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Десислава Найденова (София, България)

ПОКРОВИТЕЛИ НА НАЦИЯТА. ЗА ПАМЕТТА  
И ИДЕНТИЧНОСТТА НА БАЛКАНИТЕ 

S t e f a n  R o h d e w a l d.  Götter der Nationen: religiöse Erinnerungsfiguren in Serbien, 
Bulgarien und Makedonien bis 1944 (= Visuelle Geschichtskultur. Bd. 14). Köln, Böhlau 
Verlag, 2014. 905 S. 18 s/w- und 10 farb. Abb.  

Книгата на Щефан Родевалд е впечат-
ляващо изследване, посветено на про-
блема за културната памет и национал-
ната идентичност. В широк хронологи-
чен план (от IX в. до 1944 г.) е направен 
опит да се проследи мястото на „ре-
лигиозните фигури“ в изграждането на 
колективния идентитет на Балканите. 
Това е една нелека задача с оглед слож-
ната политическа съдба на балканските 
държави, предопределила както общата 
генеалогия на различните им национал-
ни програми, така и многообразието 
от идеологически адаптации в региона, 
довели до тяхното историческо разда-
лечаване1. 

1 Различни аспекти на този въпрос с оглед 
на най-новите научни достижения са разгле-
дани в поредицата „Преплетените истории 
на Балканите“. Вж. Преплетените истории 
на Балканите. Т. 1. Национални идеологии и 
езикови политики. Съст. и науч. ред. Р. Дас-

Книгата се състои от седем части 
(обозначени с латинските букви от A 
до G – въведение, изследване (B–D), 
заключение, библиография, именен и 
географски показалец. Снабдена е с 28 
илюстрации (18 черно-бели и 10 цвет-
ни). Във въведението (с. 11–40) се обо-
сновава актуалността на изследваната 
проблематика, ясно са посочени цели-
те и задачите, представени са най-важ-
ните проучвания по въпросите, раз-
гледани в монографията. В центъра на 
изследването са поставени: св. Кирил 
и Методий, св. Климент Охридски, св. 

калов, Ч. Маринов. София, 2013; Преплете-
ните истории на Балканите. Т. 2. Пренос на 
политически идеологии и институции. Съст. 
и науч. ред. Р. Даскалов, Д. Мишкова. Со-
фия, 2014; Преплетените истории на Бал-
каните. Т. 3. Споделено минало, оспорвани 
наследства. Съст. и науч. ред. Р. Даскалов, 
А. Везенков. София, 2015. 
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Наум, св. Иван Рилски, св. Параскева-
Петка, св. цар Борис І (852–889), св. цар 
Петър (927–969), св. Йоан Владимир, 
св. Сава, св. Симеон (Стефан Неманя), 
династията на Неманичите, св. княз Ла-
зар и Бранковичите, Косовската бит-
ка (1389 г.). Следвайки теориите на А. 
Ас ман2 и П. Нора, Родевалд разглеж-
да тези емблематични за България и 
Сърбия светци и събития като важно 
„място на паметта“. Съгласно П. Нора 
и неговите идейни наследници3 това по-
нятие се разбира както като простран-
ствено обозначение, така и като фигура/
събитие от миналото заедно със свър-
заните с него културни продукти, които 
са ключови за националната идентич-
ност. Това, което интересува автора, са 
динамиката на промените във функци-
ите и значението на „религиозните фи-
гури“ (в степента им на сакралност, в 
изграждането на модерни национални 
концепции), а така също и да просле-
ди колко дaлече във времето се запаз-
ва традиционната връзка на Църквата 
с Държавата по смисъла на византий-
ската идея за „симфония“ на властите. 
Изследователските търсения вървят в 
няколко посоки: църковно-сакрална, 
династично-владетелска и национална. 
Още в тези първи страници от книгата 
прави впечатление стремежът на Роде-
валд към методологическа коректност 
(така например специално внимание 
е отделено на разбирането за „нация“ 
през Средновековието) и библиограф-
ска осведоменост. Авторът се стреми 
да обхване най-новите изследвания и 

2 A s s m a n n, A. Construction de la 
mémoire nationale. Une brève histoire de l'idée 
allemande de Bildung. Paris, 1994.

3 Les Lieux de mémoire. Ed. P. Nora. Vol. 
1–3. Paris, 1997.

постановки по разглежданите в книгата 
въпроси4. 

Изследването е разделено на хроно-
логичен принцип в три части5. Първата 
(Heilige Lehrer, Herrscher und Hauptstädte 
– Religiöse Erinnerungsfiguren bis ins 18 
Jh., с. 41–152) разглежда конструиране-
то на „религиозните фигури“ и значе-
нието им до периода на Възраждането. 

4 Така например за методиката си и тео-
ретичните обосновки, що се отнася до 
средновековната епоха, Родевалд се осно-
вава на изследванията на G o e t z, H.-W. 
Moderne Mediävistik. Stand und Perspektiven 
der Mittelalterforschung. Darmstadt, 1999 и 
P o h l, W. Die Völkerwanderung. Eroberung 
und Integration. Stuttgart u. a., 2002. Сред из-
ползваните научни текстове, свързани с кон-
струирането на българската идентичност, са 
тези на Н. Аретов, Ал. Везенков, Р. Даска-
лов, Д. Колева, Ч. Маринов, Д. Мишкова и 
др. Библиографията към книгата заема цели 
42 страници (с. 851–893), което съвсем не оз-
начава, че в нея не биха могли да се открият 
пропуски (така например, би могло да бъде 
взет под внимание сборникът Concepts of 
National Identity in the Middle Ages (= Leeds 
Texts and Monographs. New Series, 14). Leeds, 
1995). Струва ми се обаче, че този проблем 
би могъл да бъде пренебрегнат, доколкото 
целта на монографията не е да изследва де-
тайлно конкретна епоха или светец, или на-
цонален мит. Тя е първият опит да се открои 
в такъв голям времеви отрязък мястото на 
„религиозните фигури“ в процеса на зараж-
дане и развитие на националните програми 
в България и Сърбия в общоевропейски кон-
текст. 

5 Голямата хронологична рамка, в която 
е разположено изследването, е сериозно 
предизвикателство. Това обаче е най-пра-
вилният подход, за да се разкрият в пълнота 
„национализираните“ светителски култове, 
които започват да се използват като покро-
вители на царството или в други контексти, 
съобразно политическата ситуация, още 
през IX в. 
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Родевалд основава анализа си основно 
върху текстовете, свързани със свети-
телските култове – жития и служби. 
Използва някои по-късни сръбски хро-
ники, както и народния епос. Изводите 
на автора са, че в този ранен период 
„религиозните фигури“ имат универса-
лен, мултинационален и надетнически 
характер. При тяхното репрезентиране 
се използва метафорика, свързана ос-
новно със светителския им характер. 
Те служат за обосноваване на властови 
претенции, църковна и политическа ле-
гитимност. 

На първо място Родевалд отделя вни-
мание6 на двамата славянски просвети-
тели св. Кирил и Методий. Той набля-
га на факта, че никъде в Пространното 
житие на св. Кирил не се споменават 
отделни етнически групи сред славяни-

6 Книгата на Щефан Родевалд намира ши-
рок отзвук в научните среди. Различни нейни 
аспекти са разгледани от: F u n d i ć, D., M. V a- 
s i l j e v i ć. Stefan Rohdewald, Götter der 
Nationen: Religiöse Erinnerungsfiguren in 
Serbien, Bulgarien und Makedonien bis 1944. 
Cologne–Weimar–Vienna. Böhlau Verlag, 
2014, 905 p. (review). – Balcanica, 46, 2015, 
434–437; M a n e r, H.-Ch. Rezension zu: 
Rohdewald, Stefan: Götter der Nationen. 
Religiöse Erinnerungsfiguren in Serbien, 
Bulgarien und Makedonien bis 1944. Köln, 
2014. – H-Soz-Kult, 06.07.2016, www.hsozkult.
de/publicationreview/id/rezbuecher-24070; M e- 
u r s, W. van. (Gods of the Nations. Religious 
Figures and Memory in Serbia, Bulgaria and 
Macedonia prior to 1944). Cologne, Böhlau, 
2014, 905 pp. – Bulgarian Historical Review/
Revue Bulgare d'Histoire, 2016, № 1–2, 217–
219; T o d o r o v a, M. Götter der Nationen: 
Religiöse Erinnerungsfiguren in Serbien, 
Bulgarien und Makedonien bis 1944, written by 
Stefan Rohdewald. – Southeastern Europe, 41, 
2017, № 3, 368–370. В настоящото изложение 
ще се спра по-подробно на онези моменти, 
които са свързани с културата и историята 
на България. 

те, освен моравците. То има и подзагла-
вие „пръв учител на славянския народ“  
(с. 44)7. Неговата библейска метафорика 
стои извън контекста на владетелско-
династичните инструментали зации. В 
Пространното житие на Методий също не 
може да се говори за такава инструмен-
тализация. Средновековният книжовник 
набляга на мисионерската дейност на 
славянските първоучители. В същия дух 
е изградена и общата служба за двамата 
братя, където те са представени като за-
стъпници пред Бога. Тук не се говори нито 
за българи, нито за избран народ или 
държава8. Възхвалата е християнска, 
универсална и наднационална (с. 47). За 
първи път в средата на XI в. дискурсът 
за Кирил и Методий се обвързва с по-

7 Една от слабостите на изследването на 
Родевалд е работата му със средновековни-
те текстове. Авторът не държи сметка (не 
отбелязва) за особеностите на отделните 
преписи, времето и мястото на тяхната по-
ява. Така например в конкретния случай не 
е ясно дали има предвид архетипа на жити-
ето, някоя негова редакция или конкретен 
препис. За житието на Кирил вж. последно: 
И в а н о в а, М. Текстологически проблеми в 
Пространното житие на Константин-Кирил 
Философ (= Кирило-Методиевски студии. 
Кн. 22). София, 2013 и цитираната там ли-
тература. 

8 За някои политически идеи, заложени в 
пространните жития на Кирил и Методий и 
в някои други текстове, свързани с най-ран-
ния период от създаването на славянската 
книжнина, вж. A v e n a r i u s, А. Die Ideologie 
der Byzantiner und ihre Widerspiegelung in der 
Vita Constantini. – Byzantinoslavica, 46, 1985, 
25–32; Н и к о л о в, А. Политическа мисъл 
в ранносредновековна България (средата 
на IX – края на X в.). София, 2006, 96–112; 
N i k o l o v, A. Empire, Papacy and Gentes 
in the Earliest Vitae of St. Constantine-Cyril 
and St. Methodius. – In: Cyril and Methodius: 
Byzantium and the World of the Slavs. 
Thessaloniki, 2015, 703–710. 
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нятието „българи“. Това обстоятелство 
се свързва с политическите претенции 
на Охридската архиепископия и нейния 
предстоятел Теофилакт, който се стре-
ми да Ј придаде сакрално значение. В 
случая според Родевалд не става дума 
за друг етнически маркиращ елемент 
(с. 51). Друго доказателство за това е и 
фактът, че няма преводи на тези гръцки 
текстове до XIX в. „Българизирането“ 
на славянски светци от един византи-
ец трябва да се разглежда в контекста 
на християнската транскултурна среда 
в рамките на контактната зона между 
Византия и нейните съседи. Появата на 
т.нар. Солунска легенда, както и включ-
ването на Кирил и Методий в Синоди-
ка на българската църква трябва да се 
разглеждат като обвързани не толкова 
с етническото, колкото с държавно-по-
литическите идеи на Второто българско 
царство. Определящо за развитието на 
култа към св. Кирил и Методий е това, 
че не са запазени техни мощи и мана-
стир. Култът е „книжовен“, наложен 
„отгоре“, част от елитарната култура9 
(с. 53). Едно от доказателствата за това 
са малкото данни за почитането на Со-
лунските братя от българските монаси 
през XV–XVIII в. Във фреските на св. 
Кирил той е наречен „философ“. Често 
се бърка със св. Кирил Александрийски, 
а в „Стематографията“ на Õристофор 
Жефарович (1741 г.) присъства литогра-
фия само на св. Методий. Надетниче-
ската функция на св. Кирил и Методий, 
наблягането на мисионерската им роля 
според Родевалд се дължи до голяма 
степен и на техния житейски път, реа-
лизиран в рамките на широка контактна 
зона. 

9 Авторът приема тезата на Д. Чешмеджи-
ев ( вж. Ч е ш м е д ж и е в, Д. Кирил и Мето-
дий в българската историческа памет през 
средните векове. София, 2001). 

За разлика от този на Кирил и Мето-
дий, култът към Климент Охридски се 
развива около неговите мощи и мана-
стир. Специално внимание Родевалд 
обръща на политиката на Теофилакт 
Охридски и още веднъж подчертава, че 
неговият интерес към този светец, как-
то и използването на етнонима „бъл-
гарски“, е тясно свързан с интересите 
на Охридската архиепископия в диоцеза 
Илирик. Още повече, като се има пред-
вид мултинационалният характер на 
Византийската империя. Политическа 
функция се търси и във факта, че в бъл-
гарския Синодик Климент е представен 
не като чудотворец, а като ученик на 
Методий. От подобен характер е инте-
ресът на охридския архиепископ Дими-
тър Õоматиан (1216–1234) към него. Св. 
Климент остава обединяваща фигура 
за Охридската архиепископия и през 
османския период, с която гръцките Ј 
предстоятели се опитват да привлекат 
своите славянски пасоми. Култът към 
св. Наум също има мултиетническа 
функция. Едно от доказателствата за 
това е фактът, че светецът е почитан 
и от мюсюлманите. С държавно-поли-
тическа и легитимираща функция по 
византийски образец в българската 
държава в този период са натоварени 
култовете към княз Борис I, цар Петър, 
св. Иван Рилски и св. Петка10. Авторът 
обръща внимание на слабия религиозен 
култ към българските владетели. Тези 
култове имат фрагментарен характер. 
Метафориката на житийните и хим-
нографските творби за св. Иван Рилски 
и св. Петка ясно говорят за надетниче-
ския характер на култовете им. В случая 
със св. Петка движението на нейните 

10 Авторът се придържа към тезите на Ив. 
Билярски (вж. Б и л я р с к и, Ив. Покровите-
ли на Царството (Св. цар Петър и св. Парас-
кева-Петка). София, 2004).
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мощи из територията на Балканите 
подсилва този елемент. 

Типично религиозни, мултинацио-
нални са и култовете на „сръбските“ 
светци. Това са култове, които са об-
вързани с Църквата. Техният преглед 
започва с този на княз Йоан Владимир 
(990–1016), който е почитан от като-
лици, православни и мюсюлмани. До 
средата на XVIII в. култът към него 
остава мултиетнически, регионален и 
няма значение за сръбската държавно-
политическа идеология. Следвайки ви-
зантийския модел, култът към св. Сава 
и династията на Неманичите изпълнява 
политическа функция за легитимиране 
на държавата и властващата фамилия. В 
някои по-късни тектове от XVI–XVIII в. 
те са представени като застъпници на 
цял Илирик, което още веднъж подчер-
тава техния мултинационален характер. 
Св. Сава е почитан от българи и сърби, 
християни и мюсюлмани. В изгражда-
нето на легендата за Косовската бит-
ка и сръбския княз Лазар (1371–1389) 
също не може да се говори за етническа 
идентификация. Съдбата на княз Лазар 
е представена като мъченичество за 
вярата, а битката е в името на всички 
православни славяни. Важно място за 
запазване на надетническия характер на 
„българските“ и „сръбските“ култове 
има Печката патриаршия, чиито пред-
стоятели се опитват да отстояват пра-
вата си над православното население в 
Османската империя, съперничейки си 
с Константинополската патриаршия и 
Охридската архиепископия. В края на 
този първи дял от изследването Роде-
валд обръща внимание на някои светци, 
за които в средновековните текстове се 
говори като за български, но впослед-
ствие нямат никаква роля в констру-
ирането на българската национална 
програма. Това са Йоаким Осоговски, 
Гаврил Лесновски и Прохор Пшински. 

През XIX в. настъпва коренна промяна 
в осмислянето на разглежданите свети-
телски култове11. Започва свързването им 
с националната идентичност12 на „рели-
гиозните фигури“. За тях се говори в нов, 
светски, национален дискурс. Формира 
се митичният канон. Неслучайно това е 
втората хронологична рамка, в която е 
поставено изследването (Die Erfindung 
europäischer christlicher Nationen zur 
Überwindung des „asiatischen Jochs“ im 
langen 19 Jh., с. 153–448). Процеса на 
национална еманципация на Балканите 
Родевалд разглежда в общоевропей-
ски контекст. Той обръща специално 
внимание на това, че Възраждането на 
българския народ е тясно свързано с 
периода на Танзимата (1839 г.) в Осман-
ската империя. Сложната политическа 
ситуация е представена много добре. От 
една страна, е поставено движението за 
църковна независимост и съперничест-
вото между Цариградската и Печката 
патриаршия, от друга – борбата за по-
литическо освобождение и сблъсъкът на 
лоялността към султана и формирането 
на националното съзнание. Разгледани 
са политическите борби в Австрийска-
та империя (по-късно Австро-Унгария), 
стремежът на католическата църква да 

11 В изследването на следващите два го-
леми периода до 1945 г. работата на Ро-
девалд се допълва с тази на К. Вебер. Вж. 
W e b e r. C. Auf der Suche nach der Nation: 
Erinnerungskultur in Bulgarien von 1878–
1944 (= Studien zur Geschichte, Kultur und 
Gesellschaft Südosteuropas. Bd. 2). Berlin, 
2006. За разлика от нея Родевалд съсредо-
точава своето изследване върху анализа и 
обнародването на различни по характер тек-
стове. Особено ценен е прегледът на статии-
те в тогавашната преса.

12 Най-общо за „побългаряването“ на свет-
ците вж. също: Г е р г о в а, Ив. „Побългаря-
ване“ на светци. – Старобългарска литера-
тура, 48, 2013, 219–229.
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приобщи славянските народи, славяно-
филството и зараждането на слависти-
ката, за която България ще играе съща-
та роля като Гърция за Античността. В 
своя анализ Родевалд използва широк 
кръг текстове „История славянобъл-
гарска“ на Паисий Õилендарски (1722–
1773), „Историята“ на йеросхимонах 
Спиридон, историографски съчинения, 
архивни документи, статии от вестници, 
брошури, поезия и др. Една от важни-
те „фигури“ за българите и през пери-
ода на Възраждането остава св. Иван 
Рилски. Решаваща роля за това има не 
само Неофит Рилски (1793–1881), кой-
то отпечатва две служби за светеца, но 
и самият Рилски манастир, който се 
превръща в място на поклонничество 
за всички православни славяни. Роде-
валд представя постепенната еволюция 
в значението на светеца и поставянето 
му извън рамките на чисто религиозния 
образ. След 1860 г. празникът на Иван 
Рилски – 19 октомври, се  превръща в 
училищен. Първото честване се про-
вежда в Татар-Пазарджик. Вестник 
„Съветник“ съобщава за училищни-
те празненства в Болград през 1863 г. 
и определя деня на Иван Рилски като 
втори най-голям празник след този на 
Кирил и Методий. През 1879 г. се съз-
дава светско софийско общество „Св. 
Иван Рилски“, а през 1897 г. е открита 
Духовната семинария в София, носе-
ща името на светеца. Специално мяс-
то във формиращия се митичен канон 
има и самият Рилски манастир. В една 
брошура на Тодор Икономов от 1882 г. 
Рила е наречена „българска светиня“, 
която пази националните традиции и 
надежди. Иван Вазов създава цял ци-
къл стихотворения, наречен „Великата 
рилска пустиня“. Същевременно с това 
сръбските общественици продължават 
да разглеждат св. Иван Рилски в юж-
нославянски аспект. 

Особено значима роля за българската 
национална идентичност имат образите 
на Кирил и Методий. Тяхната символ-
на натовареност е доминантна спрямо 
другите разглеждани „религиозни фигу-
ри“. За Родевалд е важно това, че Паи-
сий Õилендарски ги представя като по-
кръстители, мисионери и просветители. 
От този момент според него трябва да 
се търси началото на светския дискурс 
за двамата братя (с. 234). Като учите-
ли те се разглеждат и от йеросхимонах 
Спиридон. Родевалд обръща внимание 
на това, че с развитието на историята 
и филологията се променя основният 
наратив за братята. Те са централна 
фигура за панславизма и за западните 
славяни католици. В книгата е отделено 
място и на превръщането на празника 
на Кирил и Методий в училищен, обър-
нато е внимание на това, че се появя-
ват училища, носещи тяхното име (като 
например това в Пловдив). Подчертана 
е значимостта на кирило-методиев-
ската символика в борбата за църков-
на независимост. Особено интересни 
са изнесените данни, които показват, 
че сръбските вестници в Нови Сад от 
средата на XIX в. представят като бъл-
гарски феномен отбелязването на Деня 
на Кирил и Методий като училищен 
празник. Специално внимание Роде-
валд обръща на честването на юбилея 
от 1885 г. (1000-годишнината от смърт-
та на Методий). Това е важна дата, коя-
то показва институционализирането на 
празника в България и новата му обе-
диняваща функция за разпокъсаната 
българска народност след Освобожде-
нието. Още през 1884 г. Българското 
книжовно дружество създава комисия, 
която да изпрати покани за честване-
то навсякъде, където има българи. На 
анализ в монографията са подложени 
речите, произнесени по повод празника 
от видни български общественици като 
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Марко Балабанов (1837–1921), Васил Д. 
Стоянов (1839–1910) и др. На този етап, 
както личи от изнесения от Родевалд 
материал, Денят на Кирил и Методий 
продължава да бележи както стремежа 
да бъде постигнат националният идеал, 
така и славянското единство. Авторът 
се спира и на честването в Сърбия, кое-
то протича в духа на прослава на Кирил 
и Методий като носители на прогреса 
в общославянски дух. Интересът към 
тях след 1885 г. се поддържа дотолко-
ва, доколкото се търси конкуренция на 
българската политика в спорните те-
ритории. Сърбите имат свой „главен“ 
народен патрон – св. Сава. В отделен 
параграф се разглежда отбелязването 
на Деня на Кирил и Методий в Македо-
ния13 и постепенната промяна в симво-
ликата му от училищен празник в нацио-
нална посока. На анализ са подложени 
различни речи и документи от архивите 
на Кузман Шапкарев (1834–1909) и Гри-
гор Пърличев (1830–1893). Те показват 
Кирил и Методий като български апос-
толи. Техните образи се превръщат в 
ядро на българската народностна са-
моидентификация в Солун и Кукуш. По 
повод годишнината от 1868 г. за Солун 
започва да се говори като за общосла-
вянски Йерусалим. Изводът на Роде-
валд е, че през разглеждания период 
не може да се твърди, че има стремеж 

13 Подкрепям мнението, че заглавието на 
книгата е в известен смисъл подвеждащо. 
В монографията се говори за географската 
област Македония, която през разглеждания 
от Родевалд период в различно време е част 
от Османската империя, България, Сърбия, 
Гърция. За Македония като политическа 
цялост може да се говори едва след 1945 г., 
когато в съгласие с политиката на Комин-
терна започва изкуственото формиране на 
македонската нация. Срв. F u n d i ć, D.,  
M. V a s i l j e v i ć. Stefan Rohdewald... 

към „македонизиране“ на Солунски-
те братя (с. 299). След 1885 г. празни-
кът на Кирил и Методий в Българска-
та държава се обвързва все повече със 
светските институции и със стремежа 
да се присъединят останалите извън 
пределите на страната територии с бъл-
гарско население. Както показват мате-
риалите по повод 11 май, публикувани 
във в. „Църковен вестник“ през годи-
ните до Първата световна война (1915– 
1918), образите на Кирил и Методий се 
изграждат в по посока на националната 
идентичност и на просветителството в 
тясна симбиоза с традиционния рели-
гиозно-църковен дискурс. След 1900 г. 
говоренето за тях постепенно придобива 
такъв характер. Важно е да се подчер-
тае, че този процес върви успоредно с 
„присвояването“ на св. Сава от сърбите, 
Александър Невски от руснаците и Йоан 
Непомук от чехите. 

Климент Охридски е другата „фигу-
ра“, която ще има определяща роля в 
конструирането на българската иден-
тичност. Важно е наблюдението на 
Родевалд, че до юбилея през 1916 г. 
(1000-годишнината от смъртта на Кли-
мент) и неговата подготовка включва-
нето на Климент в митичния канон е 
ограничено, локално, в Охрид и Маке-
дония (с. 348). Българският характер на 
говоренето за него е проследен основно 
в дейността на Г. Пърличев и К. Шапка-
рев. Специално място е отделено на ор-
ганизирането на честването на юбилея 
в София през 1916 г. и пре връщането 
на празнуването му в символ на осъще-
ствяването на националния идеал. За 
първи път в книгата на Родевалд са раз-
гледани подробно статиите, публикува-
ни в тогавашната българска преса (пре-
димно „Църковен вестник“) по повод 
празненството в столицата и в Македо-
ния. В тях значението на св. Климент за 
българския народ е съпоставено с това 
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на Моисей за еврейския. За Охрид се 
говори като за българския Йерусалим. 
Климент е истински славянски просве-
тител, проводник за създаването на мо-
дерна нация, „алфата и омегата на бъл-
гарското единство“. 

Друг важен момент, освен конструира-
нето на идентичността, който интересу-
ва Родевалд, е въпросът за легитимира-
нето на новите владетелски династии в 
България и Сърбия. Родевалд подчерта-
ва, че образът на княз Борис І в нацио-
налното съзнание се конструира като 
част от паметта за Кирил и Методий  
(с. 412). За разлика от сръбската владе-
телска династия и нейните представите-
ли, неговата сакрализация не е толкова 
силна. В годините на борба за църков-
на независимост особено значение има 
представата за Борис І като княз-пок-
ръстител и мотивът за това, че той по-
лучава светото кръщение от Методий. 
След Освобождението този дискурс се 
възражда отново във връзка с кръще-
нието на българския престолонаследник 
Борис (2 февруари 1896 г.). Изобразява-
нето на княз Борис срещу Кирил и Ме-
тодий в катедралния храм „Св. Алексан-
дър Невски“ през 1913 г. говори според 
автора за институционализирането на 
тази „фигура на паметта“. В книгата са 
разгледани подробно уставът на осно-
ваното във Варна през 1897 г. общество 
„Свети цар Борис“ с председател митро-
полит Симеон Варненски и Преславски, 
отразяването на деня на св. княз Борис 
в „Църковен вестник“ като празник на 
модерната, православна и национална 
монархия, юбилеят от 1907 г. (1000-го-
дишнината от смъртта на княз Борис). 
Отделен параграф е посветен на употре-
бата на „религиозните фигури“ по време 
на балканските (1912–1913) и Първата 
световна война, както и на сакрализаци-
ята на колективния образ на нацията в 
този период.          

Периодът между двете световни вой-
ни определя третата хронологична рам-
ка, в която е поставено изследването 
на Щефан Родевалд (Mobilisierung und 
Sakralisierung der Nation durch religiöe-
se Erinnerung (1918–1944), с. 475–802). 
Това е времето на авторитарните режи-
ми, на екстремния, граничещ с расизъм, 
национализъм и на все по-нараства-
щото значение на масмедиите. И тук, 
както и за предишния период, авторът 
разглежда случващото се на Балканите 
в общоевропейски контекст, като дър-
жи сметка и за спецификата в истори-
ческото развитие на сърби и българи. 
Определящо за първите ще се окаже 
създаването на Югославската федера-
ция. Анализът обхваща всички „актьо-
ри“ (църквата, монархията, държавните 
институции, медиите и др.) в задълбо-
чаващия се процес на секуларизация и 
инструментализация на „религиозните 
фигури“. Отново трябва да се подчертае 
стремежът на автора да обхване макси-
мален брой първоизточници – статии 
от вестници, брошури, исторически и 
литературни произведения, и придър-
жането му към техния обективен анализ. 

Краят на Първата световна война не 
само че не решава, а задълбочава тери-
ториалните претенции на балканските 
държави. Това ще определи и значение-
то, в което ще се използват „религиоз-
ните фигури“. Така Климент Охридски ще 
се превърне в емблема на емигрантски-
те оргазации от Македония. Неговият 
празник е най-важният ден за македон-
ската диаспора, повод да я събере и да 
Ј напомни връзката с българското оте-
чество. Климент е първият български 
праотец и просветител. В този дух са 
изнесените и анализирани материали от 
вестниците „Славянски глас“, „Незави-
сима Македония“, „Църковен вестник“, 
„Илинден“, „Македония“. Като цяло 
обаче денят на св. Климент се отбеляз-
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ва предимно като празник на Универси-
тета в контекста на символизма на праз-
ника на Кирил и Методий (с. 584). След 
присъединяването на Македония през 
1941 г. църквата и светската власт се 
обединяват в легитимирането на българ-
ския характер на областта чрез образа 
на Климент. Специално място Родевалд 
отделя на отпечатаната брошура с речи 
от пътуването на Академичния съвет на 
Университета в Охрид през 1941 г. Тази 
визита има голямо значение според ав-
тора за конституирането на българското 
национално съзнание там. През разглеж-
дания период между двете световни вой-
ни в Югославия за Климент се говори 
като за основател на славянската циви-
лизация. Неговата „фигура“ няма водеща 
роля там (изключение са няколко пан-
славянски проекта) и е в сянката на св. 
Сава. Така например белградският вест-
ник „Политика“ пише за посещението на 
кралското семейстово в Южна Сърбия и 
Охрид през май 1926 г., но не спомена-
ва нищо за историческо значение на св. 
Климент. След Първата световна война 
в Белград като че ли не отделят такова 
голямо внимание и на Кирил и Методий, 
макар да не липсват и такива съчинения, 
в които дейността им се представя с ог-
лед обединението на Македония. Инте-
ресно е наблюдението на Родевалд, че от 
средата на 30-те години в символиката 
на образа на Кирил и Методий се появя-
ва идеята за расовото превъзходство. В 
една брошура от 1938 г. за тях се говори 
като изразители на гения на славянската 
раса. Най-важното значение на тяхното 
дело е, че чрез него „нашата раса отва-
ря врата на общочовешката култура и 
цивилизация“. Тази идея за създаването 
на хомогенна славянска раса доминира 
и по отношение на населението в Маке-
дония. Същият дискурс за югославското 
(славянското) единство е застъпен и в 
учебниците. 

За разлика от Югославия за бълга-
рите Кирил и Методий продължават 
да имат най-важна роля като обедини-
тели на нацията. Епохалното значение 
на тяхното дело трябва да събуди на-
ционалната гордост и да повдигне духа 
след тежката загуба от войната. Све-
тите братя са и символ на модерност-
та и родното срещу чуждите културни 
влияния. Те са обединители на всички 
българи, останали извън пределите на 
родината. В една статия във в. „Маке-
дония“ от 1921 г. се казва, че празникът 
на Кирил и Методий е ден на дълбок 
траур, защото населението от изгубени-
те земи не може да вземе участие в него. 
Югославия със своята политика на на-
силствена сърбизация в Македония се 
превръща в наследник на фанариотите 
и османците. И тук, както и в случая с 
Климент, църквата, държавата, интели-
генцията се обединяват в използване-
то на образите на Солунските братя в 
борбата за отвоюването на Македония. 
Статиите в „Църковен вестник“ говорят 
за тях като за част от нашето племе, на-
шия род и нашата родна Македония. В 
духа на времето и за българите Кирил 
и Методий стават символ на гения на 
нацията и на славянството, а в хода на 
Втората световна война реториката за 
тях се „милитаризира“. Празникът им 
мобилизира цялото общество. Специ-
ално внимание Родевалд е отделил и на 
честването на Деня на Кирил и Мето-
дий през 1941 г. след присъединяването 
на Тракия и Македония14: истински апо-
теоз на националното обединение.  

14 По този въпрос вж. и  Н а й д е н о в а, Д.  
Кирило-Методиевото дело и българският 
национален идеал (1878–1944). – В: Кирило-
методиевското културно наследство и на-
ционалната идентичност (= Кирило-Мето-
диевски студии. Кн. 20). София, 2011, 266–267. 
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През междувоенния период важна 
промяна настъпва в символиката на св. 
Иван Рилски и неговия празник. Бла-
годарение намесата на управляващи-
те той придобива ново значение. През 
1922 г. министърът на образованието 
Стоян Омарчевски (1855–1941) пред-
лага да започне да се отбелязва Денят 
на народните будители15. Това става на 
1 ноември – деня на св. Иван Рилски. 
Църквата приема тази възможност и 
се опитва да придаде на образа на бу-
дителите религиозна насока. Така в 
материалите в „Църковен вестник“ се 
казва, че с помощта на св. Иван Рил-
ски се постига единство между църква, 
държава и нация. Постепенно празни-
кът се използва за сакрализирането на 
нацията и за него се говори в типичния 
за военната риторика стил. Успоред-
но с отбелязването на св. Иван Рилски 
като част от народните будители вър-
ви и говоренето за него като български 
светец и за неговия манастир като свято 
място. В тази връзка в книгата на Роде-
валд са представени няколко брошури, 
които имат за цел да развият модерния 
туризъм и да представят Рила като бъл-
гарски Йерусалим. И през този пери-
од сакрализирането на управляващата 
династия спрямо съседна Югославия 
остава маргинално. В тази връзка в мо-
нографията се разглежда почитането на 
св. княз Борис. В текстовете от епохата 
той е представен като молител за наци-
ята, за „нашия нов цар“. Неговото зна-
чение обаче като „фигура на паметта“ 
си остава в сянката на братята Кирил 
и Методий. Интересно е представянето 

15 Вж. подробно за празника: Е л е н- 
к о в, Ив. Денят на народните будители. За 
функциите на училищните празници във 
времето между двете световни войни. – В: 
ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ или античност и хуманита-
ристика. София, 2000, 269–281. 

на българския цар Борис III (1918–1943) 
като изпратен от Бога водач. Самият 
Борис III според Родевалд не е силна 
личност, но това не пречи неговият об-
раз да бъде сакрализиран по време на 
войната. Специално място е отделено 
на погребението на царя в Рилския ма-
настир през 1943 г. В отделен параграф 
Родевалд разглежда подробно пробле-
ма за сакрализирането на българската 
нация. Тук особено място е отделено на 
метафориката на „Кървава песен“ на 
Пенчо Славейков, на статиите в преса-
та, на представянето на Македония като 
българска Голгота и сравненията на 
страданията на българското население 
там със страстите Õристови. Основ-
ните си изводи за мястото и ролята на 
„религиозните фигури“ за конструира-
нето на националната идентичност в 
България и Сърбия от Средновековие-
то до 1944 г. Щефан Родевалд представя 
синтезирано още веднъж в заключение-
то (с. 799–849).  

Книгата на Щефан Родевалд е едно 
цялостно, приносно изследване за ис-
торията на културната памет на Балка-
ните. Широката перспектива, в която са 
разгледани поставените в монография-
та въпроси, я прави интересна не само 
за специалистите от различни научни 
области, но и за широк кръг читатели. 
Богатият материал, изнесен в нея, дава 
нови познания, буди размисли и е осно-
ва за бъдещи проучвания.  

 Десислава Найденова,
Кирило-Методиевски научен 

център – БАН

11 Палеобулгарика, кн. 1




