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Ñборникът има амбициозната задача 
да обедини традиционни и модерни 
форми на академично сътрудничест-
во, свързани с изучаването на Êъсна-
та античност и Ñредновековието, дис-
кутирани по време на някои сесии (от 
2004, 2008 и 2009 г.) на провеждания 
ежегодно Международен конгрес на 
медиевистите в Ëийдс. Ñъставителят 
Маделин Ãрей от университета в Южен 
Уелс, поставя в центъра на вниманието 
въпроса за начините, по които култът 
към средновековните светци се адап-
тира в условията на културни, полити-
чески и социални промени, породени 
от динамиката на обществения живот 
през близки и по-далечни исторически 
периоди. 

Във фокуса на вниманието влизат 
личности – обект на свещен култ от Èр-
ландия до Èндия и от първото до тре-
тото хилядолетие, сред които са ин-
дийският мистик Êабир, създателят на 
сикхизма – гуру Нанак, европейските 
светци св. Êирил и св. Методий, бре-
тонският св. Àрмел, почитаният като 
патрон на Àнглия св. Ãеорги, местни-
те светци Ãутлак, Êутберт, Винифред, 

Ефросина, Дарерка, Модвене и др. Òази 
богата колекция от образи дава нов по-
глед върху една добре позната и мно-
го изследвана област, каквато е средно-
вековната агио графия, поставяйки я в 
контекста на  съвременната трактовка 
на въпросите, свързани с пол, политика 
на културна и национална идентичност, 
взаимоотношение между популярно и 
елитарно, достоверно и недостоверно, 
официално и неофициално. 

Предговорът към изданието въвежда 
в проблематиката и представя основ-
ните теоретични разработки. Àвторката 
М. Ãрей има за цел не само да запознае 
читателя с включените в сборника ав-
тори и статии, но и да направи обстоен 
библиографски преглед на изследвани-
ята по темата. Представените в сбор-
ника автори разглеждат широк кръг 
от тео ретични проблеми, свързани със 
средновековния житиен текст. Îбеди-
нява ги общият стремеж към осъвреме-
няване на темата и нейното динамич-
но взаимодействие с променящите се 
политически обстоятелства и социал-
на среда. Ñред тях са идеята на струк-
туралиста Пол Зюмтър (Paul Zumthor) 
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за житието като динамична форма 
(mou vance), резултат от колективни-
те усилия за реализиране на текста (на 
певци, четци, кописти), която се явява 
синтез от белези на множество автор-
ства. Êъм тази идея се добавя и поня-
тието за variance (Bernard Cerquiglini), 
според което текстовото авторство се 
разглежда като нерелевантен елемент, 
а „поправените“ текстови варианти са 
ценни с това, че се явяват носители на 
mentalities (идеите, ценностите и вярва-
нията през определена епоха). Друг спо-
менат в предговора теоретичен модел 
(Goullet and Heinzelmann) разглежда 
целостта на текста и неговото възста-
новяване (reconsruction) като взаимоот-
ношение между хипертекст и хипотекст. 
Îсвен критика на текста и агиография, в 
предговора се посочват и други научни 
сфери, резултатите от които повлияват 
за осъвременяване на агиографските из-
следвания, като социология, фолклорис-
тика, изследване на историческата и кул-
турната памет, процесите на канониза-
ция и др. Прави впечатление стремежът 
на авторката да представи основни мо-
менти от научното изследване на въп-
роса и да коментира значимите трудове 
по темата, като обръща специално вни-
мание на отношението към светостта и 
светците не само в християнска Европа, 
но и в други религиозни традиции и ре-
гиони по света. 

Ñборникът е разделен на четири те-
матични области: 1. Нов поглед към 
монашеството (Rewriting Monasticism); 
2. Нов поглед към пола (Re-gendering); 
3. Èзясняване на културни и религиоз-
ни идентичности (Translating Cultural 
and Religious Identities); 4. Придобиване 
на политическа и национална идентич-
ност (Appropriating Political & National 
Identities). Във всяка тематична област 
се разглеждат специфични въпроси, 
свързани с култа към определени свет-

ци и свети личности, в контекста на по-
ставената проблематика. 

В първия раздел се обръща внимание 
на новата интерпретация на конвенцио-
нални монашески модели. Ðазглеждат 
се Житието на отец Серапион и източ-
ноправославното юродство, англосак-
сонските светци Ãутлак и Êутберт, ана-
лизира се съставянето на нова музика и 
текст за служби на местни светци. Îри-
гиналното изследване на Ñ в и т л а н а  
Ê о б е ц от Университета в Òоронто 
върху юродството „Ñвещеното юрод-
ство и неговите елинистични модели: 
Ñерапион юродиви заради Áога, или Ñе-
рапион киническият философ?“ (Holy 
Foolishness and its Hellenistic Models: 
Serapion the Holy Fool or Serapion the 
Cynic?) грабва вниманието със своята 
задълбоченост и увлекателност. Явле-
нието е разгледано в контекста на ан-
тичната философия. Îчертани са някои 
паралели между образа на християн-
ския монах-отшелник Ñерапион и тра-
диционното поведение на философите 
киници. Ñв. Êобец умело противопос-
тавя характерните особености на два-
та модела – радикалност, бунтарство, 
отхвърляне на социалните норми, дър-
зост, язвителност на киническия фи-
лософ и християнска добродетелност, 
бедност, съзерцание, познание на бо-
жеството и светите книги и анализира 
философската същност на юродството 
в образа на популярния анахорет. 

Въпросът за взаимоотношението 
между традиция и новаторство в жи-
тията на монаси разглежда и Д ж о н 
Á л е к  в статията си „Преосмисляне на 
монашеската святост: житията на свет-
ци и неспокойният манастирски живот 
в Àнглия през Ðанното средновековие“ 
(Re-modelling Monastic Holiness: Saints’ 
Lives and Tension in Monasticism in Early 
Medieval England). Ученият от Пенсил-
вания защитава убеждението, че обра-
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зите на светците отразяват преоблада-
ващите и популярни идеи на различни 
епохи и по този начин служат за свое-
образен „прозорец“ към културните и 
религиозните практики на Ñредновеко-
вието. Във фокуса на авторовото вни-
мание са образите на характерните за 
средновековните английски светци мо-
наси – св. Мария Египетска, св. Ãут лак 
и св. Êутберт. Ðазгледаните в изследва-
нето въпроси са свързани с житията на 
светците и начина, по който те отразя-
ват новите исторически промени. Àв-
торът анализира значението на т.нар. 
via sancta (свещен път) – модел на по-
ведение, свързан със светостта, който 
в изследваната от него агиографска ли-
тература придобива по-широка рамка, 
отдалечава се от аскетизма и става по-
социален. Ученият изследва причини-
те, довели до тази промяна, и нейната 
историческа ретроспекция в избраните 
образи и стига до заключението, че в 
тях се наслагват все повече черти, свър-
зани със заличаване на първоначалния 
им индивидуализъм, които изграждат 
„жива“ картина на средновековното 
мислене и култура. Îт различен ъгъл 
е погледнат този въпрос в изследване-
то на Ê е й т  Õ е л с е н  и  À н д р ю  
Õ ю, озаглавено „Новата песен: прена-
писване на текстове и песнопения през 
Ñредновековието“ (Singing a New Song: 
Re-writing Texts and Chants in the Middle 
Ages), което разглежда механизма, по 
който се осъвременяват през Êъсно-
то средновековие (XIII в.) службите 
от VIII, IX и X в., и начина, по който 
се компилират нови служби на свет ци. 
Ñпоред авторите (изтъкнати британ-
ски музиколози и медиевисти) има три 
основни аспекта на повторно състави-
телство: 1. Написване на нов текст за 
съществуваща музика; 2. Ñъставяне на 
нова музика върху стар текст; 3. Ñъста-
вяне на нов текст и музика. Проявите на 

тези тенденции се разглеждат подробно 
от авторите, като се изследва връзката 
на изявени личности от късносреднове-
ковна Àнглия и Европа с този процес – 
архиепископите на Êентърбъри Òомас 
Áекет и Джон Пекъм, европейският фи-
лософ Джовани Áонавентура, ученият 
Ðоджър Áейкън. 

Вторият раздел от сборника разглеж-
да „културните конфликти“ през опре-
делени исторически епохи и начина, по 
който те биват отразени в агиографска-
та традиция. Във фокуса на изследване 
е възприемането на външни идеи с нес-
войствен характер, които надграждат 
народностните традиции, без да слу-
жат за тяхно отрицание. В раздела са 
представени със свои статии М. Ãрей, 
Ê. Êейзбиър, Д. Àуслендър, À. Шухман. 
Òе изследват темата за интелектуал-
ната колонизация и измененията в об-
раза на светците, настъпили през епо-
хи на изпитания и гранични периоди 
от историята. Ñъставителката М а д е- 
л и н  Ã р е й  в статията си, озагла-
вена „Ñветци във време на конфликт: 
преосмисляне на светостта в района 
на Уелската блатна граница“ (Saints on 
the Edge: Reconfiguring Sanctity in the 
Welsh March), изследва промени в агио-
графската традиция на Уелс след нор-
манското нашествие (1066 г.), охарак-
теризирани като проява на „културен 
конфликт“. Във фокуса на  вниманието 
са промените в Житието на света Ви-
нифред (според уелската традиция –  
Gwenfrewi), отразяващи новата поли-
тическа среда. В ранната агиографска 
традиция уелската светица е предста-
вяна като религиозен реформатор, учи-
тел и социален водач, който прилага на 
практика нови идеи, придобити по вре-
ме на нейното поклонническо пътува-
не до Ðим, а в малко по-късните жития 
фокусът се измества към нейната мла-
дост, неопитност, зависимост от съве-
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тите на нейния духовен наставник. Ñпо-
ред авторката това житие, както и дру-
ги подобни – например на св. Давид, 
отразяват променените религиозни 
възгледи през XI в. след реформите на 
папа Ãригорий VII (1073–1085) и ради-
калното отношение към въпроси, свър-
зани с брака и пола, монашеския жи-
вот и ролята на жените в религиозните 
общности. В изследването на  Ê а р е н 
Ê е й з б и ъ р  „Áезупречната измама: 
девственост и общество в Житието на 
света Ефросина и творбата на Ðютбьоф 
Брат Денис“ (Immaculate Deceptions: 
Virginity and Society in La Vie de Sainte 
Euphrisine and Rutebeuf’s Frère Denise) 
културният конфликт, чиито следи ав-
торката открива, като противопоста-
вя образите на френската светица св. 
Ефросина и пародийния образ на сестра 
Денис, има дълбок социален характер. 
Ñлед обстоен анализ на изследваните 
текстове (La Vie de Sainte Euphrosine и 
поетичнатa творба Frиre Denise от типа 
fabliau, описваща живота на преоблече-
ната сестра Денис, която живее в мъж-
ки францискански манастир) авторка-
та стига до заключението, че трансвес-
тизмът, характерен за двата образа, се 
създава в резултат на специфичен со-
циален конфликт, възникнал във Фран-
ция през XI–XII в., при който се полу-
чава съперничество между два семейни 
модела (местен и католически). В него 
налаганият от църквата екзогамен бра-
чен модел, основан на свободен избор 
на партньор, не дава право на развод и 
с това се противопоставя на традицион-
ния договорен брачен съюз, който поз-
волява развод и повторен брак в рам-
ките на общността. Ðазгледаните от Êа-
рен Êейзбиър агиографски и литератур-
ни паметници отразяват конфликтното 
взаимопоставяне на църковния идеал за 
брачно целомъдрие и характерни за об-
ществото етични конвенции, свързани 

с унаследяване на богатство и собстве-
ност, произвеждане на поколение, роди-
телски права и родителска воля и пр. 

Подобни теми са включени и в третия 
раздел – изследванията в него са фоку-
сирани върху промяна на политическа-
та ситуация в различни региони – Èр-
ландия, Шотландия, Àнглия, Èталия, 
Èндия, Пенджаб и начина, по който тя 
е отразена в агиографската литература 
от съответните региони. Êонфликтното 
взаимодействие между културните тра-
диции на Èрландия, Шотландия и Àн-
глия в периода между VII–XIII в. е из-
следвано от Д а й ъ н  À у с л е н д ъ р  
„Îт Дарерка до Модвене: образът на 
ирландската жена-аскет и неговото по-
късно преосмисляне“ (From Darerca to 
Modwenne: Rewriting Female Ascetism in 
the Lives of an Irish Saint), която отбе-
лязва наслагването на легендарни еле-
менти от различни епохи и традиции 
в по-ранните и в по-късните жития на 
ирландските светици Дарерка и Модве-
не. Ñъвсем различен проблем, но пак в 
контекста на транзитиращо отношение 
към образите на жени-светици разглеж-
да  À н е  Ш у х м а н – „Нов поглед към 
образа на Умилиана: промени в мирян-
ската представа за благочестие след 
църковния събор в Òрент“ (Revisioning 
Umiliana: Rewriting Lay Piety after the 
Council of Trent). Във фокуса на нейно-
то изследване е борбата на едно фло-
рентинско семейство от XVII в. за ка-
нонизацията на тяхна сродница, фран-
цисканската монахиня Умилиана, коя-
то протича в среда на променящо се 
отношение към моделите на святост. 
Àвторката коментира все по-голямото 
присъствие на значителна женска ауди-
тория от светски характер и нейното 
различно отношение към агиографска-
та литература, което налага замяната 
на традиционните за жанра характерни 
особености в образа на светеца – мис-
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тицизъм, пророчество и извършване на 
чудеса, с качества от ежедневния живот. 
Пак в тази тематика се вписва и рабо-
тата на À д а м  Ê а у ъ р д  „Житие 
и дела на „Ñтария пророк“: преподоб-
ният Едмънд Джоунз (1702–1793) и чер-
тите на светеца“ (The Life and Times of 
the ‘Old Prophet’: Saint-like Attributes of 
the Rev. Edmund Jones /1702–1793/), кой-
то разглежда биографията на преподоб-
ния Едмънд Джоунс – пътуващ пастор 
от началото на XVIII в., живял в райо-
на на Западен и Ñеверен Монмътшър 
(Уелс). Наред с писмените свидетел-
ства за живота му има запазени и мно-
жество легенди от народната традиция, 
които свидетелстват за борбата на пас-
тора със свръхестествени сили и зли ду-
хове; съхранени са и различни негови 
пророчества. À. Êауърд изследва начи-
на, по който в образа на този калвинист-
ки „полусветец“ се вписват елементи от 
уелския фолклор (свързани с популяр-
ната представа за „Ñтария пророк“) и 
изграждат модел за святост, различен 
от католическия. Èзследването показ-
ва в детайли полуофициалния култ към 
преподобния Едмънд Джоунс и негово-
то оцеляване (mutatis mutandis) в усло-
вията на различни официално наложени 
религиозни модели. Òемата за различ-
ната интерпретация на личностите на 
светци и светици в по-късна епоха е ак-
туална не само за християнска Европа, 
но и за други региони и религии, както 
показва изследването на Д ж а й и т а 
Ñ и н х а „Поетът Êабир – светец на 
хиндуисти и брахманисти: заглушава-
нето на лъвския рев“ (Hinduizing and 
Brahmanizing Kabir: Muffling the Lion’s 
Roar). В статията си авторката разглеж-
да фигурата на средновековния мис-
тик и поет Êабир, почитан като све-
тец от мюсюлмани, хиндуисти и сикхи.  
Дж. Ñинха проследява промените в него-
вия образ, които моделират биография-

та му според разбирането за свят човек 
в различните региони на неговия култ, 
независимо от острите критики, които 
поетът Êабир приживе отправя към ре-
лигиозните доктрини и практики  както 
на хиндуизма, така и на мюсюлман-
ството. 

Êъм тази богата палитра има и бъл-
гарски принос. Ñ л а в и я  Á ъ р л и е в а  
– „Êултът към св. Êирил и Методий: 
феноменът на споделената идентичност 
в славянския свят“ (The Cult of Saints 
Cyril and Methodius: The Phenomenon 
of Shared Identity in the Slavic World), 
 изследва култа към славянските и евро-
пейски светци покровители св. Êирил 
и Методий, чийто сборен образ е въз-
приеман като символ на  транзитиращо 
взаимодействие между национално и 
наднационално. Ñл. Áърлиева умело 
представя различни аспекти, свързани 
с култа към двамата светци в опреде-
лени епохи и региони (Áългария, Ñър-
бия, Чехия, Полша) и набелязва основ-
ните динамични фактори (трансформа-
ция на образа: покръстители, архиепис-
копи, учители, просветители, апостоли; 
обединение на двата образа в общ култ 
и пр.). Проследено е отразяването на 
култа към двамата светци в ръкописи и 
документи от Ðим и папската канцела-
рия, Византия, Първото и Второто бъл-
гарско царство, Чехия, Полша, както и 
в различни кирило-методиевски извори. 
Îтчетен е преходът от първоначалния 
„наднационален“ характер на култа към 
последваща връзка с национални идеи 
и патриотични тенденции в отделни 
държави и народи. Във фокуса на вни-
манието влизат различни исторически 
и политически процеси, свързани с кул-
та към светците, сред които може да се 
спомене борбата на гръцките епископи 
за придобиване на църковна самостоя-
телност на Îхридската архиепископия 
по време на византийското управление 
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през XI в., политическите претенции на 
последните чешки крале от  династията 
Пршемисловци (Přemyslid dynasty) за при-
знаване на Îломоуц за архиепископски 
център и др. За много от твърденията 
авторката привежда нов и малко изслед-
ван изворов материал. Ñтатията раз-
глежда подробно и въпроса за мощите 
на двамата светци, като се базира върху 
внимателно анализирани и съпоставени 
документи (основно латински): инвен-
тарни списъци на ценни вещи от църк-
вата „Ñвети Вит“ в Прага от 1355, 1365, 
1374 г., кореспонденция между папска-
та канцелария и архиепископията на 
Îломoуц от 1575 и 1580 г. и др. Ñпоред 
заключението на авторката съчетание-
то между фактология и легендарна ин-
формация, довело до обединяването на 
двамата светци в един общ култ, води 
и до идеята за обединяване на техни-
те мощи, отразена в посочените доку-
менти. Ñл. Áърлиева обръща внимание 
на някои изменения в култа, характер-
ни за неговия късен етап на развитие в 
Чехия и Полша, сред които може да се 
спомене промяна в датата на успението 
на просветителите (цитирана различно 
в някои полски и чешки паметници от 
XV в.), както и легендарните сведения 
за наличието на общ гроб на светците 
и обща мощехранителница. Ñпоред ав-
торката тези промени в информация-
та изпълняват ролята на хронологичен 
маркер и едновременно с това говорят 
за известна нестабилност на култа към 
края на XV – началото на XVI в., пред-
хождаща неговото официално въвеж-
дане в календара на Ðимската църква 
по времето на папа Ëъв XIII (1880 г.). 
Èзобилният документален матери-
ал, на който се обляга изследването на  
Ñл. Áърлиева, представя култа към два-
мата славянски първоучители в необи-
чайна светлина, свързва го с идеята за 
национална идентичност и самоопре-

деление на различни славянски народи, 
обединени от обща традиция и общо 
наследство.      

Втората статия на съставителката  
М а д е л и н  Ã р е й  „Политика, власт 
и благочестие: култът към св. Àрмел 
в Àнглия и Уелс по време на ранните 
 Òюдори“ (Politics, Power and piety: The 
Cult of St. Armel in Early Tudor England 
and Wales) разглежда превръщането на 
култа към един почти незначителен уел-
ски светец от VI в. – св. Àрмел, в на-
ционален символ, изразяващ преданост 
към династията на Òюдорите (XV–
XVI в.). Въпреки наличието на цяла пле-
яда от местни английски светци (св. Òо-
мас Êентър бърийски, св. Êътбърт и св. 
Дънстан, св. Едмънд, св. Едуард и др.), 
които изграждат скелета на национално 
насочена стратегия за утвърждаване на 
почит и уважение към кралската власт, 
Õенри Òюдор избира за свой символ 
един светец, чийто култ е напълно заб-
равен в родния му Уелс. Почитането на 
св. Àрмел донася успех на Õенри Òюдор 
във „войната на розите“ и този щастлив 
факт обогатява култа към уелския воин 
и монах с нови аспекти, превръща го в 
мощен небесен покровител на владете-
ля и неговата свещена роля на победи-
тел и усмирител на злото. Ãрей изрич-
но подчертава, че култът към св. Àрмел 
има ясно изразен политически заряд – в 
много от неговите изображения основ-
ният контекст е свързан с лоялността 
към династията на Òюдорите. 

В политическа перспектива може да се 
разгледат и взаимоотношенията меж-
ду различните религиозни течения в ин-
дийския регион на Àзия, както показва 
изследването на Д ж е й м с  Õ е г ъ р т и  
„Àгиография, религиозна идентичност 
и историческо въображение в Пенджаб 
през XVIII в.: изследване на сикхски 
повествования за живота на гуру На-
нак“ (Hagiography, Religious Identity and 
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the Historical Imagination in Eighteenth-
Century Punjab: Exploring Sikh Narratives 
of the Life of Guru Nanak). В богато илю-
стрирания ръкопис от Áританската биб-
лиотека (В40), описващ живота на Ãуру 
Нанак – създателя на сикхизма, Дж. Õе-
гърти открива следите на политически-
те промени, настъпили в родината на 
сикхите – Пенджаб през XVIII в., отко-
гато датира ръкописа. Àвторът просле-
дява начина, по който отделни елемен-
ти от каноническото житие на светеца 
се вписват в имагинерен контекст като 
части от нов линеарен наратив. Ñпоред 
Õегърти променената тематика в новия 
наратив има за цел да опише моралния 
и социалния упадък, настъпил в роди-
ната на сикхите през разглеждания пе-
риод, противопоставен на бъдещия век 
на справедливост и освобождаване на 
света от злото. Èзследването показва, 
че в реформирания свят, изграден спо-
ред учението на Ãуру Нанак, се включ-
ват и много елементи от санскритската 
и други религиозни литератури от ре-
гиона (например идеята за прогресивна 
смяна на епохите yugas), което се явява 
основа за един нов „синкретичен“ рели-
гиозен модел, съобразен с променена-
та политическа и религиозна ситуация 
в Èндия и Пенджаб в края на XVIII в. 

Много интересен аспект от темата за 
личността на определен светец и нейно-
то влияние при изграждането на нацио-
нално самосъзнание разглежда Ñ а м а н- 
т а  Ð и ч и с  в „Àнглийски покрови-
тел за английския народ: преоткрива-
нето на св. Ãеорги“ (An English Patron 
for English People: The Reinvention of St. 
George). Òя проследява трансформация-
та в образа на популярния в цяла Евро-
па светец св. Ãеорги на английска почва 
– преди и след провъзгласяването му за 
национален светец покровител на Àн-
глия. Ñ. Ðичис анализира различни чер-
ти от култа и иконографията на светеца 

още от времето на англо-саксонците и 
Áеда (672–735), който включва светеца 
в своята мартирология, до нашестви-
ето на норманите (1066 г.) и редицата 
църкви, посветени на светеца, но под-
чертава, че култът към св. Ãеорги полу-
чава широко разпространение в Àнглия 
едва при управлението на късносредно-
вековните монарси (XIV–XV в.). През 
този период към образа на светеца-кон-
ник се добавят редица нови аспекти: со-
циалният елит го възприема като сим-
вол на смелост и благородство, свете-
цът се идентифицира предимно с воин-
ски качества, става патрон на рицари-
те кръстоносци и възприема типичния 
за рицарите атрибут – знаме с червен 
кръст върху бяло поле, към името му се 
добавя често използваният епитет „ри-
цар на кралицата“ (Our Lady’s Knight), 
денят му се провъзгласява за официа-
лен празник на Àнглия. До времето на 
Ðеформацията, когато се приемат мер-
ки против „суеверни вярвания“, вклю-
чително и почитане на небиблейски 
свет ци (какъвто е и св. Ãеорги), свете-
цът става популярен не само сред ан-
глийския монархически елит, но и сред 
народните маси. Ðоля за това имат и 
множество писатели, които използват 
агиографския разказ като сюжет за със-
тавяне на нови творби и свързват про-
изхода и делата на светеца с Àнглия. 
Àвторката разглежда сюжети от живо-
та на св. Ãеорги в произведенията на 
знакови автори като Ðичард Джонсън 
(1573–1659), Àлександър Áъркли (1476–
1552), Едмънд Ñпенсър (1552–1599), по-
етите прерафаелити (средата на XIX в.), 
обръща внимание и на съвременните 
форми на култа към светеца.  

В заключение може да се каже, че 
сборникът е ценен с разнообразие-
то от теми, които предлага, свързани 
с промяната в култа на познати и по-
малко известни светци и свети лично-
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сти в различни региони и епохи. Вся-
ка една тема е представена много-
странно и многопластово, което пра-
ви сборника полезно четиво не само за 
специалисти в областта на среднове-
ковната агиография, но и за историци, 
медиевисти, изследователи на култур-

ната история, а също и обикновени чи-
татели и е един рядък случай, когато в 
съвременните западноевропейски из-
следвания, посветени на светостта, се 
отделя място и на светци, тясно свър-
зани с националната идентичност на 
българите.


