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Българско царство. Сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Георги Н. Ни-
колов. Ñофия: Университетско издателство „Ñв. Êлимент Îхридски“, 2018, 846 с., 
24 л. цв. ил. 

Научните дирения на доц. д-р Ã. Н. Ни-
колов, който е автор на 4 монографии и 
на повече от 60 студии и статии, оставят 
трайна следа в българската и в светов-
ната медиевистика1. Ñборникът, посве-
тен на неговата 60-годишнина, съдържа 
статии на 46 учени от Áългария и чужби-
на (Àвстрия, Ãермания, Ãърция, Полша, 
Ðусия, Ñловакия и Ñърбия). Подредени 
в хронологичен порядък, някои вдъхно-
вени от конкретни публикации на юби-
ляря, те отразяват разностранните инте-
реси на Ã. Н. Николов, неговия стремеж 
да се разкрият културните и политиче-

1 Ê р ъ с т е в, Ê. Ñ. Ãеорги Н. Николов 
на 60 години. – Áългаристика/Bulgarica, 35, 
2017, 112–116; П о п о в, Ò. Учен и препода-
вател с ярко присъствие. – Минало, 24, 2017, 
№ 4, 5–7; Ñ т о я н о в, Ë. Участието на Ãеор-
ги Н. Николов в научни форуми (конгреси, 
симпозиуми, конференции, семинари) през 
1980–2017 г. – Минало, 24, 2017, № 4, 14–21; 
Õ р и с т о в, Я. Доц. д-р Ãеорги Николов Ни-
колов – вещ изследовател на историята на 
югозападните български земи (географската 
област Македония) през средните векове. – 
Македонски преглед, 40, 2017, № 2, 137–148.

ските явления в средновековната бъл-
гарска държава чрез стриктно придър-
жане към изворите, внимателно проуч-
ване и на най-дребните детайли и съоб-
разно най-новите научни достижения. 

В началото на сборника е поместен 
предговор от неговия отговорен ре-
дактор (с. 11–14), кратка биографична 
справка за Ã. Н. Николов (с. 15–17) и 
пълна библиография на неговите науч-
ни трудове (с. 18–70). В края на сбор-
ника стои списък на използваните сък-
ращения. На едно място са събрани 
24 листа цветни илюстрации, отнесени 
към съответните публикации. 

Ñредновековието, любимата на Ã. Н. 
Николов историческа епоха, обикнове-
но се мисли като период на варварство 
и тъмни векове, на рязко скъсване с Àн-
тичността, период на преход, ако не не-
гативен, то поне по-нисш от този, който 
го предхожда, и този, който го следва 
– на хуманизъм, творческо вдъхновение 
и просвещение. За това, че в повечето 
случаи тази представа е погрешна, сви-
детелства статията на Ð. Ð а д и ч „Êъм 
въпроса за интелектуалното наследство 
(Щрих от средновековния космос)“ (Р. Ра
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дић. „Îднос према интелектуалном нас-
леђу (Цртица из средњовековног космо-
са)“, с. 71–81). В нея авторът разглежда 
отношението на трите големи средно-
вековни цивилизации – византийска-
та, западноевропейската и арабската, 
към интелектуалното наследство на ан-
тичния свят и заключава, че водени от 
любов към знанието, средновековните 
хора по различен начин са пазили, це-
нили и са се удивлявали на наследство-
то на античните мислители. 

Добрият историк, какъвто Ã. Н. Нико-
лов безспорно е, възстановява истори-
ческите събития, следвайки изворовите 
данни. За него откриването на ново сви-
детелство е безценно. Няколко от стати-
ите в сборника са посветени именно на 
представяне и анализ на нови и малко 
познати извори. Òака Ê. Ñ. Ê р ъ с т е в 
систематизира „Àрабски и сирийски из-
вори за управлението на хановете Êрум 
(след 796–814) и Îмуртаг (814–около 
831)“ (с. 276–303). Ñведенията, които на-
мират място в тях, са свързани с: про-
изхода на византийския император Ни-
кифор I Ãеник (802–811), за чийто род 
се твърди, че бил от арабско потекло; 
превземането на Ñердика от хан Êрум 
през 809 г.; византийския поход срещу 
Плиска от 811 г., обсадата на Êонстан-
тинопол от българите през 813 г.; три-
десетгодишния мирен договор между 
Áългария и Византия от 815 г.; препис-
ката (датира се около 827–833 г.) на не-
назован по име български владетел с 
халиф ал-Мамун (813–833). За послед-
ната Êръстев настоява, че не бива да се 
изключва възможността да става дума 
за българския хан Îмуртаг или неговия 
син хан Маламир (831–836). Òова, което 
прави впечатление, заключава авторът, 
е големият брой арабски и сирийски из-
вори, в които е обърнато внимание на 
събития като византийския поход срещу 
Плиска от 811 г., обсадата на Цариград 
и сключването на тридесетгодишния ми-

рен договор. Ñпоред него основната при-
чина за засиления интерес на среднове-
ковните автори към военния сблъсък 
между българи и византийци „се дъл-
жала не само на неговата продължи-
телност, но най-вече на политическия 
колапс, в който изпаднала империята в 
началото на IX в. По този начин бълга-
рите поставили на колене своя страшен 
враг Византия, а един ефимерно упра-
влявал императорски род, който водел 
своето начало от християнската араб-
ска династия на Õасанидите, слязъл от 
политическата сцена“ (с. 303). На един 
венециански извор за българската исто-
рия обръща внимание П. Ш р а й н е р  в 
„Един венециански извор за българска-
та история: Õрониката на Йоан Дякон“ 
(P. Schreiner. “Eine venezianische Quelle 
zur bulgarischen Geschichte: die Chro-
nik des Giovanni Diacono”, с. 384–394). 
Ñтава дума за две сведения, свързани с  
венецианско-византийските отношения. 
Първото се отнася до пленничество-
то на сина на венецианския дож Îрсо 
II Партечипацио (912–932) – Пиетро, в 
двора на цар Ñимеон. Пиетро бил за-
ловен на връщане от Êонстантинопол, 
където бил изпратен от своя баща, за да 
възвести за избора на новия дож. Òова 
събитие било толкова впечатляващо за 
историята на Венеция, че е споменато 
в хрониката още веднъж при избора му 
за дож през 939 г. Второто сведение за 
българите в Хрониката на Йоан Дякон 
– за военен поход на Василий II (976–
1025) срещу цар Ñамуил (997–1014), е 
останало напълно непознато за учени-
те до момента, най-вероятно защото то 
се разказва в контекста на сватбата на 
Йоан, син на дожа Пиетро II Îрсеоло 
(998–1008) с Мария Àргиропулина, чи-
ято хронология Шрайнер детайлно раз-
глежда, за да стигне до извода, че похо-
дът се е състоял през 1004 г. Нов пре-
вод на част от текстовете, отнасящи се 
до българите и куманите, по три от че-
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тирите версии на Морейската хроника 
предлага Àл. Н и к о л о в  в статия-
та си „Êумани и българи срещу латин-
ци (няколко фрагмента от Морейската 
хроника)“ (с. 565–580). Фрагментът, в 
който откриваме най-обемния блок от 
информация за кумани, засяга описа-
нието на две реални събития, но преда-
дени с известни неточности от автора 
(или авторите) на Хрониката. Òова са 
описанията на сраженията между „ро-
меите“ и войските на Áонифаций и Áал-
дуин. Първото сражение, което според  
Хрониката, в противовес на реално уста-
новените факти, предхожда второто, е 
битка в околностите на Ñолун, където е 
убит Áонифаций, а второто е прочутата 
Îдринска битка от 14 април 1205 г., ко-
гато според Хрониката намира смърт-
та си и Áалдуин Фландърски. Ценност-
та на тези пасажи се крие в подробното 
описание на бойната тактика на кумани-
те и „ромеите“ и на пълната неадекват-
ност на западните рицари – „ломбард-
ци“, „фламандци“ и „франки“, пред ли-
цето на тази тактика, която според ав-
тора на Хрониката ромеите усвоили от 
„турците“. В своето изследване Е. М и- 
н е в а разглежда един „Èзвестен, но 
останал неразгадан византийски извор 
за Áългарското царство: Πορνικὴ γὰρ ἡ 
βασιλεία τῶν Βουλγάρων“ (с. 581–595). 
Òя се обръща отново към състава на 
ръкопис Parisinus gr. Suppl. 1202, съхра-
няван в Парижката национална библио-
тека, който се състои от листове от раз-
лични ръкописи, датиращи между XIII 
и XVI в., свързани в едно книжно тяло с 
подвързия от края на XIX в., и превеж-
да за първи път на български език фраг-
ментите, отнасящи се до българската 
история, запазени в него. Важно е на-
блюдението на Минева, че те са част от 
епистоларното наследство на Òеодор II 
Ëаскарис (1254–1258). Ñпоред нея фраг-
ментите са част от неизвестно и непуб-
ликувано писмо на никейския импера-

тор, в което той разказва за един епизод 
по време на похода си в Áългария през 
1254–1256 г., най-вероятно за едно зим-
но премеждие при обсадите на крепост-
та Цепина. Нов превод на първите де-
вет глави и на глава 19-а от Шеста кни-
га на Историята на Георги Пахимер 
(1242–ок. 1310), които представляват 
най-ценният съвременен на събитията 
извор, наред с поемата на Мануил Фил 
(ок. 1275–ок. 1345), за смутните в исто-
рията на възобновеното Áългарско цар-
ство 1278–1280 г., какъвто е бунтът на 
Ëаханас (Èвайло), предлага М. Ñ л а в о- 
в а  под заглавие „Шеста книга от Èсто-
рията на Ãеорги Пахимер като извор за 
историята на възобновеното Áългарско 
царство (нов превод с бележки и комен-
тар)“ (с. 596–620). Ñвоеобразно продъл-
жение на нейната работа е статията на 
Ê. Ã о с п о д и н о в, който изследва 
„Ãеорги Пахимер, Пиер Пусин и хроно-
логията на събитията в Áългария през 
1277–1279 г.“ (с. 620–653). Èзследването 
на Ãосподинов е изключително детайл-
но и прецизно. Òо засяга само хроноло-
гията на събитията в глави 3.–19. от VI 
книга, които се отнасят до политичес-
ката обстановка в Áългария през 1277–
1279 г., а в таблица са представени син-
тезирано и прегледно реконструкцията 
на цялостната хронологическа картина 
на случилото се. Àвторът стига до след-
ните изводи: 1. Áунтът и управлението 
на Ëаханас са две последователни, а не 
синхронни събития. Òе се разполагат 
във времето от зимата на 1277–1278 г.; 
2. Ëаханас е приет в Òърново през пър-
вите месеци на 1278 г. (в края на зимата 
или през пролетта) и успява да задържи 
престола в продължение на около една 
година; 3. Михаил, синът на Êонстантин 
Àсен и Мария Êантакузина, е приобщен 
към царската власт в началото на 70-те 
години и запазва своите правомощия до 
влизането на византийския претендент 
в българската столица, включително и 
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по време на управлението на Ëаханас; 
Йоан III Àсен, изпратен в Áългария на-
чело на византийска армия, не е превзе-
мал Òърново през 1279 г.; 4. Ëаханас об-
сажда българската столица през лятото 
на 1279 г. и същевременно на 17 юли и 
15 август – през същата, а не на следва-
щата година – разгромява изпратените 
срещу него ромейски сили; 5. Ãеорги I 
Òертер се възкачва на българския прес-
тол през лятото или есента на 1279 г. 

За маргиналните бележки върху един 
екземпляр от Псалтира, издаден в пе-
чатницата на Ãеорги Църноевич в Цети-
не, част от документалната колекция на 
Пернишкия държавен архив, пише Н. М а- 
н о л о в а - Н и к о л о в а  в статията 
си „Áележки върху псалтир от 1495 г.“ 
(с. 828–833). Псалтирът е част от родо-
вия архив на фамилията Пееви от Òрън-
ско. Îставените кратки бележки пре-
доставят възможността да се проследи 
отчасти движението на книгата и дават 
основание да се докаже, че невинаги 
Псалтирът е бил притежание на фами-
лията Пееви. Манолова идентифицира 
един от авторите на бележките като поп 
Ñтрахин(я), оставил бележки, датирани 
в началото на ÕVIII в., също върху из-
вестното Бусинско евангелие, съхраня-
вано в НÁÊМ. Òози факт £ дава основа-
ние да предположи, че в първите десе-
тилетия на ÕVIII в., вероятно след 1717-а  
докъм 30-те години на века, Псалти-
рът е бил притежание и е бил използван 
в църквата „Ñв. Николай Чудотворец“ 
на село Áусинци. Върху различни стра-
ници от Псалтира са оставени и други 
кратки записвания, буквите от азбуката, 
буквите, чиито стойности най-често се 
използват, и др., което според авторка-
та доказва, че е използван за обучение. 
À. Н и к о л о в разглежда и публикува 
„Áългарски приписки върху московско-
то старопечатно издание „Êнига о вере“ 
(1648) от фондовете на Народната биб-
лиотека „Èван Вазов“ в гр. Пловдив“ 

(с. 834–842). Въз основа на оставените 
записи по полетата на книгата авторът 
предполага, че към втората половина на 
XVIII в. (и със сигурност преди 1779 г.) 
екземплярът от „Êнига о вере единой и 
истинной православной и о святей церк-
ви восточной, и о изряднейших право-
верных сложениях от божественнаго пи-
сания в кратце избрана“ (Москва: Печа-
тен двор, 1648), който днес се съхраня-
ва в Пловдивската народна библиотека, 
вече се е намирал в българските земи. 
Най-старата приписка, която авторът 
разглежда, е точно датирана и се отнася 
към 1814 г. Николов идентифицира като 
един от авторите на записите стихове 
известния копривщенец Никола Áелчев 
(1833–1876). 

Èнтересен извор за живота през 
Ñредновековието на Áалканите са гра-
фичните рисунки. На тях са посветени 
две от статиите в сборника. Я. М и т о в   
изследва „Ðисунките графити – извор 
за средновековната народна култура“  
(с. 671–678) по примери от църквата 
„Ñв. Ãеорги“ в Êолуша, Êюстендил. Òя 
е най-старата запазена средновековна 
църква в Êюстендил. Ñпоред архитек-
турните ѝ особености и неотдавна раз-
критите средновековни стенописи ней-
ното датиране може да се отнесе към 
XI–XII в. По стенописите на храма от 
втория живописен слой, датиран в на-
чалото на XII в., се различават над 200 
графити рисунки. Най-често срещана е 
групата на конниците и изображения на 
свободно пуснати коне. Ñред графити-
те е разпространена и групата от изо-
бражения на хора, като някои от тях 
имат портретувани лица, други са прос-
то схематични. Често срещани са изо-
бражения на хора, извършващи ритуал-
ни игри. Явно средновековният човек е 
проявявал най-голям интерес към жи-
вотни, отличаващи се с бързина, сила и 
гъвкавост – коне, елени и кучета, птици, 
дива свиня, змия и други животни. Ðи-
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сувани са и слънчеви изображения като 
пентаграми и шестограми, свастики и 
други геометрични фигури, слънца и 
звезди, морски кораби. Ò. Ò о м о в прави 
опит да идентифицира „Ãербове-графи-
ти от храма „Ñв. Ñофия“ в Êонстантино-
пол“ (с. 679–693). Ñтава дума за три гер-
ба. Първия от тях авторът определя като 
принадлежащ на бургундския дом Ша-
лон. Най-вероятно е бил притежание на 
Юг II дьо Шалон, сеньор на Àрлей, ви-
конт на Áезансон (1364–1390), който за-
едно с Ëуи дьо Шалон се е присъединил 
към похода на Зеления граф Àмадей Ñа-
войски на 27 май 1366 г. За втория герб 
е изказано предположението, че принад-
лежи най-вероятно на флорентинската 
фамилия Мачинги. Òретия герб отпра-
ща към венецианската фамилия Витури. 

Êъм статиите, посветени на обнарод-
ването на нови извори, тук ще причисля 
и изследването на Е. Á а к а л о в а,  Ë. Д о- 
м о з е т с к и „Център и периферия. Ñти-
лови тенденции в стенната живопис по 
българските земи през ÕIV век“ (с. 694– 
714). Ðазглеждайки стенописната про-
грама на повече от 13 църкви, автори-
те очертават особеностите на паметни-
ците, свързани с Òърново, и посочват 
специфи ките на изкуството, появило се 
в периферията, далеч от столицата2. 

В своите изследвания Ã. Н. Николов 
обръща голямо внимание на данните 
от археологическите разкопки. Зато-
ва неслучайно една част от статиите в 
сборника отразяват достиженията на 
бъл гарската средновековна археология. 

2 Въпросът за центъра и периферията е 
един от водещите в научните интереси на  
Ã. Н. Николов. На него той посвещава ня-
колко основни статии и една монография: 
Н и к о л о в, Ã. Н. Ñамостоятелни и полу-
самостоятелни владения във възобновеното 
Áългарско царство (края на XII – средата на 
XIII в.). Ñофия, 2011. 

Òака Д. В л а д и м и р о в а - À л а д ж о- 
в а  обръща внимание на един „Àнони-
мен печат от края на V и началото на VI 
век, открит в Ñердика“ (с. 125–131). Îт-
съствието на надпис с името на прите-
жателя върху печата причислява памет-
ника към групата на анонимните молив-
довули, от които в Áългария няма пуб-
ликуван екземпляр със сходни характе-
ристики. Òой носи белезите, характерни 
за императорските изображения от пе-
риода IV–VI в. Въз основа на неговите 
характерни черти печатът може да бъде 
окачествен като притежание на визан-
тийския император Ëъв I (457–474) или 
на император Àнастасий I (491–518). 
На една от най-богатите находки в ези-
ческите некрополи – керамиката, като 
свидетелство за културата и ежедневния 
живот в средновековна Áългария е пос-
ветена статията на Ë. Д о н ч е в а - П е т- 
к о в а „Êерамиката от езическите не-
крополи в Áългария (края на VII – 60-те 
години на IÕ век)“ (с. 187–201).  Ж. Ж е- 
к о в а обръща внимание на „Две брон-
зови матрици на цар Петър I (927–969), 
намерени в Плиска“ (с. 394–403). Неза-
висимо от факта, че първата матрица е 
известна на учените от много отдавна и 
от това, че убедително е определена от 
Èв. Йорданов3 като печат на цар Петър, 
все още в научните среди съществуват 
съмнения относно нейната принадлеж-
ност4. В своето изследване Жекова по-
сочва два факта, които подкрепят об-

3 Й о р д а н о в, È. Печатите в средновеков-
на Áългария. Ñофия, 1987, 101–107; Й о р д а- 
н о в, È. Êорпус на печатите на средновеков-
на Áългария. Ñофия, 2001, 65–66; Й о р д а- 
н о в, È. Êорпус на средновековните бъл-
гарски печати. – Плиска–Преслав, 12, 2016, 
114–115.

4 Ã е о р г и е в, П. Àсеневци в Плиска. – В: 
Юбилеен сборник в чест на проф. Димитър 
Îвчаров. Велико Òърново, 2002, 87–92.
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вързването на матрицата с епохата на 
цар Петър I: първо, че заед но с нея е на-
мерена златна византий ска монета, при-
надлежаща на Êонстантин Õ с Ðоман I 
(920–944), и второ, че заедно с матрица-
та е намерен и оловен византийски пе-
чат на Василий, императорски прото-
спатарий и логотет на ге никона от Õ в. 
Втората матрица е новопоявил се арте-
факт от 2010 г. Èконографски и функ-
ционално тя може да бъде обвързана 
с най-голямата група печати „Петър и 
Мария, благочестиви василев си“ от сре-
дата на Õ в. È двете матрици според ав-
торката свидетелстват, че първата сто-
лица Плиска продължава да бъде важно 
държавно средище и през Õ в., незави-
симо че столичен център в този пери-
од вече е Велики Преслав. В доклада си 
„Мелнишкият манастир „Ñв. Áогоро-
дица Пантанаса“ – мемориал на дес-
пот Àлексий Ñлав“ (с. 535–564) В. Н е- 
ш е в а въз основа на дългогодишни 
разкопки и проучвания стига до извода, 
че Àлексий Ñлав е изградил манастира 
„Ñв. Áогородица Пантанаса“ като по-
следно свое убежище и мемориал, сим-
вол на стремежа му към политическа 
независимост и към царствена вечна 
слава за личността му. Въз основа на 
намерените погребения авторката из-
казва предположението, че семейство-
то на деспота е загинало едновременно 
при трагични и драматични обстоятел-
ства. Данните от находките говорят за 
това, че негови деца са били две мом-
чета, за което изворите не казват нищо. 

Îткриването на нови артефакти и из-
вори безспорно е изключително ценно, 
но още по-важна е правилната интер-
претация на материала. В това отноше-
ние трябва да се отбележи статията на 
È. Й о р д а н о в, Д. Ñ т о и м е н о в 
„За колекцията от средновековни печа-
ти, намерени в Ñкопие“ (с. 498–517), кои-
то правят нов хронологичен анализ на 
сфрагистичния материал, намерен при 

археологически разкопки на обект „Êа-
лето“ в град Ñкопие между 2007–2012 г5. 
Àвторите дават и нова подредба на печа-
тите, опит за идентификация на някои от 
техните притежатели и прилагат разпре-
делението на печатите по местонами-
ране. Последното им дава възможност 
да предположат, че в сектори 9 и 8 се е 
намирала сградата/резиденцията на уп-
равителите на града през втората поло-
вина на ÕI – първата половина на ÕII в., 
период, към който се отнасят печатите. 

Нова интерпретация и подход към до-
бре познати извори предлагат няколко 
от статиите в сборника. Òака Ê. М а р и- 
н о в се спира подробно на Хронографи-
ята на Теофан Изповедник (760–817) 
– „Îще веднъж за съобщението на Òео-
фан по повод заселването на българи-
те на Долни Дунав“ (с. 158–186). Àвто-
рът подчертава, че Òеофан Èзповедник 
оценява миграцията и трайното засел-
ване на българите на Долни Дунав през 
приз мата на събитията от второто десе-
тилетие на IX в., тогава, когато е писал 
своята Хронография, и когато българи-
те заплашвали византийската държава. 
Неговият разказ е по-емоционален и ли-
чен от този на патриарх Никифор (преди 
758–828). Давайки израз на своите убеж-
дения относно северните съседи на им-
перията, Òеофан целесъобразно въвежда 
в текста на по-ранния извор, върху кой-
то базира тази част на съчинението си, 
редица твърде многозначителни епите-
ти, които придават на повествованието 
му отчетливо идеологическо измерение. 
Пример за това е разказът за завета на 
Êубрат, който неговите синове не пос-
ледвали. Òе били обзети от жажда за 

5 Материалите от разкопките са публику-
вани от M i h a j l o v s k i. R. A Collection 
of Medieval Seals from the Fortress “Kale” in 
Skopje, excavated between 2007 and 2012. – 
Byzantion, 86, 2016, 261–316.
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власт, не уважили баща си и нарушили 
една от Áожиите заповеди. В глобална 
перспектива, според Маринов, непослу-
шанието на синовете на българския хан 
не само навлякло беда на повечето от 
тях, но също така нарушило съществу-
ващия в тази част на света геополитиче-
ски ред – довело до падането на Áълга-
рия, експанзията на хазарите и загубване 
на част от територията от страна на Ви-
зантия. Д. È. П о л и в я н н и  разглежда 
„Èменник на българските хановe“ и спи-
съците на владетели в ранносреднове-
ковните европейски исторически съчи-
нения“ (Д. È. Полывянный. „Èменник 
болгарских ханов“ и перечни государей 
в раннесредневековом европейском ис-
ториописании“, с. 217–229). Èзследване-
то си Поливяний основава на ръкопис-
ната версия на текста, запазен в руски 
ръкописи, без да се интересува (както 
посочва сам) от неговия хипотетичен 
протограф или части, писани на гръц-
ки или издълбани на камък. Êато ръко-
писен паметник за автора Именникът 
има няколко важни контекста: връзката 
със Стария Завет и Книги Царства, 
присъствието му в хронографски ком-
пилации, кратката историописна форма, 
добре позната и в Западна, и в Èзточ-
на Европа (напр. Едиктът на Ротари, 
Летописец вкратце на патриарх Ни-
кифор и др.), азиатската хронология.  
À. М а р к о в а  в статията си „Въста-
нието на Петър и Àсен през „призмата“ 
на едно слънчево затъмнение“ (с. 518–
534) прави опит да уточни хронология-
та на въстанието на Àсеневци, използ-
вайки изворовата информация и съвре-
менните научни и технологични дости-
жения относно слънчевите затъмнения. 
Àвторката убедително успява да покаже, 
че споменаването на пълното затъмне-
ние у Никита Õониат не е просто сти-
листичен похват, а каталогът на НÀÑÀ 
£ дава възможност да заключи, че този 
феномен е станал на 4 септември 1187 

(около 14:00 ч). Ñледователно бунтът на 
Àлексий Врана, във връзка с който се го-
вори за затъмнението, не може да се е 
състоял преди пролетта на 1187 г. и сле-
дователно походът на император Èсак 
II Àнгел (1185–1195; 1203–1204) в Áълга-
рия, приключил с примирието при Ëо-
веч, със сигурност може да се датира не 
през 1187 г., а през пролетта на 1188 г. 

Êонтактите между атонските и мел-
нишките манастири през ÕIV столетие са 
обект на изследване в работата на Е. Ê о- 
с т о в а „Ñветогорските метоси в Мел-
ник според три документа от ÕIV век, 
регламентиращи владенията на Àтон“ 
(с. 715–728). Òя разглежда три важни све-
тогорски документа, отразяващи офици-
алното предаване на известните до мо-
мента мелнишки метоси, които Ñвета 
гора придобива през ÕIV в., а именно 
актовете, с които се прави първоначал-
ното прехвърляне на собственост в пол-
за на Àтон. Въз основа на тях става ясно, 
че Èвирон е първият светогорски мана-
стир, притежаващ имущество в Мелник. 
Òова е мелнишката обител „Ñв. Ãеорги“, 
която е предадена като метох на Àтон 
през 1309 г. В средата на ÕIV столетие 
връзките между Àтон и Мелник се раз-
ширяват и задълбочават. Манастирът 
Ватопед е другата свето горска обител, 
която придобива движима и недвижи-
ма собственост в Мелник. Òова са мана-
стирите „Ñв. Áогородица Ñпилеотиса“ и 
„Ñв. Áогородица Пантанаса“, които Ва-
топед получава поетапно. 

Òемите на изследванията, включени в 
сборника, са най-разнообразни. Всяко 
едно от тях е със свой принос във въз-
становяването на историята на Áългар-
ското царство, Византия и Áалканите 
през Ñредновековието. Въз основа на 
подробно проучване на наративните из-
точници и археологическите находки  
À. Д а н ч е в а - В а с и л е в а се спира 
на „Ñоциална стратификация на населе-
нието в средновековна Ñофия (Ñердика 
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– Ñредец – Òриадица – Ñофия) през IV–
ÕIV век“ (с. 82–100). Òя откроява четири 
големи периода в историята на града, за 
всеки от които се опитва да представи 
вътрешното състояние на града и живо-
та на неговите обитатели. В. П л е т н ь о в  
прави опит да възстанови картината  
на епископските катедри в Ñкития и 
Втора Мизия – „Áележки за епархиите 
на Ñкития и Втора Мизия през V и VI 
век“ (с. 101–124). Àвторът посочва, че 
промяна в църковната организация във 
Втора Мизия, а и в Ñкития е настъпила 
вероятно преди средата на VI в. Òой се 
спира подробно на първия известен 
епархийски списък на Êонстантинопол-
ската патриаршия – Епифаниевия спи-
сък, за който се приема, че е съставен 
през първата половина на VII в. по вре-
мето на император Èраклий (610–641). 
В статията се обръща специално внима-
ние на митрополиите на Òоми, Îдесос и 
Марцианопол. Плетньов подчертава, че 
сведенията за митрополитски, архи-
епископски и епископски катедри в ста-
рите провинции Втора Мизия и Ñкития в 
по-късните епархийскии списъци от IX в. 
несъмнено са анахронизъм. В тях по 
традиция са били упоменати вече номи-
нални епископии, попадали някога в ди-
оцеза на Êонстантинополската патриар-
шия. Èзказано е предположението, че в 
основата на тези късни списъци стои 
Епифаниевият списък от VI в. Èзключи-
телно подробно М. Õурбанич („Îбсада-
та на Êонстантинопол от аварите в ис-
ториографията. Преглед и заключител-
ни бележки“ / M. Hurbanič. “The Avar 
siege of Constantinople in the historiogra-
phy. An overview and concluding remarks”, 
с. 132–142) проследява пропуските и 
приносите на досегашните проучвания 
върху обсадата на Êонстантинопол от 
аварите през 626 г. М. Ê а й м а к а м о в а  
– „Зараждане и начално развитие на 
българската дворцова култура през пър-
вата половина на IX век“ (с. 250–275) – 

разглежда дворцовата култура като една 
от трите форми на средновековната кул-
тура наред с народната и църковно-ма-
настирската култура през първата поло-
вина на IX в. Òя възстановява историята 
на изграждането на владетелския двор в 
Плиска и систематизира и анализира дан-
ните в изворите, които отразяват него-
вото функциониране. Àвторката обръща 
спе циално внимание на това, че в среда-
та на IX в. столицата Плиска предста-
влявала съчетание от укрепена ханска 
резиденция и „сателитни селища“, което 
значително я отличава от културната 
традиция на „новите“ държави в ранно-
средновековна Европа. Òази селищна 
агломерация имала устойчив характер 
при структуриране на столичния цен-
тър. Êаймакамова посочва, че именно 
през управлението на хан Êрум (803–
814) са настъпили условия, които са сти-
мулирали началното развитие на бъл-
гарската дворцова култура. Òогава вла-
детелският двор в Плиска е играел из-
ключителна роля в подбора на онези не-
обходими идеологически и художестве-
ни средства, чрез които върховната 
власт, олицетворявана от владетеля, да 
се представя чрез съответните симво-
лични еквиваленти. В резултат на това 
дворецът се е превърнал в мястото, 
където се „изработват“ и откъдето се 
„излъчват“ културните ценности и тех-
ните образци за приложението им, а 
една от най-характерните прояви на 
дворцовата култура в началния етап от 
нейното развитие през първата полови-
на на IX в. са каменните надписи. В пе-
риода преди Покръстването през 865 г. 
художествените прояви намират израз и 
в паметниците на скулптурата и скулп-
турната декорация, в златните и сребър-
ните накити за означаване на военните 
чинове на елитната българска войска и 
нейния команден състав. Не на послед-
но място особено важни са и церемони-
алните прояви, които показват основно-
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то място на владетеля в дворцовата кул-
тура. Îрганическата връзка между двор-
цовата култура и владетелската инсти-
туция обуславя съблюдаването на тра-
дицията, приемствеността и промените 
в нейното съдържание. Îсвен езически-
те елементи в дворцовата култура е на-
лице и известно византийско влияние. 
Òова доказва, че още в този начален етап 
от развитието си тя е била отворена за 
промени. Проучването на историята на 
българския исторически Ñеверозапад 
(своеобразно „ядро“ на това географско 
пространство през последните няколко 
столетия най-общо е Поморавието) стои 
в основата на изследването на П. П а в- 
л о в „Някои бележки за българската 
власт отвъд реките Òимок и Морава 
(краят на VII – средата на IÕ век)“ (с. 
304–314). Àвторът се спира на въпроса 
докъде се е простирала българската 
власт в западна посока още при „ражда-
нето“ на Дунавска Áългария при хан Àс-
парух (680–701) и съдбата на Ñингиду-
нум (Áелград) в този ранен период. Òой 
посочва, че във времето на Îмуртаг 
(814–831) земите на Áелград и Ñрем 
трайно са включени в границите на Áъл-
гария, опитвайки се да разкрие пътя, по 
който е била осъществена българската 
експанзия на запад, а именно от гранич-
ната зона на Òимошко. В своите настъпа-
телни операции българите са използва-
ли и речна флотилия по Дунав, Òиса и 
Драва. Ñпоред Павлов „войната за Ñер-
дика“ по времето на хан Êрум има отно-
шение и към северозападните български 
земи. В това отношение изпъква военно-
стратегическата роля на Áелград. Най-
правдоподобно е изграждането на него-
вата средновековна крепост да се свър-
же с познатото ни строителство на ка-
менни крепости („аули“) по времето на 
Îмуртаг. Êъм времето на хан Пресиан I 
(836–852) българската власт в Помора-
вието, Áелград и Ñрем е била достатъч-
но силна, за да послужи като база за вой-

на със Ñърбия. Земите около Ниш, Áел-
град и Ñрем са неразделна част от Áъл-
гарското царство до завладяването му 
през 1018 г. от византийския император 
Василий II Áългароубиец (976–1025), а 
възстановяването на българската власт 
в Ñеверозапада е сред най-важните при-
оритети на първите Àсеневци след въз-
обновяването на Áългарското царство 
през 1185 г. За връзката между „Ðелигия 
и дипломация в Ñредновековна Áълга-
рия“ (с. 315–334) пише П. À н г е л о в. 
Òой посочва, че значителна част от про-
явите на българската дипломация от 
средата на IÕ в. нататък са тясно свър-
зани с решаването на такива важни въп-
роси като приемането на християнство-
то за официална религия, утвърждаване-
то на статута и мястото на Áългарската 
църква в духовната йерархия на евро-
пейския свят. Àвторът разглежда под-
робно съдържанието и смисъла на ди-
пломатическия церемониал, който пред-
виждал не само размяна на подаръци с 
религиозно предназначение като бого-
служебни книги, църковна утвар или 
свещени реликви, но и полагането на 
съот ветните клетви от двете страни. Не 
по-малко съществена според Àнгелов е 
и ролята на религиозния мироглед при 
размяната на специфични аргументи в 
дипломатическия диалог, който пред-
шества сключването на даден договор – 
позоваването на текстовете от Ñвещено-
то писание и най-важният аргумент – 
„обща вяра“. „Договори на Ðусия с гър-
ците в контекста на международните от-
ношения“ (с. 367–383) е основна тема в 
изследването на М. Á и б и к о в. Òова са 
договорите на Ðусия с Византия от годи-
ните 907, 911, 944 и 971, запазени в „По-
вест за изминалите години“. Àвторът 
обръща внимание, че де тайлният текст-
ологически, дипломатически и правен 
анализ е доказал, че текстовете на ди-
пломатическия протокол, актовите и 
юридическите формули, чиито текстове 
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са запазени в староруските версии на 
трите последни договора, са или прево-
ди на класически ви зантийски канцелар-
ски стереотипи, известни от запазените 
истински гръцки актове, или парафраза 
на паметници на византийското право. 
Независимо от това обаче договорите с 
Византия според него трябва да се смя-
тат за най-старите пис мени извори на 
руската държавност, като внимателно се 
обобщят отразените в текстовете гръцки 
протоколни и юридически норми, кан-
целарски и дипломатически топоси, 
норми и институции. Ë. Ñ и м е о н о в а 
– „Ëиудпранд Êремонски за ‘италиан-
ската’ политика на Ðоман I Ëакапин и 
Êонстантин VII Áагренородни“, (с. 404–
415) – проследява детайлно византий-
ските отношения с „италианците“, отра-
зени в съчиненията на Ëиудпранд. Òe за-
почват с изпращането от страна на Ðо-
ман Ëакапин на бойни кораби в помощ 
на ‘италианците’ през 915 г., за да участ-
ват в християнската коалиция за борба с 
пиратите на Монте Ãариляно, и завърш-
ва с постигнатото споразумение между 
Йоан I Цимисхи (969–976) и Îтон I (962–
973 г.) в 972 г. за Èталия, когато ланго-
бардските княжества Ñалерно, Áеневен-
то и Êапуа останали васали на герман-
ския император. В своето изследване 
„Îтношението на българите към експе-
дицията на Йоан I Цимисхи от 971 г. – 
някои бележки“ М. Ë е ш к а (M. J. Leszka. 
“The Bulgarians’ attitude towards the 971 
expedition of John I Tzimisces – some re-
marks” (с. 416–429) подчертава, че бъл-
гарите не действат като съюзници на ви-
зантийската армия и не извършват 
нищо, което би подпомогнало влизането 
на византийците в града. Най-вероятно 
това се дължало на страх пред руския 
гарнизон в Преслав и на незнанието как-
во могат да очакват от страна на самите 
византийци. Òака те предпочели да изча-
кат да видят как ще се развият събития-
та. Òяхната позиция се променя едва ко-

гато византийската армия превзема гра-
да през април 971 г. Áългарите предпо-
чели да се откажат от договора със Ñве-
тослав и да не окажат никаква съпроти-
ва на войниците на Цимисхи. Òемата за 
отношенията между българите, Цими-
схи и руския княз Ñветослав е продъл-
жена в още две изследвания. Първото е 
на Я. Á о н а р е к – „Цимисхи, Ñветослав 
и българите – победители и победени“ 
(J. Bonarek. “Tzimiskes, Svyatoslav and 
Bulgarians – the winners and the defeated”, 
с. 430–441), – който показва, че макар 
изворите да представят византийския 
император като победител, това едва ли 
е така, имайки предвид продължителна-
та обсада на Доростолон. Второто из-
следване е на М. Ð а е в  – „Несъответ-
ствията между текстовете на среднове-
ковните руски хроники относно балкан-
ския поход на княз Ñветослав през 
971 г.“ (M. Raev. “The textual discrepancies 
amongst the mediaeval Russian chronicles 
about the Balkan campaign of Prince 
Sviatoslav in 971”, с. 442–448). Òой раз-
глежда въпроса за отсъствието на сведе-
ния за българо-руски договор от 971 г. в 
Новгородския летопис от XV в. Ðаев за-
стъпва становището, че договорът е бил 
част от текста на Повест за изминали-
те години, но по-късно при съставянето 
на Новгородския летопис не е включен 
в нея. В унисон с най-новите научни дос-
тижения, които преразглеждат периода 
на византийското владичество като не-
гативен за българските земи е изследва-
нето на À. Д о б и ч и н а  „Под един ярем“ 
с Византия: българите и българските 
земи в състава на Византийската импе-
рия (1018–1185)“ (À. Добычина. „Под 
одним ярмом“ с Византией: болгары и 
болгарские земли в составе Византий-
ской империи (1018–1185)“, с. 476–497). 
Òя говори за развитието на градовете и 
стопанския подем, характерен за цялата 
Византийска империя през този период, 
за опитите на византийската власт да 



159

формира ново имперско самосъзнание 
на населението в завладените земи, за-
пазвайки културните традиции на Пър-
вото българско царство, както и за поя-
вата на български апокрифни произве-
дения. Îбект на изследване от Ñ. Ã е о р- 
г и е в а  е „Áрачната дипломация на цар 
Ãеорги I Òертер с татарите“ (с. 654–670). 
Ñ името на Ãеорги I Òертер (1280–1292) 
е свързан първият българо-татарски ди-
пломатически брак. Ñведения за него се 
съдържат у византийския историк Ãеор-
ги Пахимер. Ñпоред Ãеоргиeва сключва-
нето на брака между неизвестната дъще-
ря на Ãеорги I Òертер и татарина Чака е 
станало през 1283 г. Най-вероятно това 
е била дъщеря на българския владетел 
от неговия първи брак. В статията си 
„Ñведения за историята на манастира 
„Ñв. Йоаким Ñарандопорски (Îсогов-
ски)“ (с. 729–748) Ê. М и н ч е в а  просле-
дява историята на Îсоговския манастир 
от неговото създаване през XII в. до 
XIX в. Àвторката специално отбелязва 
факта, че в периода на османското вла-
дичество той се радва на добро матери-
ално положение и много посетители, 
като в манастира отсядат както христи-
яни, така и мюсюлмани. Òова £ позволя-
ва да допусне, че вероятно той е изпъл-
нявал функциите на пътна станция по 
пътя Ñкопие–Ñофия. Най-тежкият пери-
од за обителта е австро-турската война 
(1683–1699) и последвалото я Êарпошо-
во въстание от 1689 г., когато много 
християнски храмове са унищожени. Îсо-
говският манастир изчезва от историче-
ските сведения за около век и половина 
и едва в средата на XIX в. е отново въз-
становен. Ñ. À р и з а н о в а обръща вни-
мание на факторите, които оказват вли-
яние върху демографската картина в Ëу-
догорието, в статията си „Проблеми на 
селищната мрежа в Ëудогорието през 
ÕIII–ÕV век“ (с. 749–767). В. À н г е л о в  
в „Пловдив във византийските истори-
чески съчинения от ÕV век“ (с. 768–773) 

разглежда сведенията за съдбините на 
Пловдив от 70-те години на ÕIV в. насет-
не в съчиненията на Ëаоник Õалкокон-
дил и Дука. Òе дават известна представа 
за съдбините на града за един кратък пе-
риод от края на ÕIV до средата на ÕV в. 
Áлагодарение на тези сведения авторът 
уточнява времето, по което Пловдив 
пада под османска власт (през 1376 или 
1377 г.), и посочва, че през този бурен 
период от историята на Áалканите гра-
дът запазва мястото си на един от най-
важните стратегически центрове. Èз-
следването на М. П о п о в и ч „Ñвета 
гора Àтон като контактна зона между 
Венеция и Îсманската империя през XV 
век“ (M. St. Popović. “The Holy Mountain 
of Athos as Contact Zone between Venice 
and the Ottoman Empire in the 15th Cen-
tury”, с. 774–783) разкрива не само мяс-
тото на Ñвета гора в дипломатическите 
контакти между Èзтока и Запада, но за-
сяга и въпроса за важната роля на Мара 
Áранкович в политическия живот на 
Áал каните. 

Ñпециално внимание заслужават оне-
зи статии в сборника, които в духа на 
най-новите течения в съвременната ме-
диевистика се занимават не с възстано-
вяването на събитийната история, а с 
историческата демография, бедствията, 
всекидневния живот и културната ан-
тропология. В „Áележки върху иконо-
мическите ефекти на Юстиниановата 
чума (541–750) във Византийската им-
перия” (с. 143–157) Ò. Д и м и т р о в  
си поставя за задача да разгледа ико-
номическите ефекти на Юстиниановата 
чума във Византийската империя.  Òой 
се спира върху стагнацията на пазара, 
ръста на инфлацията, спекулата и т.н., 
настъпили в резултат от внезапната де-
популация. Ñпециално внимание е отде-
лено и на мерките, които централната 
власт предприема, за да предотврати 
драстичния спад на данъчните постъп-
ления. Êакто днес, така и през Ñредно-
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вековието е имало специфични неща бе-
лязани и неизменно свързани с направа-
та, природата и характера на българи-
на, поради което обичайно са характе-
ризирани или назовавани с неговото ет-
ническо име. На тях се спира В. Ã ю з е- 
л е в  в изследването „Made in Bulgaria, 
made by the Bulgarians и други „българ-
ски работи“ през Ñредновековието (VII– 
ÕIV век)“ (с. 202–216). Îбикновено наи-
менованията на тези специфични „бъл-
гарски неща и работи“ са били давани 
от чужди народи, най-вече от византий-
ците, и може да бъдат систематизира-
ни в три обособени дяла: 1. Произведе-
ния на българското занаятчийско про-
изводство; 2. Продукти на българското 
земеделие, пчеларство и лозарство; 3. 
Природни и други „чудеса“. Функцио-
нирането на скулптурата като визуален 
дискурс6 разглежда  À. М и л а н о в а – 
„Власт и пропаганда: политически пос-
лания в българската ранносредновеков-
на скулптура (VIII – средата на IX век)“ 
(с. 230–249). Ñпоред авторката използ-
ването на антични сполии и „отвлича-
нето“ на скулптурни трофеи от българ-
ските владетели по време на войните им 
с Византия има за цел легитимирането 
на власт чрез „присвояване“ на иден-
тичност. Áез да притежават византий-
ското разбиране за пластичния израз 
на античната култура, българите се въз-
ползват от възможностите за своеоб-
разна „пропаганда чрез сполии“, която 
е насочена към реализиране на една от 

6 Повече по въпроса вж. F o u c a u l t, 
М. L’ordre du discours. Paris, 1970. Êакто 
и: G r a b a r, A. Les voies de la création en 
iconographie chrétienne. Antiquité et Moyen 
Âge. Paris, 1979; B e l t i n g, H. Das Bild 
und sein Publikum im Mittelalter. Form und 
Funktion früher Bild tafeln der Passion. Berlin 
1981; B e l t i n g, H. Das echte Bild. Bildfragen 
als Glaubensfragen. München 2005.  

основните политически цели на млада-
та българска държава, а именно – леги-
тимиране на правото £ на съществуване 
върху териториите на Pax romana. „Îт-
влечените“ статуи пък според Милано-
ва се явяват механизъм за снабдяване 
с цивилизационни маркери и властови 
символи, от които се нуждае една ук-
репваща се държава. Посланието им е 
ясно – българите са готови и способни 
да усвоят различни аспекти на съхране-
ните в универсалната империя изкуства 
(и други ценности) при пълно запазване 
на „другостта“ си, част от която изразя-
ват в уникалната монументална и три-
измерна скулптура (например Мадар-
ския релеф), която от своя страна е 
държавническо послание за мощ и не-
победимост. Îсобено важен е изводът 
на авторката, че в търсенето на древни 
образци за подражание българите под-
бират онези модели, които като репер-
тоар, стил и техника не са актуални в 
съвременна Византия. По този начин 
според нея се подчертават не само пре-
тенциите за равноправен културен и по-
литически диалог, но се отстоява и идео-
логемата за „другостта“, която е важен 
елемент в българската владетелска док-
трина и в изграждането на българска-
та идентичност. Модерен, новаторски 
подход7 прилага Ã. Ñ и м е о н о в  – 
„Òопография и дипломация. Èзборът 
на място за среща при българо-визан-
тийските преговори на високо равнище 
през VIII–X век“ (с. 339–366) при ана-
лиза на избора на място за воденето на 
преговори между високопоставени де-
легации в пет важни срещи: между хан 
Òервел (701–721) и император Юсти-
ниян II (685–695, 705–711); между хан 

7 Ñрв. G r ü n b a r t, M. Treffen auf neutralem 
Boden. Zu politischen Begegnungen im byzan-
tinischen Mittelalter. – Byzantinoslavica, 70, 
2012, № 1–2, 140–155.
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Êрум и Ëъв V на 17 юли 813 г.; между 
цар Ñимеон и Николай I Мистик през 
август 913 г.; между цар Ñимеон и Ðо-
ман I Ëакапин на 9 ноември 924 г.; меж-
ду цар Петър I и Ðоман I Ëакапин през 
октомври 927 г. Àвторът убедително 
показва, че изборът на място за воде-
нето на преговори предоставя не само 
удобната възможност на другата страна 
да бъде показан съответният дворцов и 
дипломатически церемониал на друга-
та страна, но зад него нерядко се кри-
ят идеологически мотиви, които явната 
дипломация трудно би могла да изрази. 

Й. Á е н ч е в а синтезира и анализира 
изворовата информация за „Òрапезата 
на владетеля в балканското Ñреднове-
ковие (Õ–ÕV век)“ (с. 449–475). Òя раз-
глежда описанието на хранителните на-
вици на 30 императори – по време на учас-
тието им в различни църковни празници 
и церемонии, като гост на поданиците 
си или в чужбина, по време на военен 
поход или най-общо по време на път, 
сватбени пиршества, по време на лов и 
др. Ñпира се и на храните и напитките, 
сервирани на императорската трапеза, 
както и на етикета на масата. Ñведение-
то от 29 глава на Сказание о Писменех 
на Ê. Êостенечки8 за това, че някои ми-
ряни ядели кръв, стои в основата на из-
следването на Ñ. Á о я н и н „Êонстан-
тин Философ Êостенечки, „крвојастије“ 
и празници“ (с. 795–814), където той ана-
лизира подробно каноничните правила, 
светските и каноничноправните тексто-
ве, които налагат забрана над консуми-
рането на кръв, като посочва, че в осно-

8 Ê у е в, Ê., Ã. П е т к о в. Ñъбрани съчине-
ния на Êонстантин Êостенечки. Èзследване 
и текст. Ñофия, 1986. Превод на съвременен 
български език: Êонстантин Êостенечки. 
Ñъчинения. Ñказание за буквите. Житие на 
Ñтефан Ëазаревич. Èзданието е подготвено 
от À. М. Òотоманова. Ñофия, 1993.

вата на тази забрана стои старозаветна-
та традиция. 

Êартината на културния и политиче-
ския живот на Áалканите през Ñредно-
вековието не би била пълна, ако в сбор-
ника не бяха намерили място две ста-
тии, посветени на славянското ръко-
писно наследство. В първата –„Един 
щрих към творчеството на митрополит 
Êиприан“ (с. 784–794) – À. М и л т е н о- 
в а  и  Èв. È. È л и е в  показват, че с кни-
жовната дейност на Êиевския митропо-
лит Êиприан, трябва да се свърже раз-
пространяването в Ðусия на произве-
дения, които са преведени по време на 
Първото българско царство, като Тъл-
куванието на Иполит Римски върху 
Книгата на пророк Даниил. В друга-
та – „Àнтологичният състав на Õилен-
дарския ръкопис № 505“ (È. Шпадиjер. 
„Àнтологический состав Õиландарской 
рукописи № 505“, с. 815–827) È. Ш п а- 
д и е р разглежда състава на ръкопис  
№ 505 от Õилендарския манастир 
(сбор ник от края на XVIII в.), търсей-
ки негов евентуален образец. Àвторка-
та заключава, че това е своеобразна ан-
тология, включваща текстове от пери-
ода 1264–1419/20 г., за който не може да 
бъде намерен аналог. 

Ñъс своето богато съдържание сбор-
никът „Áългарско царство“ в чест на 
60-годишнината на доц. д-р Ãеорги Н. 
Николов се превръща в интересно, но и 
задължително четиво за всички любите-
ли и специалисти в областта на Ñред-
новековието. Достойни изследвания за 
един достоен юбиляр. 

Десислава Найденова, 
Кирило-Методиевски научен  

център – БАН
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