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През последните две години научна-
та общност се сдоби с нови издания,  
съдържащи латински и италиански из-
вори за българската история, запазени 
в книгохранилища на Италия и Вати-
кана. В тях са публикувани материали 
и документи, излезли изпод перото на 
Петър Богдан или отнасящи се до него. 
И ако в изданието на Държавна аген-
ция архиви1, подготвено от К. Станчев 
и А. Влаевска-Станчева, тези матери-
али са само няколко, то представяните 
тук две книги са посветени изцяло на 
най-значимото произведение на Сер-
дикийския архиепископ Петър Богдан/

1 Ватикански извори за българската  
исто рия (XVII в.). Издирени и обработени 
от И.Д. С п и с а р е в с к а (= Архивите 
говорят. Кн. 71). София, 2019. 304 с. ISBN 
978-619-7070-28-6. Вж. и Б ъ р л и е в а, С. 
Възкресен научен архив. – Palaeobulgarica, 
44 (2020), № 4, с. 89–94.

Petrus Deodatus2 – неговия исторически 
трактат за България и българите. Въп-
реки че е известен малък негов фраг-
мент, редактиран от хърватина Иван 
Паштрич (1636–1708), енигматичното 
съчинение остава загубено за цели три 
века и половина след написването си 
поради несправедливостта на времето 
(“iniuria temporum”), както казва  самият 
му автор по подобен повод. То предиз-
виква издирваческите амбиции на най-
известни представители на историко-
филологическата наука, които проуч-
ват историята на Българската католи-
ческа църква – Евсевий Ферменджин3,  

2 Petrus Deodatus е латинската калка на 
българското име.

3 Acta Bulgariae Ecclesiastica ab a. 1565 
usque ad a. 1709, collegit et digessit P. Fr. E.  
F e r m e n d ž i n, ordinis S. Francisci, 
provinciae S. Joannis Capistrani, Sacerdos  
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Любомир Милетич, Никола Милев, 
Иван Дуйчев, Божидар Димитров, Йо-
анна Списаревска, Марко Ячов, Бори-
слав Примов, Ищван Тот, Красимир 
Станчев и мнозина други. Клио обаче 
се усмихва едва през 2017 г. – на Лилия 
Илиева, която преоткрива за поколени-
ята този пръв български исторически 
трактат от Новото време4, предхождащ 
с почти столетие Паисиевата История 
славянобългарска. Това, че Л. Илиева 
доверява издаването на намерения от 
нея текст на класическия филолог Цве-
тан Василев, е първата предпоставка за 
отлично подготвеното издание на ней-
ната находка. Тя подкрепя младия из-
следовател през всички етапи на него-
вата работа, включително чрез лиценз 
за специализирания софтуер Classical 
Text Editor, на чиято платформа е изра-
ботено изданието на латинския текст. 

 По скромното мнение на авторката 
на тези редове в България досега не е 
подготвяно критическо издание на ла-
тински текст с подобно изключително 
високо качество, в най-строгите изиск-
ания за едно истинско editio critica.  
Освен всичко друго то показва, че бъл-
гарската медиолатинистика е излязла от 
опеката на своята антична посестрима 
и равностойно и самостойно се пред-
ставя в европейски контекст. 

Изданието на текста на De antiquitate 
paterni soli et de rebus Bulgaricis от Пе-
тър Богдан се съдържа в първата от  
представяните тук книги. Този първи 
том започва с Въведение (с. 7–24), опис-

(= Monumenta spectantia historiam Slavorum 
meridionalium. Vol. XVIII). Zagrabiae, 1887.

4 И л и е в а, Л. Открит е първият трак-
тат върху българската история: Петър 
Богдан, за древността на бащината земя и 
за българските неща. – Балканистичен фо-
рум, 27 (2018), № 1, с. 98–103. 

ващо накратко5 личността на Петър 
Богдан, францискански монах и мисио-
нер, католически архиепископ на Со-
фия, написал първата българска исто-
рия от Новото време. Тук Цветан Васи-
лев е поместил и описанието на ръко-
пис № 689/γ.Y.5.8, ff. 308r–407v, конво-
лут от фонда G. Campori на Универси-
тетската библиотека Естензе в Модена 
(Biblioteca Estense Universitaria), внима-
телно спазвайки формуляра за каталоги-
зация на ръкописи6 – доколкото това са 
му позволили наличните данни. Относ-
но някои липсващи сведения, например 
за историята на ръкописа, в бъдеще би 
могло да се търси съдействие от проек-
та за ръкописното наследство на Фран-
цисканския орден L’Iter franciscanum –  
Censimento Internazionale Manoscritti 
Francescani на Централния институт за 
единен каталог на италианските биб-
лиотеки и неговата платформа за ръко-
писи Manus on line. 

Във въведението са изяснени принци-
пите на изданието на текста, както и 
принципите на превода. Издателят е  
намерил златната среда по отношение 
на оригиналната ортография и пунктуа-
ция – той остава без промяна някои пра-
вописни особености, успявайки така 
да запази както спецификата на печат-
ните издания, ползвани от Петър Бог-
дан, така и на издавания codex unicus. 
Осъществените адаптации, направени 
за улеснение на съвременните читате-
ли, са подробно описани, така че всеки 
може да добие адекватна представа за 

5 Подробен разказ за неговата изключи-
телна личност читателят намира във втората 
книга.

6 Срв. Guida a una descrizione uniforme  
dei manoscritti e al loro censimento. A cura di 
V.  J e m o l o  e  M.  M o r e l l i. Roma, 1990. 
h t t p s : / / m a n u s . i c c u . s b n . i t / u p l o a d /
GuidaAUnaCatalogazioneUniforme.pdf.
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оригиналния текст. В тази перспекти-
ва издателят е запазил капитализация-
та на думите в оригинала, изписването 
на диграфите <ae> u <oe> с e caudata, 
непоследователността в употребата на 
нормите на класическата и на средно-
вековната ортография. От друга страна 
са премахнати ударенията на кратките 
форми на ab u ex и върху последната 
гласна при някои наречия; използване-
то на <v> и <u> e съобразено със съвре-
менния графичен стандарт, както и до 
голяма степен това на знаците за пунк-
туация. При сегментацията на текста 
е запазено авторовото деление на гла-
ви и е добавено деление на параграфи 
и на редове – изискване sine qua non за 
едно съвременно критическо издание. 
Съкращенията от ръкописа са преда-
дени разгърнати в изданието с изклю-
чение на съкращенията на Christus и 
производните. Трябва да се подчертае, 
че като цяло принципите на изданието 
на текста съответстват на най-добрите 
практики на съвременната текстология.

 Забележителен е краткият пасаж, с 
който Цв. Василев описва принципи-
те на своя превод на български език 
(с. 19–20) и който показва не само не-
говата изключителна прецизност по от-
ношение коректното представяне на ла-
тинския текст, но и един белетристичен 
усет, направил българският превод да 
звучи като излят, увлекателно написан 
наратив. Известна непоследователност 
се забелязва единствено при предава-
нето на имената. Преводачът предпо-
чита при известни персонажи „нацио-
налния“ вариант, а при неизвестни лица 
предава латинизирания вариант на име-
то в съответствие с класическите нор-
ми за предаване на латинските имена на 
български. В този смисъл звучи неосно-
вателно аргументът за името на Серди-
кийския епископ Петър Солинат, изпис-
ван в превода като Салинат. Всъщност 

правилната форма е Солинат, свързана 
с топонима Солина, родното място на 
епископа в Босна; същото се отнася и 
за името на Мартин Кромер, полският 
вариант на името на когото е Марчин.

Следващата въведението Библиогра-
фия (с. 25–41) описва изданията на из-
точниците, използвани в оригиналния 
текст (с. 25–36), както и вторичната ли-
тература, използвана от Цв. Василев 
при подготовката на изданието, прево-
да и коментара към историята на Петър 
Богдан (с. 37–41). 

Изданието на De antiquitate paterni 
soli et de rebus Bulgaricis (с. 40–614) е 
предизвикателство поради факта, че от 
една страна, както беше споменато, ста-
ва въпрос за codex unicus и пред изда-
теля стои задачата да покаже адекват-
но характеристиките му, а от друга, да 
осъществи някои модификации, нужни 
за по-лесното възприемане на текста от 
съвременния читател. Цв. Василев е на-
мерил добро решение за предаване на 
авторовите бележки от ръкописа, които 
са публикувани от преписвача като мар-
гинални, в съответствие с типографска-
та практика от XVII в. В изданието те се 
поместват в горното от двете нива бе-
лежки под линия и се означават с две 
арабски цифри, посочващи параграфа и 
реда, до който е публикувана съответ-
ната бележка в полето на ръкописа. Ци-
татите, за които в много случаи се от-
насят тези маргиналии, са отделени от 
авторовия текст чрез курсивиране. Вто-
рото ниво бележки при латинския текст 
съставя критическия апарат и с изклю-
чителна коректност отразява намесата 
на издателя при поправката на допус-
нати от преписвача грешки или разно-
четения и допълнени, обосновани от 
други източници. При българския текст 
второто ниво бележки се състои от фи-
лологическия и историческия коментар 
на издателя. 
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Като цяло издателят представя пре-
цизно критическо издание на латинския 
текст на Петър Богдан, предоставящо 
достоверна изследователска база за  
историко-филологически изследвания 
на този изключителен историограф-
ски паметник. Успоредно, лист по лист, 
Цв. Василев публикува своя български 
превод на съчинението и коментар към 
него. Удивително е колко леко се чете 
този превод и колко добре преводачът 
е намерил мярката между архаизира-
ния език и възможностите за неговото 
възприемане от страна на съвременния 
читател. Витиеватите фрази на бароко-
вата словесност са намерили съответна 
ясна и разбираема форма, без да са ли-
шени от пищния си изказ. Адмирации 
заслужава и точният превод на сложна-
та терминология, отнасяща се до рели-
гиозните ордени, папската канцелария, 
титулатурата на католическите прелати 
и църковните обреди. Приложените ин-
декси на имената и на реалиите са сери-
озно допълнение към изданието. Чисто 
практически би било добре да има ин-
декс и на съдържанието на съчинението 
на Петър Богдан или пък то да се опише 
глава по глава в съдържанието на кни-
гата на Цв. Василев, но и така индексът 
е достатъчно ценен и използваем. 

Втората книга от двутомника, оза-
главена Трактатът „За древността 
на бащината земя и за българските 
дела“. Палеография, текстология, език 
(151 с.), всъщност е монографично из-
следване върху съчинението на Петър 
Богдан. Цв. Василев поставя този свой 
труд в поредицата модерни издания на 
изворите за историята на българския ка-
толицизъм, начало на която е положено 
от Евсевий Ферменджин през 1887 г.7 
Неговото съчинение остава авторите-

7 Вж. бел. 3.

тен източник за дейността на католиче-
ските мисионери заедно с цяла плеяда 
изследвания, публикувани през ХХ в. 
Оценявайки предшестващите издания, 
авторът работи с ясното съзнание за 
това, че „най-ценни са бележките и спо-
мените“, които първият архиепископ 
на българските католици сам разказва. 
Опирайки се на трактата на Петър Бог-
дан и на други документи, Василев е 
написал негова биография, допълнена с 
множество неизвестни досега сведения 
и нови интерпретации, пропити с впе-
чатляващ пиетет към личността на мо-
наха Деодатус и почетното място, което 
той заема сред свързаните с България 
католически дейци от ХVII столетие. 
„Той е определян като най-яркия инте-
лектуалец, като просветител, духовник, 
литератор, преводач, ерудит политик, 
роден в българските земи в „Златния 
век“ на католицизма – разцвет свързан 
до голяма степен тъкмо с неговата ръко-
водна роля и организаторска грижа за 
българските католици…“ (с. 10).

Изследването, обект на настоящите 
бележки, представя и един аналитичен 
преглед на творчеството на Петър Бог-
дан, целящ да покаже развитието на 
неговия мироглед и кулминацията му 
в историческия трактат De antiquitate 
paterni soli et de rebus Bulgaricis. Срав-
нителният анализ на релации от пери-
ода 1640–1667 г. очертава няколко тема-
тични кръга в творбите на Петър Бог-
дан: те се отнасят до павликяните, до 
миналото на София и Сердикийския 
 събор и до историята на България и 
българите. Всички те са интерпретира-
ни с повече подробности в историче-
ския трактат, като това е особено под-
чертано при темата за Охрид или за 
Сердикийския8 събор и страстната за-

8 Наричан често Сардикийски.
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щита на понякога оспорвания факт, че 
този Вселенски събор се е провел имен-
но на българска земя, в древната Серди-
ка, а не в Сарди.

Седемдесетте глави на историческия 
трактат на епископ Петър са предста-
вени от автора на изследването като 
текст с изящен литературен стил, обо-
гатен с цитати от съчинения на различ-
ни автори от античната епоха до XVII 
столетие. Точното идентифициране на 
цитатите е едно от приносните пости-
жения във всяко критично издание и 
тук то без съмнение е изпълнено безу-
пречно. Смайващото многообразие на 
източниците на Петър Богдан се виж-
да ясно в представения в изследване-
то опис на идентифицираните източ-
ници – Index Locorum и заключенията 
върху неговото съдържание, „плод на 
научен подход, усърден труд и дългого-
дишна дисциплина“ (с. 78–102). С този 
индекс авторът доказва научната стой-
ност на изследваната от него творба, в 
която са използвани най-авторитетни-
те съчинения на бароковата историо-
графия в перспективата на историята 
на християнството по българските земи 
до Покръстването на българите. Тук ак-
центът е поставен върху приемането на 
наставления от римския папа Николай I 
(858–867), а по-нататък – върху исто-
рията на католическата общност и на 
францисканските мисии в България и 
Влашко до учредяването на Софийска-
та архиепископия.

В заключението си (с. 100–102) към 
тази част авторът обобщава аргумен-
тите за изключителната стойност на 
произведението на Петър Богдан като 
историческо съчинение – оригинален 
научен труд в модерния смисъл на ду-
мата, но и „синтезирано обобщение на 
архипастирския и житейски опит на ду-
ховника, интелектуалеца и латиниста 
Петър Богдан“. Не остава без внимание 

и високата документална стойност на 
проучвания трактат, съдържащ преписи 
на писма от папската канцелария, от ду-
ховни и светски лица, католически йе-
рарси, а и от жители на Чипровци. 

Ръкописът, съдържащ трактата на 
Петър Богдан, е предмет на изложение-
то в последната част на книгата. Започ-
вайки от сведенията за колекцията, към 
която принадлежи той, авторът изясня-
ва физическите и палеографските му 
характеристики – размерите, хартия-
та, линирането, водните знаци (птица в 
профил и шестолъчна звезда с кръст и 
буквата <F> – и двата вида разпростра-
нени в Италия през XVII в.9). В резул-
тат на палеографския анализ и на срав-
нението на почерка с писма и релации 
на архиепископ Петър авторът стига до 
извода, че ръкописът не е оригинал, из-
лязъл изпод неговото перо, а е дело на 
професионален копист, който дори не 
е познавал кирилското писмо – това се 
вижда например от пресъздадения под-
пис на влашкия воевода „Йоан Радул“ 
(с. 106–107). Пунктуацията и съкраще-
нията в ръкописа са прецизно описани, 
както и съкращенията на официалните 
обръщения на италиански език, които 
се срещат в оригиналния текст. 

Характеристиките на езика на трак-
тата дават основание на изследователя 
да го дефинира като класически латин-
ски, „нюансиран от езика на християн-
ската проповед и християнската терми-
нология“ (с. 112). Той не е пропуснал 
да отбележи и употребата като нескло-
няеми лексеми на някои турски думи 
като cadi – „кадия“, spahi – „спахия“ и 
др. На ниво ортография и синтаксис са 
забелязани отклонения от класическа-
та норма, които са по-скоро естестве-

9 Представени са в приложения 5 и 6 
(с. 153–154).
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ни за средновековни латински тексто-
ве. Като цяло Василев стига до заклю-
чението, че „езиковите особености на 
творбата на Петър Богдан свидетелст-
ват за високо ниво на овладяване на 
класическия латински“, със съответ-
ните отклонения, характерни за „след-
класическия език“. Той е склонен да 
приеме, че наблюдаваните грешки по-
скоро принадлежат на преписвача, от-
колкото на автора на трактата, а „тер-
минологичният апарат свидетелства за 
високата му ерудираност, характерна за 
прелат с висок ранг в католическата йе-
рархия“. 

Терминологичният речник (с. 126–
134) е съставен за по-лесното възпри-
емане на историята на архиепископ 
Петър Богдан. За българския читател, 
обикновено стоящ далече от католиче-
ската традиция, обясненията на терми-
ни от практиката на Францисканския 
орден и на Католическата църква изоб-
що са крайно необходими: богослужеб-
ните понятия, календарните празници, 
документалните формуляри и техните 
названия, титлите и подходящите за тях 
обръщения. Този терминологичен апа-
рат ще бъде от полза за всеки, който се 
сблъсква с понятията на католическата 
религиозна практика. 

След библиографията (с. 135–146) 
изданието включва 11 приложения, она-
гледяващи използвани от Петър Бог-
дан съчинения и материали, водните 
знаци на ръкописа и проби от текста 
на съчинението De antiquitate paterni 
soli et de rebus Bulgaricis от ръкопис  
№ 689/γ.Y.5.8, ff. 308r–407v на библио-
тека Естензе в Модена. Те добре илюс-
трират съдържанието на изданието и 
допринасят освен за пълнотата му, така 
и за изискания му полиграфичен стил. 
Не на последно място този стил се дъл-
жи и на графичния дизайн, плод на уси-
лията на самия автор, както и на добро-
то изработване на двете книги от Уни-
верситетското издателство „Св. Кли-
мент Охридски“. 

В заключение може да се каже, че има-
ме пред себе си труд, който представя 
на високо научно ниво първото истори-
ческо съчинение на Българското пред-
възраждане и най-големия български 
принос в европейската историография. 
Чрез изданието, подготвено от Цветан 
Василев, съчинението на Сердикийския 
епископ Петър Богдан ще достигне до 
адресатите, за които го е замислил сами-
ят той – наследниците на неговото па-
ство в България, от една страна, и обра-
зованата европейска публика, от друга. 

Славия Бърлиева, 
Кирило-Методиевски научен център –

Българска академия на науките


