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РЕЦЕНЗИЯ

на дисертационния труд на Калин Йорданов Кирилов на тема
„Кръстоносните походи:реликви и чудеса”за присъждане на

научната и образователната степен „доктор”

от доц. д-р Александър Николов Николов

Дисертационният труд на Калин Йорданов Кирилов е свързан с голямата тема за
кръстоносните походи, които по всеобщо мнение на изследователите са важен формиращ
елемент от съвременната европейска идентичност. Дисертантът обаче се е съсредоточил
върху проучването на проблем, който е оставал до голяма степен встрани от
традиционните проучвания на този средновековен феномен. Става дума за ролята на
християнските реликви и на чудесата, в които кръстоносците вярвали и които играели
важна роля в цялостния ход на кръстоносното движение. Както посочва и самият автор на
дисертационния труд, този аспект от историята на кръстоносното движение не е бил
изследван специално и задълбочено до този момент, въпреки отделни моменти, свързани с
него, изяснени от някои от най-известните изследователи на кръстоносните походи. В
този смисъл работата на Калин Кирилов има приносен характер не само за българската, но
и за европейската и световна медиевистика. За щастие в епохата на Интернет част от
проблемите, съпътстващи подобно изследване в България, са сравнително леко
отстраними, но като цяло проучванията върху общомедиевистични теми си остават трудна
задача и дисертантът заслужава похвала за това, че се е осмелил да се впусне в
разработването на подобна тема.

Дисертацията се състои от увод, седем глави и заключение, научен апарат и
приложения, като наброява 376 страници текст и научен апарат и приложение от 30
страници, включващо богат илюстративен материал. Хронологичният му обхват е свързан
с традиционната, класическа представа за кръстоносните походи, обхващаща времето  от
началото на кръстоносното движение в края на ХІ век до края на ХІІІ в., когато са
загубени и последните латински територии в Близкия изток. Както отбелязва и самият
дисертант, предмет на изследването са не само самите реликви и техния „лов”, но и
личностите, участващи в тази дейност, тъй като техният профил, социална принадлежност
и мотивация сами по себе си представляват изключително интересен обект на изследване.

Уводната част на дисертацията включва, както класическите компоненти, свързани
с изясняване на целите и задачите на изследването и кратък историографски обзор, така и
интересен поглед към съвременното звучене на тази тема и към засиления интерес към
точно този компонент на кръстоносното движение, отразен в литературата и медиите, в
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доста по-голяма степен, отколкото в академичната наука. Може би това е свързано и със
засиления интерес към религията, свръхестественото и паранормалното в наше време,
като една реакция на господстващия десетилетия наред материализъм на отминалото
столетие.

В първа глава, посветена на поклонничеството и „лова на реликви” в навечерието
на Първия кръстоносен поход, авторът убедително свързва същността на поклонническото
движение, познато от самия край на античната епоха със страстта към добиване на
реликви и към свързаните с тях чудеса, дълбоко навлязла в християнската религиозна
практика в описвания период. Furtum sacrum и фалшификацията на реликви от друга
страна са феномени, от които се оплаква още папа Григорий Велики. Същевременно
търсенето на реликви е сред един от най-мощните мотиви за западните поклонници и
бъдещи кръстоносци за да предприемат мъчителното пътуване до Светите места, което
обаче има уникален сакрален и мистичен характер и не може да бъде заменено с никакъв
еквивалент на религиозната практика.

Втора глава представлява важна част от дисертацията, тъй като е посветена на
Първия кръстоносен поход, чийто стремителен и неочакван по бързината си успех,
пробужда силни мистични настроения в западния свят. Цялата кампания е свързана с
различни чудодейни събития, които дават сила и кураж на кръстоносците в опасната
кампания. В крайна сметка в ръцете им попада самата Света земя, която представлява в
съзнанието им не само „средоточие на света”, но и „наследство на Божия народ,
неправомерно, отнето от сарацините”. Дисертантът е разгледал подробно и убедително
пропагандния контекст около свещените реликви и чудеса, като се започне от
манипулациите на император Алексий І Комнин в тази посока, премине се около
перипетиите, свързани с намирането и признаването за автентична на реликвата, известна
като Светото Копие в Антиохия и се стигне до кулминацията на похода- превземането на
Йерусалим, придобиването на Честния Кръст, който без друго е емблема на
кръстоносното движение и неговото сакрално значение за новоизграденото Латинско
кралство. Анализиран е внимателно и процесът на „транслация” на голяма част от
намерените истински или фалшифицирани реликви на Запада, жадуващ за подобни
свещени предмети. Посочена е ролята на старите „ловци на реликви”- венецианците,
които демонстрират извънредна ловкост в придобиването и усвояването на реликвите.
Показани са и политическите конотации, свързани с интерпретациите около една или
друга реликва, а също със свързаните с тях чудеса. В крайна сметка, не можем да не се
съгласим с извода, че след Първия кръстоносен поход, отношенията между източните и
западните християни се изострят неимоверно до голяма степен и от желанието на
западните кръстоносци да отнесат със себе си колкото е възможно повече от мистичните
богатства на източното християнство за да утолят глада за свешени реликви в латинския
свят.
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Трета глава е посветена на съдбата на Латинското кралство през ХІІ в., когато то се
превръща в истинска „жива реликва” и става център на мощно поклонническо движение,
което обхваща не само християнския свят, но и мюсюлманите и евреите, макар и те да се
натъкват на известни ограничения. Религиозната ревност на латинците води до
разкритията на нови реликви и свещени места, свързани със Стария и Новия завет, а
цялата икономика и инфраструктура на кръстоносните  владения до голяма степен бива
обусловена от мощното поклонническо движение. Реликвите продължават да играят
важна роля в политическия и военен живот на Кралството. Честният Кръст се превръща в
своеобразен „паладиум” по старозаветния образец за кръстоносното войнство на
латинския Ориент. Реликвите стават важен залог в дипломатически преговори, средство за
„християнска магия” и същевременно важен приходоизточник за духовния и светски елит
на Утремер. Тяхната отбрана и съхраняване е първостепенна задача за него, така както
запазването на християнската власт в „Отвъдморието” до голяма степен е свързано със
съхраняването на „живата реликва”, наречена Свети земи.

Четвърта глава разглежда ситуацията в Светите земи и в кръстоносното движение,
във връзка с постепенното засилване на мюсюлманската съпротива и кръстоносните
експдиции, които са организирани за да й противодействат. Сред тях, разбира се се
откроява Вторият кръстоносен поход, имащ за цел да компенсира загубата на Едеското
графство, но паралелно с него са организирани и други по-малки походи. В хода на тези
кампании, които са все по-неуспешни ролята на реликвите се запазва. Дисертантът
отбелязва и обстоятелството, че се стига дори до сблъсък между мюсюлманските и
християнските реликви на бойното поле, който има силен пропаганден ефект, така
например това личи от мюсюлманските описания на бойните действия около Дамаск в
хода на Втория кръстоносен поход. Запазва се и тенденцията за furtum sacrum на
православни светини от византийските територии, където отново се открояват
венецианците. Важно значение има и историята около освобождаването на Лисабон от
маврите, свързана, както с Втория кръстоносен пход, така и с култа към свети Винсент и
неговите мощи и чудеса. Като цяло обаче авторът откроява две тенденции- намаляване на
потока от реликви към Западна Европа, свързан с доста неуспешните контрадействия на
кръстоносците на изток срещу мюсюлманската офанзива и преимуществено
поклонническите цели на повечето военни експедиции, чийто стратегически замисъл и
провеждане са до голяма степен обусловени и от жаждата за поклонничество в Светите
земи от страна на участниците в тях. Откроен е и апелът на латинския елит към Запада,
който зове за помощ западните братя именно поради нарастващата заплаха за „живата
реликва” в лицето на Светата земя и безценните мистични съкровища на християнството,
които съхранява тя.

В пета глава дисертантът се спира на изключително травматичния момент на
загубата на Йерусалим вследствие на победите на султан Саладин и на Третия
кръстоносен поход, който все пак успява да съхрани, макар и частично латинското
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присъствие в Ориента. Тук важна роля в изложението играе и Честният Кръст- символ на
кръстоносното движение и може би най-почитаната християнска реликва въобще, чието
съхраняване е една от най-важните задачи в отбраната на Светите земи, а символното й
значение за военната победа датира още от времената на византийския Ираклий. Посочена
е важната идеологическа промяна, свързана с изострянето на религиозния конфликт,
който добива все повече чертите на „джихад” и от мюсюлманска страна. Опитът на
кръстоносна експедиция да овладее Мека и Медина води до нова ескалация, кулминирала
в превземането на Йерусалим от мюсюлманите през 1187 г. и грубото поругаване на
основни християнски реликви от страна на победителите. Поругаването на реликви на
двете религии оттук насетне става очевидно разпространена практика, а крехкото
равновесие и толерантност между тях от предходния период остават в миналото. Третият
кръстоносен поход постига своите цели само частично, като съхранява в латински ръце
част от Светите места, но не и Йерусалим, Светия гроб и Честния кръст, които остават в
ръцете на мюсюлманите. Всъщност съдбата на Честния кръст или по-точно на основния
му корпус остава загадка и най-вероятно той бива укрит дори от победителя Саладин. Все
по-интересни за кръстоносците стават обаче други ресурси за furtum sacrum, а именно
византийските територии, които изглеждат вече много по-лесна плячка, отколкото земите
на Близкия изток, консолидирани около Саладин и неговите наследници.

Шеста глава представлява втори център в изложението, посветен на ограбването на
„Новия Йерусалим”, Константинопол по време на Четвъртия кръстоносен поход и
последвалото го съществуване на Латинската империя в периода до 1261 г. С
изключителна прецизност и задълбоченост дисертантът ни разкрива първоначалното
превръщане на новата християнска столица на Римската империя в „Нов Йерусалим” още
по времето на императорите Константин Велики, Юстиниан Велики, Ираклий и
натрупването на огромно количество свещени реликви, които го превръщат не само в
своеобразен музей на християнството, но и в истински „богохраним” град, средоточие на
християнската вяра, атакувана от варвари и неверници в бурните ранносредновековни
времена. Много подробно е изложението, свързано с Четвъртия кръстоносен поход и
„свещеното светотатство”, извършено от кръстоносците след овладяването на
Константинопол, когато огромно количество светини и храмове са разграбени, въпреки че
е завладян християнски град. Посочена е задълбочаващата се пропаст между западното и
източното християнство и новият разцвет на грабежа и търговия с реликви на Запад,
предизвикан от завоюването и ограбването на Константинопол и Романия. Съществена
част от изложението е и политиката на новата Латинска империя по отношение на
реликвите, тяхната съществена роля в нейната дипломатическа дейност, и стремежът не
само на латинските императори, но и на техните васали и на венецианските им съюзници
към придобиването на несметните религиозни богатства на покорената Византия. Можем
да се съгласим с изводите на дисертанта, че Четвъртият кръстоносен поход и
последвалото съществуване на Латинската империя дават нов мощен импулс на
изследваните процеси на „лов на реликви” в католическия свят.
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Седма глава описва тъжния епилог на класическото кръстоносно движение през
ХІІІ в., свързан и с финалните акорди на близо двувековния „лов на реликви” на Изток.
Последните мащабни кръстоносни начинания в Светите земи, Египет и Тунис стават все
по-проблематични, а плячката и реликвите, пренесени в Европа намалява значително.
Временната реокупация на Йерусалим от християните- плод на крехки уговорки с
египетските владетели се оказва само епизод в продължаващото християнско отстъпление
на Изток. В крайна сметка през 1291 г. с латинския Утремер е на практика приключено, а
множество реликви са унищожени или пренесени на безопасно място в Европа или в
остатъчните латински владения в Източното Средиземноморие. Така християнските
реликви започват нов живот в храмовете на западния свят, което бива представено и като
благовиден предлог за плячкосването на християнския Изток, който постепенно попада
отново под властта на мюсюлманските династии.

Заключението ни запознава накратко с основните изводи на автора, които споделят
мнението на авторитети като Патрик Гиъри, че търговията с реликви и техния износ към
Западна Европа довел до значителна дефлация на тяхната стойност в очите на западните
християни. Същевременно кръстоносците и латинските елити сами унищожили основата
на своята „съкровищница от реликви”. Онова, което оцеляло било вероятно само
незначителна част от огромния брой реликви, съхранени от епохата на Късната античост и
Ранното средновековие из обширния някога християнски Ориент.

Като цяло трябва да отбележим новаторския характер на изследването на Калин
Кирилов. Темата е подбрана изключително умело, намерена е ниша в световната
медиевистика, която не е била изследвана така мащабно и по този модел. Дисертантът ни
разкрива една пълнокръвна картина на проблема с християнските реликви и тяхната
огромна идеологическа и политическа роля в епохата на кръстоносните походи и за
латинските държави на Изтока. Това, което на мен лично ми липсва в работата е опит за
типологизация на реликвите. Вероятно тогава бихме могли да се ориентираме в тяхната
вътрешна йерархия, макар че подобна йерархизация би могла да бъде откроена и от така
конструираното изложение. Дисертантът показва отлично владеене, както на
историографската, така и на изворовата база, свързана с темата на дисертацията. В крайна
сметка можем да обобщим, че става дума за едно зряло изследване, което след малки,
предимно технически корекции, би могло да бъде публикувано и да обогати
увеличаващите се за щастие изследвания по общомедиевистични проблеми в българската,
а защо не и в световната наука за средновековието. Като оставам с твърдото убеждение, че
трудът на Калин Кирилов изцяло покрива критериите за дисертабилност и научност,
призовавам почитаемото жури да гласува за присъждането на образователната и научна
степен „доктор” на дисертанта и му пожелавам бъдещи творчески успехи.

19.06.2011 г. Рецензент:
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