
Рецензия

на проф. д-р Милияна Каймакамова за дисертационния труд на Донка 
Йозова Радева на тема: „Павликяни и павликянство в българските 

земи – архетип и повторения VII-XVII век”

за присъждане на образователната и научна степен „Доктор”

Проучването на етнокултурните явления и процеси безспорно има 
голямо значение за създаване на една по-реалистична представа за ролята 
на отделните общности, които стават неразделна част от историята и 
културата на българските земи от древността до наши дни. В този ред на 
мисли искам да изтъкна, че дисертационният труд на Донка Радева запълва 
една съществена празнина в съвременната българистика. Тази моя първа 
констатация относно стойността на изследването се потвърждава от 
съдържанието на неговата уводна част, в която се прави критичен преглед 
на литературата (българска и чужда), посветена на павликянската 
проблематика. Липсата на целенасоченото изследване досега на тази 
общност, е сериозна пречка за създаване на една по-достоверна от 
историческа гледна точка характеристика на българските павликяни и 
павликянството като социокултурно явление. Затова по моя преценка 
темата на дисертацията е успешно избрана. 

Преди да се насоча към разглеждането на нейните качества, бих 
искала да обърна внимание, че Д. Радева се съобрази с всички важни 
препоръки и бележки, направени от медиевистичното направление в 
катедра „История на България” при обсъждането на нейния труд. 

В неговата уводна част (6-29 с.) се разкрива убедително цялостната 
методология, целта и задачите на изследването. Разяснена е употребата на 
понятието „архетип“, прилагано в различните научни области, както и 
разбирането за него от страна на докторантката. Аналитично са 
представени разнородните по произход и език писмени извори като е 
подчертано, че те се нуждаят от нов прочит и от съчетаването им с данните 
от теренните проучвания. Представените основни тенденции в 
историографията по проблемите на павликянството показват отличната 
осведоменост на дисертантката в литературата. Аргументирано са 
обосновани и хронологическите граници на изследването, обхващащи 
времето между VII и XVII в. Създадена е необходимата ориентация в 



сложния характер на въпросите, които са свързани с  проучвания от 
авторката проблем. Става ясно също така, че при разработването му се 
използва интердисциплинарният подход, който макар да създава трудности, 
очертава нови възможности за цялостната реконструкция на павликянския 
архетип и неговото битуване на българска почва.

В Първа глава Павликянският архетип и повторения през VII-IX в. 
(30-141 с.) са разгледани няколко съществени въпроса, свързани с появата 
и формирането на българското павликянство, а именно: възникването на 
павликянството като културно-религиозен феномен в земите на 
Месопотамия, включени в територията на Арабския халифат и Византия 
през VII в.; реконструкция на павликянския архетип въз основа на 
арменските и византийски легенди за началото на павликянсвото; развитие 
на архетипа в балканските земи на Византия.

При разработване на въпроса са генезиса на павликянството се 
анализира подробно най-напред неговата идейна основа. Съвсем правилно 
тя се свързва с идейното наследство на апостол Павел, Павел Самосатски и 
с влиянието на манихейството. Изтъква се значението на историята на 
апостол Павел като образец и „архетипен стереотип“, имащ определящо 
значение за живота и общуването на павликянската общност, зародила се 
под сянката на персийският зороастризъм, християнството и исляма. По 
мое мнение убедително са разкрити разликите между манихеи и 
павликяни. Според докторантката тези две религиозни общности са 
изградени на различни принципи, като павликянството, според нейното 
разбиране, не е изисквало аскетичен живот и обособяване от обикновеното 
население за разлика от манихеите.

Сравнителният подробен анализ между арменските и византийските 
легенди създава ясна представа за появата и формирането на 
павликянството като социално-религиозно учение и движение. Определен 
интерес представляват наблюденията на Д. Радева относно спецификата в 
павликянската космология и христология. Представена е и организацията 
на религиозната проповед на павликяните. Стига се до извода, че 
функционалният архетип е многопластов и включва йерархичен архетип и 
пространствен архетип. 

Тук у мен възникнаха два въпроса: 1) съществува ли разлика между 
пространствен и сакрален архетип или това са два термина с едно и също 
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съдържание? 2) има ли все пак сходство между павликянския архетип и 
този на богомилите?

 Важно значение за проучването на павликянския архетип има и 
въпросът за разпространението на павликянството в балканските земи на 
Византия. Той е разгледан на фона на имперската политика, свързана с 
депортации на различни етнически групи в балканските региони. Това е 
позволило на авторката да проследи насоките на реорганизацията на култа 
през VIII и IX в. при заселването на сирийци и арменци в Тракия. В тази 
връзка се прави следният основателен извод: „Павликянството, което 
започва разпространение като харизматично пророчество сред 
милитаризирани колективи, чието всекидневно препитание е главно 
войната, преминава период на трансформация в трайно социално 
обединение под знака на възприемане на военно-политическите параметри 
на армено-сирийските общности, сред които се развива“ /с. 111/. 
Установява се, че антагонизмът между павликяни-християни и ромеи носи 
политически компоненти през IX в. и противопоставянето между тях е 
много силно изразено. Стига се и до важния извод, че българските земи, 
макар да стават част от павликянската диаспора, до IX в. те са в нейната 
периферия.

 Втора глава Павликянско „всеоръжие“ в българските земи през IX-
XIV век заема централно място в цялостната структура на дисертацията. В 
нея се проследява подробно историята на павликянството в българските 
земи и в това именно се състои един от основните приноси на труда. Въз 
основа на данните в изворите се прави характеристика на първите 
павликянски мисионери Сантаврин и Григорий в пределите на българската 
държава около средата на IX в. В тази глава се задълбочава 
характеристиката на павликянския архетип по посока неговата еволюция 
под въздействието на конкретните политически, социални и военни 
условия. Това се постига чрез проследяване на трайното заселване на 
павликяни в различни български територии в хода на българо-
византийските отношения през IX в., както и през следващите столетия. 
Успешно са използвани данните в житийната литература за павликянската 
диаспора в българските земи като не са подминати и догадките, които 
битуват в историографията по въпроса за ролята на павликяните в българо-
византйиския двубой през втората половина на X и началото на XI в. 
Сериозно внимание заслужава виждането на Д. Радева, че дуализмът на 
павликяните е „външна оценка“ на осъждащи православни тълкуватели, 
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които дори не го доказват – нещо, което според нея се опитват да наложат 
съвременните историци. Констатиран е категоричният факт, че в 
българската религиозна практика, за разлика от византийската, липсват 
формули за разобличение на павликяни. Въз основа на него се обобщава, 
че българската църква „пропуска“ да обяви павликяните за явни еретици по 
маниера на византийската църква /с. 172-173/. Тъй като този авторов извод 
не е намерил своето по-подробно обяснение, бих искала да попитам: какви 
са причините за тази специфична нейна политика към павликяните? 

Данните в изворите и най-вече тези, посочени от Ана Комнина, 
позволяват на Д. Радева да направи следната основателна констатация 
относно ролята на павликяните като фактор в българската история през 
периода на византийското владичество: „Утвърдените умения и 
парадигмите на политическо действие в гранични територии успешно ги 
налага като решаващ фактор в Тракия през XI-XII в., особено ярко 
засвидетелстван в изворите в района на Филипопол” /175 с./ Коректно са 
представени павликянските бунтовете начело с Лека, Добромир и Травъл 
от 1078 и 1081 г, обхванали съответно района на Средец, Ниш, Филипопол, 
Месемврия. В действията на техните водачи проличава повторението на 
парадигмите на поведение, характерни за тези в Мала Азия от IX в. 

С приносен характер се отличават наблюденията и констатациите на 
Д. Радева, свързани с разкриване на различни страни от павликянските 
представи за божествения ред, приемани за „всеоръжие“, осигуряващо 
космическа хармония. Обект на подробен анализ е ролята на военното 
лидерство в павликянската общност и неговата космология, които са били 
от важно значение за адаптирането на павликянството на българска почва. 
Тук са използвани житийните данни за Михаил Воин от Потика, някои от 
сведенията в Шестоднева на Йоан Екзарх, писмото на цариградския 
патриарх Теофилакт до цар Петър, Беседата на презвитер Козма и др., 
които позволяват под определението „манихеи“ да се разпознаят и 
павликяните. Стига се до важния извод, че павликяните са открита 
общност, а не „секта“ каквато са богомилите и другите, подобни на тях 
общности, изградени върху тайна проповед, аскетичен живот и 
конспирация.   Много добре са откроени различията между павликяни и 
богомили. 

В тази част от дисертацията предмет на анализ е и влиянието на 
българските павликяни върху босненските патарени и върху катарите, 
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както и присъствието на павликяни в Сицилия и на Апенините. Обърнато е 
внимание и на значението на преселването на българи на север от Дунав в 
Семиградско и Трансилвания под натиска на Унгария през XIV-XV в., а с 
това евентуално и на павликянско население по тези земи. Но доколко сред 
тази българска преселническа вълна е имало и павликяни според авторката 
е трудно да се прецени /с. 281-282/.

Глава трета Павликянството на кръстопът през XV-XVII век е 
посветена на мястото на павликяните в българското етническо 
пространство през първите два века на османското владичество. Изтъква 
се, че за разлика от периода XII-XIV в. сега значително се увеличава 
информацията за тях /с. 286/. Наблюденията си върху реконструкцията на 
павликянството и павликяните като архетип и повторение в българските 
земи през  XV-XVII в. Д. Радева извършва въз основа на записани разкази 
на павликяни за поведението, вярванията, църквите, молитвите, легендите 
и начина им на живот в различни селища. Отчита се и опитът да се 
„уплътнят“ данните, чрез привличане на османски архивен материал за 
проследяване на развитието на павликянската диаспора през разглеждания 
период. Критичният подход към сведенията ѝ дава основание да изтъкне, 
че „много от въпросите остават без убедителни отговори“ /с.287/. Въз 
основа на османските извори е създадена представа за географията на 
павликянските селища в Софийски, Видински и Никополски санджак. 
Активно са използвани данните в описите от 1479, 1485, 1669, 1676, 1687 г. 
и др. Въз основа на тях се констатира се, че има голяма устойчивост на 
павликянските селища. Но наред с това вече се появява и дифузиране на 
павликянски семейства в села с  турско и българско население. Стига се до 
важния извод, че районът на Пловдив през XVII в. отново става център на 
павликянската диаспора, макар че самият град остава извън нея до края на 
XVIII в. 

Съществено място е отделено и на въпроса за павликянското 
християнство по българските земи през XV-XVII в. Подчертава се, че то 
носи белезите на първичния архетип, но под влиянието на новите условия 
настъпват промени в религиозната доктрина. В светлината на сведенията 
на католическите мисионери сред павликяните се прави характеристика на 
ролята на павликяните, които се покатоличват. 

 Подробно са анализирани причините, довели до разпадането на 
павликянството като система и преминаването му към други конфесии през 
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XVII в., а именно католицизъм, ислям и православие. Споделям 
становището на Д. Радева, че самият живот на павликяните е предлагал 
подобен избор. Изтъква се, че за южните павликяни, които са живеели 
разпръснати сред турски чифлици, приемането на исляма е било съвсем 
оправдано, особено за онези от тях, които не са искали да приемат 
католицизма. Този процес се е улеснявал още повече от липсата на 
павликянско духовенство. Реалистичният поглед към промените в 
павликянството позволяват на авторката да изтъкне, че освен бедността 
като мотив за приемане на исляма не трябва да се пренебрегва и 
изкушението на властта. 

 Заключението на дисертационния труд може да се оцени като 
успешен опит за обобщаване на развитието на павликянството като 
религиозна общност със своя специфика в българските земи в широката 
хронологическа рамка между VII-XVII в. 

 Успех за дисертантката са и изводите, които тя прави към всяка 
основна глава от труда си. Те разкриват уменията ѝ за анализ и обобщения 
на изследвания материал. А това е едно основно качество, което всеки един 
начинаещ изследовател трябва да придобие по време на свята 
докторантура. Много добро решение е и приложението към изследването, 
включващо новите извори за павликянството, въведени в обръщение – 
староарменски, старобългарски и италиански.

 В края на рецензията си искам да посоча, че Авторефератът отразява 
вярно съдържанието на дисертационния труд. 

 Подробно проучените и представени в настоящата рецензия качества 
и приноси на дисертационния труд ми дават достатъчно основание да 
смятам, че ДОНКА ЙОЗОВА РАДЕВА напълно заслужава да ѝ бъде 
присъдена образователната и научна степен „ДОКТОР“.

20. 10. 2014 г.                               Рецензент:

гр. София                                          /проф. д-р Милияна Каймакамова/                                        
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