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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА  

НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД  

Павликянството възниква като харизматична общност през VІІ век 

в Горна Месопотамия – контактната зона на персийският зороастризъм, 

християнството и исляма. То е сложен и динамичен обект на изследва-

не, който изисква комбинирането на различни гледни точки в проследя-

ването на развитието му. С термина „павликянство“ в досегашните фи-

лософски, исторически и етноложки проучвания се означават различни 

реалности. Най-често с него се нарича съвкупността от религиозни вяр-

вания и обичаи; друг път е название на общност с консолидирани беле-

зи; а в отделни исторически ситуации го виждаме като наименование на 

темпорални, пространствени, географски, политически части на цялото. 

АКТУАЛНОСТ 

Въпросите за павликяните и павликянството в българските 

земи през VІІ – ХVІІ век до този момент са били главно съпътстващ 

публикации на извори или изследвания за богомилството и други ере-

тични течения през Средновековието. Публикациите, засягащи темата 

досега, имат някои сериозни недостатъци: 

1. Въведените извори са преведени частично в научен оборот. В 

много случаи преводът им на български език е фрагментарен, в „подб-

рани пасажи“, като често се изключва информацията за павликяните 

(така е например при Мавро Орбини, който продължава да се превежда 

само от руския превод от 1722 г., а не от оригинала, в който има страни-

ци за павликяните; така е и с Евтимий Зигавин – „Догматично всеоръ-

жие“, от което в оборот е само част 27-ма за богомилите, а не е преведе-

на част 24-та за павликяните.)  

2. Трите тенденции в историографията за павликяните (социална, 

религиозна и етническа) са създали голям набор от аргументация, който 

често схематизира и подвежда. Митологизират се религиозни, социални 

и етнически връзки, които се повтарят в необоснована инерция оспор-

вани отдавна, но утвърдени в българската историография термини-

клишета, като „дуалистична ерес“ и „секта“. 

3. Българските историци имат сериозен принос в изследването на 

късния период ХV – ХХ в на павликяните в българските земи чрез пуб-

ликации за поселищни, топонимни, антропонимни, конфесионални и 

обичайно-обредни теми, свързани най-вече с живота на павликяните-

католици. Епизодите от ранната история на павликянството до този мо-
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мент обикновено са представени като увод към разглежданите по-късни 

периоди. Възможността да се потърси приемственост и се проследи фе-

номена в развитие или се пренебрегва, или се прави формално чрез пов-

торение на утвърдени мнения. 

4. Западната историография не разработва проблемите на българс-

кото павликянство, а се задоволява с частично посочване на автори (от 

началото на ХХ век Домазо Такела, Йорданов Иванов или 70-те години 

на ХХ век – Димитър Ангелов), защото не разполага с необходимата из-

ворова база и езикова подготовка. Съветската (по-късно руската) школа, 

представяна доскоро от Р. М. Бартикян, също спира своя интерес до 

ІХ век в Мала Азия и само маркира хипотези за българските земи до 

ХІ век. Това подчертава голямата празнина в проблемите на българско-

то павликянство като културен и исторически феномен. А тук е дългът 

на нас, българските историци, който би трябвало да го изпълним чрез 

съдържателни изследвания.  

Предлаганият тук метод на реконструкцията на първоначалния пав-

ликянски архетип и неговото повторение и изменение в българското 

пространство е предизвикателство, заслужаващо да бъде прието заради 

нуждата от актуализация и попълването на празнините. 

ЦЕЛ и ЗАДАЧИ 

Целта на настоящото изследване е нов поглед към павликяните и 

павликянството в българските земи.  

Предмет на изследването е моделиране на архетипен модел, кой-

то представя павликянството като цялостна система от онтологични, 

етиологични и христологични представи, обединени в устойчива 

доктрина, предавана векове в различни територии. Хронологическите 

граници „стартират“ от VІІ век, когато се оформят „носещите“ ми-

тологеми и йерофани на първичният павликянски архетип, пренесен в 

българското политическо и етническо пространство. Българското пав-

ликянство оформя диаспората си след VІІІ век и повтаря сакралния ар-

хетип ІХ – ХІV век, като в късния период ХV-ХVІІ век значително про-

меня характеристиките си. Краят на хронологията в настоящата ра-

бота съвпада с края на павликянството като цялостна възпроиз-

веждаща се система – това е ХVІІ век в българските земи, когато 

дезинтеграция на основните представи на архетипа отстъпват пред на-

ложените католицизъм, ислям или православие. 

Предложеното изследване акцентира на няколко основни ЗАДАЧИ: 
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 Прави нов прочит на известните извори и въвежда нови и не-

използвани арменски, български, гръцки, латински извори за пав-

ликяните (Арменска легенда за произхода, българска легенда от 

Аджарския и Троянския сборници в новобългарски превод, текст 

на Мавро Орбини за павликянските селища и доктрина, догматич-

ната полемика на Е. Зигавин „Против павликяните“, информация 

за вярвания и традиции на българските павликяни до ХХ век.)  

 Моделира първичния космогоничен архетип и представя етиоло-

гическите и христологичните му елементи в ранния период VІІ – 

ІХ век. Изяснява генезиса на религиозната доктрина и отношение-

то й към манихейството и различни християнски течения и ереси. 

Отхвърля неубедителни квалификации, свързвани с павликянст-

вото от този период. 

 Представя функционален модел на повторенията на архетипа в 

различни хронологически и пространствени „разрези“ VІІ – ХVІІ 

век. Разглежда социално-йерархични и териториални стереотипи 

на павликянската общност в различни епизоди от развитието й. 

Подчертава специфичната формула на „дигениси“ от границите, 

която утвърждава жизнеността на павликяните във времето и 

пространството. 

 Съпоставя и отграничава павликянството от сочени като род-

ствени с него общности – богомили, катари, патарени и др. 

 Разглежда павликянския опит при взаимодействие в различни 

етно-религиозни общности в Мала Азия и в Европа; 

 представя връзката между религиозни, политически и социални 

характеристики в архетипа и повторенията му в българските земи 

при разпада на павликянството и преминаването на павликяните в 

различни конфесионални общности през ХVІІ век. Посочва някои 

от криптичните му следи в по-късен период. 

МЕТОДИ 

Анализът на писмени извори използва метода на културен изо-

морфизъм, като се прилага хронологическа стратиграфия, която обх-

ваща както идеите и религиозната система, така и обвързаните с тях со-

циални и поселищни традиции в развитието на общността и пространс-

твената й локализация на център и периферия. 

Разглеждането на павликянството като система от взаимосвързани 

елементи налага специфичен метод за историческо моделиране – АР-
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ХЕТИП и ПОВТОРЕНИЯ. Понятието „архетип“ е използвано с раз-

лични научни области и с разнообразни определения
1
. По-късно е раз-

вит в посока на по-ясна историческа приложимост. Архетипът тук е 

разбиран като реконструиран първоначален модел с относително 

трайна структура на онтологични идеи, предавани в поколенията и 

идентифициращи павликяните. В основата на павликянския архетип е 

обяснението на Сътворението – появата на Космоса и човека, както и на 

„закона“ в божествения и човешкия ред. Структурата на идеите (сакра-

лен архетип) определя функциите на индивида в групата (социално-

функционален модел), защото повторението на божествения архетип 

гарантира хармонично участие на човека и общността в космическия 

ред. Сакралният павликянски архетип „е повтарян“ от десетки поколе-

ния в различни времена и пространства. Обществото им следва принци-

пи, прилагани в нейното социално (по вертикал – йерархия в едно поко-

ление и възпроизводство на традиции в различни поколения) и терито-

риално поведение (център и периферия). Единството на съдържание 

(идеи и структура) и форма (общество и функция)
 2

 дава жизненост на 

павликянството, проследена в много исторически извори. Точно запазе-

ните документални писмени данни позволяват да се приложи по нов на-

чин метода архетип и повторения, използван досега главно за изследва-

нето на безписмени общества
3
. Павликянството е представено чрез мо-

                                                           
1
 Понятието „архетип“ е въведено от Карл Юнг като част от „колективното 

неосъзнато“. Jung, C. G. The Archetypes and the Collective Unconscious. New 

York, 1959; Jung, C. G. Psychology and Religion. The Terry Lectures. New Ha-

ven: Yale University Press. (contained in Psychology and Religion: West and East, 

Collected Works Vol. 11), New York, 1958. В посочените изследвания той дава 

различни определение, като едно от последните е: „модели на поведение или 

предразположения, част от човешката природа.“ 
2
 Отделни страни в съчетаването на „структурата и формата“ при създаването 

на модели са разгледани от Клод Леви-Строс. Виж повече в: Леви-Строс, Кл. 

Структурална антропология. ІІ. Митология и културантропология. София, 

1995, 97 – 155. 
3
 М. Елиаде разглежда божествени небесни архетипи-митове, представени в 

модели на територия (с център и периферия) и на космогония (сътворение на 

света в Центъра му), повтаряни в профаното ежедневие на различни общест-

ва. Виж повече: Елиаде, М. Митът за вечното завръщане. София, 1994, 5 – 63. 

Приложение на идеите му са осъществени в: Същият. Мит и реалност. Со-

фия, 2001; Същият. Трактат по история на религиите. София, 1995.  
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делиране на основен структурен и произлизащ от него функционален 

архетип, Историческото моделиране в изследването на павликяните 

следва параметрите, отразяващи историята на обществото – такива, ко-

ито представят социалната промяна и други, които изразяват относи-

телно статично състояние след промяна.
4
 Представянето на тези два ос-

новни типа модели следва историческия път на павликяните от ражда-

нето на сакралния им мит в Мала Азия до разпадането му като система 

през ХVІІ век в българските земи.  

Павликянството изисква интердисциплинарен подход към дан-

ните от историческите извори. Историята, социологията, богослови-

ето, философията отдавна проявяват интерес към него, но използват 

различен език при описание на неговите страни. Използването на „раз-

личните езици“ на близки науки, разграничили своя специфичен поня-

тиен ресурс, създава и трудности при тълкуване на термините, но създа-

ва и нови възможности. 

НАУЧНИ ПРИНОСИ 

ПОЛЕЗНОСТТА на предлаганото изследване се състои в това, че 

цялостно проследява павликянството като исторически феномен 

от появата му през VІІ век като „арменско павликянство“ в Мала Азия, 

през възхода му през ХІ – ХІІІ век като „българско павликянство“ до 

дезинтеграция през ХVІІ век, когато е загубена целостта на сакралния 

архетип.  

Направените анализи позволяват разширяване и надграждане на 

известни вече изводи за павликяните като част от контактните 

зони на исляма и християнството в Мала Азия и Европа VІІ – ХІV век. 

Анализът върху доктриналните и социалните характеристики на бъл-

гарските павликяни могат да бъдат използвани за съпоставка с извест-

ното за павликяните от Кападокия, Тефрика до Балканите и Западна Ев-

ропа. 

Реконструкцията на павликянския архетип позволява обосновани 

сравнения и отграничаване от считани за родствени християнски 

                                                           
4
 За различни възможни практически приложения на историческото модели-

ране като средство в историческото познание и като образователна техноло-

гия с широк обхват, обединяваща средствата за постигане на определени це-

ли, виж в: Радева, Д. Историческото моделиране като образователна техноло-

гия. - В: Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски“, Т. І, Кн. 1, Пловдив, 

2006, 549 – 555. 
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неортодоксални течения. Въпросът за идентичността на идеите във 

времена на активно взаимодействие и развитие на по-късни производни 

религиозни течения остава открит до ден днешен. Влиянията между ма-

нихейство, масалианство и павликянство имат вековни традиции, но 

припокриване между тях приемат само православните изобличители. 

Преразглежда се работата с известните извори и се въвеждат 

нови документи, неизползвани в изследването на българските павликя-

ни от арменски, български, гръцки, италиански произход. Писмените 

извори се съпоставят с устни интервюта и теренен материал от етног-

рафски проучвания, позволяващи да се проследи паметта на архетипа 

почти до нашето съвремие.  

II. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД  

УВОДЪТ анализира методиката на изследването и представя пре-

димствата на избраните средства за научен анализ. Разгледани са основ-

ните масиви от писмени исторически извори с различен произход – ар-

менски, гръцки, арабски, български, латински, италиански, османотурс-

ки. Подчертани са възможностите и проблемите в работата с тях до сега. 

Подчертана е необходимостта от нов прочит на известните и добавяне 

на нови, както писмени, така и теренни данни. Представени са основни-

те тенденции в историографията при проучването на павликянството в 

различни негови страни и прояви. 

ПЪРВА ГЛАВА 

„ПАВЛИКЯНСКИЯТ АРХЕТИП И ПОВТОРЕНИЯ  

ПРЕЗ VІІ – ІХ ВЕК“.  

Първият параграф разглежда раждане на павликянството като съ-

четание на идейно-политически и културни взаимодействия. Простран-

ството и времето на появата му се отнасят към VІІ век в територията на 

Месопотамия, поделена между две големи империи – Арабския халифат 

и Византия. В периода VІ – VІІ век в Мала Азия действат мощни кул-

турно-религиозни вълни, създаващи особена атмосфера на духовен об-

мен на идеи и идейни явления, създали синкретизма на павликянството. 

Идеите и идейните влияния в генезиса на павликянството изис-

кват ясно разграничаване на три идейно-организационни нива:  

1. идейно наследство на апостол Павел; 

2. идеи на Павел Самосатски;  



10 

3. влияние на манихейството;  

Най-силно е раннохристиянското наследство от времето на апостол 

Павел и неговите ученици. То играе определяща роля както в генезиса 

на идеите, така и в изграждането на общността и вековното съществу-

ване на павликянския архетип. Историята на апостол Павел, е едновре-

менно мит, легализиращ харизмата и програма за реално възпроизводс-

тво на групата в пространството и времето. Тя става архетипен стере-

отип, определящ живота и поведението на общността във всички об-

ласти на живота. Примерът на проповедта на апостол Павел тласка пав-

ликяните към активен прозелетизъм без етнически отграничения сред 

арменци, араби, ромеи, българи. Териториите на разпространение пов-

тарят имената на раннохристиянските еклесии – Македонска, Ахейска, 

Филипийска, Лаодикийска, Ефеска и Колосянска. Военизираното об-

щество, приело павликянската доктрина, съвместява традициите на во-

еннополитически сепаратизъм и активен прозелетизъм. Имената на ере-

сиарсите след духовното им посвещение също съответстват на ученици-

те на апостол Павел – Силван, Тит, Тимотей, Епафродит Колонизацията 

на депортирани павликяни от Армения в В дългият живот на павликян-

ството в пространството на Мала Азия, Балканите до Италия, най-често 

срещаната им характеристика е тази на „манихеи“, от където логично са 

квалифицирани като дуалисти в теологията и докетисти, отричащи Въп-

лъщението, в христологията. Категорично са обосновани разликите 

между манихеи и павликяни, които доказват несъвместимост в основ-

ни характеристики. Религиозните им общности също са изградени на 

различни принципи – павликянството не изисква аскетичен живот и от-

деляне от живота на обикновените хора. Масалианите („онези, които се 

молят“), обикновено са представяни от православните опоненти като 

еднакви с павликяните, но различаващи се в основни принципи на 

ежедневното поведение. Павликянството в контактната зона между 

християнството и исляма в Мала Азия (VІІ – ІХ век) създава традиции 

на религиозно, а често и политическо дисидентство. Павликяните са 

постоянен военен фактор. Те са част както от тагмите, така и от страти-

отите. Геополитическото им положение като жители на границите ги 

превръща в своеобразен буфер между Византия и Арабския халифат. 

Макар и ценени като съюзници, самостоятелните действия на павликя-

ните те дали траен резултат и затова сепаратизма им се излял под фор-

мата на религиозна ерес. 
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Вторият параграф представя павликянския архетип. Реконструк-

цията започва чрез съпоставка и анализ на арменските и гръцките ле-

генди за началото на павликяните. Според две арменски легенди поява-

та им е в десетилетията в края на VІ и началото на VІІ век се посочват 

различни имена на първооснователите – едната сочи „плешивата Маре“, 

а другата – „Пол, ученик на Свети Ефрем и Сети, дошла от „турците“. 

Началото на павликянското учение, според гръцката легенда, се свърз-

ва и с непосочени посредници, които „ръкоположили“ или предали на 

първия им ересиарх (арменецът Константин ) идейното наследство на 

манихеите. За пръв свой учител, самите павликяните признавали „друг 

учител – Константин“, който устно обособил отличията на павликяните 

от византийските православни при тълкуването на еднаквите свещени 

текстове в „самосатското“ село Мананалис по времето управлението на 

император Констант II (642 – 668). Гръцката легенда за произхода на 

павликяните е записана от Петър Сицилийски и патриарх Фотий в мо-

мент на промени за павликяните – след 843 г. павликяните губят приви-

легированото си място като управляваща иконоборческа доктрина. Точ-

но в разгара на това активно противопоставяне се появява и записа на 

легендата за възникването на павликянството в гръцки вариант. В нея се 

търси връзка с „Манес“ и книгите му, а павликяните са представени ка-

то манихеи – най-осъжданата ерес във Византия, за която неизменно се 

отсъжда смърт! Така новата господстваща доктрина търси аргументи 

срещу опасните си опоненти и павликяните са обявени за „еретици“ и 

„манихеи“. Легендата със сигурност носи отпечатък на преднамереност. 

Така в гръцката легенда се вписват всички онези елементи стават „акси-

оми“ в историографията до днес – това са митовете „манихейство“, „ду-

ализъм“, „ерес“. Теологичният и космологичен архетип на павликя-

ните съчетава в религиозна система съдържа елементи от различен про-

изход. Реконструкцията на павликянския космогоничен мит обособява 

три основни персонажа, изграждащи реда във вселената и осъществя-

ващи хармонията между човека, общността и света. Павликянската кос-

мологична система се изгражда с определящата роля на Бога – „небесен 

баща“, който се намирал на небесата и бил творец само на ангелите. Ис-

тински създател бил Богът -Творец. Култът към слънцето е демонстри-

ран и в друг арменски документ – №154 в „Книга на ересите“: „Те каз-

ват, че Слънчевият Христос нито е умрял, нито е възкръсна, и постят в 
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неделя.“ Павликяните разказвали, че по време на кръщението се появил 

Архонта на света, облечен в монашеско облекло, погледнал Христос и 

казал: „Това е моя син възлюбен“. Така същността на Христос получава 

още една хипостаза. Той е сочен и като „слънце“, и като „син възлюбен“ 

на Архонта на света. Религиозната проповед на павликянските ересиар-

си ставала пред своеобразни събрания, наричани алегорически „църк-

ви“, които в тяхна собствена среда те назовавали „места за молитва“. 

Функционалният архетип е многопластов – включва йерархичен ар-

хетип (по социален вертикал – водач и ученици) и механизъм, узаконя-

ващ чрез ритуали предаването на водачество) и пространствен архе-

тип (селища със сакрална символика на имената, комуникация и воен-

ни характеристики). Изворите пресъздават детайли както на сакралния 

архетип, така и на повторенията му (функционален архетип). Данните 

категорично показват, че в сакралния архетип липсва манихейство и 

дуализъм.  

Третият параграф разглежда павликянският архетип в условията 

на балканските земи през VІІ – ІХ век. Особеният двустранен „обмен 

на население“ в целенасочена депортация по границите на империята 

предполага контакти на българи, славяни, арменци и павликяни в про-

дължение на поколения. Политизацията и милитаризацията на павликя-

ните се засилва чрез създаване на професионално „профилирани“ воен-

ни единици, които приемат военно-политически задачи през VІІ век при 

араби, а по-късно и при иконоборците-императори. Харизмата станала 

преносима посредством специфични култови средства, първоначално 

магически от страна на своя насител върху други хора. Етническите 

им характеристики остават на заден план. Архетипът им се изгражда 

върху харизматично водачество, взаимствано от различни религиозни 

течения. Павликяните носят в легендите произхода на павликянството 

съхранена „генетична“ информация – предадена чрез често неясни ми-

тологеми. Първоначалния период на павликянската група VII – ІХ век я 

представя като общност, притежаваща групово самосъзнание, а не ет-

ническо, което само по себе си е често срещано явление в периоди с 

протичащи в момента етнически процеси от образователен тип, което е 

възможно да продължи дори и при развитие на групата в условията на 

формираща се народност. Противопоставянето „павликяни – християни 

– ромеи“ притежава и политически компоненти. Политическата основа 
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на опозицията „павликяни-ромеи“ достига до степен на противопоста-

вяне през ІХ век. 

ИЗВОДИ от І глава: 

Павликянството оформя през VІІ век основните елементи на ар-

хетипа си – онтологичен и социално-функционален модели: 

1. Теологичният модел на Сътворението включва Троицата Отец – 

Творец – Слънчев Христос, които са в основата на Космическия и Чо-

вешкия ред. Етиологичният разказ обяснява значението на божестве-

ната роля: Богът-Отец е създател на невидимия отвъден свят; Богът-

Творец е негова еманация, създала видимия свят, като при човешкото 

творение е трябвало да „смеси“ несъвместимите материя и дух, което 

станало с намесата и на Бога-Отец; Слънчевият Христос е друга бо-

жествена еманация, дошла на земята чрез Дева Мария, но без да има чо-

вешки телесни характеристики.  

2. Социално-функционалният модел осигурява съответствието на 

„божествения закон“ чрез апостолска йерархия (харизматичен водач и 

ученици, следващи примера на апостол Павел) и следване на божестве-

ното слово без човешко тълкувание (по завета на Константин-Силван). 

Йерархията на първичната апостолска общност повтаря теологичния 

модел на павликянската Троица, което личи при определяне на водача 

на общността – правото на божествен „жребий“ се преобразува в насле-

дяване на харизмата чрез двубои между двама синове на ересиарха – 

собствен и „осиновен“ („син-по-закон“), документирано при почти 

всички ересиарси. Адаптацията на доктрината към живота на военизира-

ната акритска общност бележи павликяните с милитаризация на социал-

ните авторитети. Реформите на Сергий Тихик и промените при Карбеас и 

Хризохир в Тефрика оформят нов лидерски модел – военен водач с голе-

ми амбиции. 

3. Павликяните са открита общност със силно заложена семейна 

традиция (за разлика от „павликянско мислещите“ аскети). Съзнанието 

им на християни с апостолска мисия ги противопоставя на ромеите 

(елините, византийците), следващи грешно тълкуване на божия ред, и 

следващи лоши посредници (монаси, Църква.) 

4. Българските земи стават част от павликянската диаспора чрез 

двустранен обмен на население и целенасочени депортации в гранични-
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те крепости. Макар и част от апостолския архетип, до ІХ век те са пери-

ферия на павликянската диаспора. 

ВТОРА ГЛАВА 

ПАВЛИКЯНСКО „ВСЕОРЪЖИЕ“ В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ 

ПРЕЗ ІХ – ХІV ВЕК. 

Първият параграф разглежда павликяните в българското прост-

ранство през ІХ – ХІV век преживяват различни процеси на преход. 

Пространственото разрастване на павликянската диаспора и включване-

то на Тракия като „периферия“ на павликянството през VІІІ – ІХ век 

пренася архетипа в нова етнокултурна реалност. В динамичните на 

промени десетилетия в средата на ІХ век са регистрирани процеси на 

етническо и религиозно трансформиране в земите между Стара пла-

нина, Беломорието и Мраморно море – широка контактна зона, играеща 

роля на гранични земи с често водени военни действия. Първите павли-

кянски проповедници в балканските земи са регистрирани бегло от из-

ворите от средата на ІХ век в още непокръстените български земи. Като 

пръв мисионер на павликянството се приема някой си Сантаварин, про-

повядвал през периода 842 – 846 г., сочен и в писмо на епископа на Не-

окастрия Стилиан до римския папа Стефан V, писано през 886 – 897 г. 

Епизодът от сарацинската мисия в периода 855 – 856 г. „среща“ личнос-

ти с ключово значение – бъдещия патриарх Фотий, създателя на славя-

нобългарската писменост Константин Философ, „Григорий, синът на 

Карбеас“. Към вече познатите от VІІ – VІІІ век парадигми на реалполи-

тика, през втората половина на ІХ век все повече се налага нова „посо-

ка“ на политико-религиозно усвояване. Българските земи на Балканите 

са включени във все по-засилващ се обмен на население, религиозни 

представи, политически проекти.  

Представите за Сътворението са пренесени в българските земи. Йе-

рархията Бог-Отец, „Старши брат“-„Дявол“ и „Младши брат“-„Исус“ е 

документирана от Йоан Екзарх в „Шестоднев“, което разпознава павли-

кяните в българските земи. Вероятно същата общност има предвид и 

информацията в друг, по-късен документ. Срещу „богомили“ и „маса-

лиани“ се е борил св. Климент през ІХ век. Така българските източници 

за първи път забелязват присъствието на дуалисти, включващи в божес-

твена йерархия „дявол като „старши брат“. Тези първи извори за бъл-

гарските павликяни „изпреварват“ с няколко десетилетия появата на бо-

гомилството, която хронологически е по-късна. Представите за „Добър 
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Бог-Отец“ и „Лош Бог-Творец“ и „малък брат-Христос“ са част от при-

чинно-следствено (етиологично) обяснение, което вменява определени 

роли на павликянската „Света Троица“. Павликянството обяснението на 

доброто и злото не е представено като противопоставяне, а като 

специфична връзка и взаимодействия, с което павликяните намират 

начин да бъдат в хармония. Дуализмът е „външна оценка“ на осъжда-

щи православни тълкуватели, които дори не го доказват – нещо, което се 

опитват да наложат съвременните историци. И така до днес – митът за 

дуализма на павликяните продължава да бъде тяхна „емблема“. 

Военният сепаратизъм и политически конформизъм в гранич-

ните територии са най-ясно отбелязаните в изворите характеристики 

на павликяните. Парадигмите на военното им действие са изградени вър-

ху гъвкаво взаимодействие със всички възможни съседи, без предубеж-

дения и предразсъдъци. Районът около Филипопол е контактен периме-

тър на различни етноси, в който старите архетипи могат да се прилагат 

според нуждите на момента. Градът става център на павликянската диас-

пора. Филипопол е посочен като родно място на Лека, оглавил въстание 

срещу централната византийска власт през 1078 г. Бунтът показва мащаб 

(Пловдивско, Софийско и Нишко) и тактическа гъвкавост, напомнящи 

действията на Карбеас от средата на ІХ век. Военните му възможности 

подхранват амбиции, стигащи до заплахи срещу императора, близки до 

поведението на Карбеас от средата на ІХ век.  

Кулминацията на напрежението около павликяните във Филипопол 

съвпада с години на император Алексий І Комнин (1081 – 1118). Дейст-

вията на павликяните и водачите им повтарят парадигмите на по-

ведението им от Мала Азия ІХ век. Сходни са дори и мотивите, оправ-

даващи бунта на Карбеас и при този на Травъл – отговор за наложено 

насилие към семействата и общността. Много общи черти имат и харак-

теристиките на лидерите – те са византийски служители с висок ранг. 

Действията на императора предизвикали въстание – павликяните бързо 

овладели „стръмните пътища и теснините“, съюзили се с византийски 

врагове (араби или печенеги), укрепили се в гранични крепости. Развити-

ето на бунта на Травъл като военен резултат – контрол на гранични тери-

тории със специално укрепена от тях столица и съюз с враждебни на Ви-

зантия владетели – също „повтаря“ павликянския военно-териториален 

архетип от Тефрика 863 – 872 г. Въпреки времевата и териториална отда-

леченост на двата епизода в развитието на павликянската общност, при-

ликите са впечатляващи. По-късно император Алексий І Комнин про-
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дължил да действа едновременно в две посоки, атакувайки религиозните 

и военните им прояви. Сериозен е опитът му да преобърне павликяните в 

православие, а част от тях да пресели от Филипопол в новопостроения от 

него град Алексиопол, наричан от народа Неокастрон. 

Митовете, легендите и история на павликяните през ХІІ – ХІІІ век 

се съчетават в нови варианти на легендарни разкази. Два български 

текста разказват една и съща легенда за зачеването на българските пав-

ликяни. „Историята“ в тях свързва старата павликянска територия в Ка-

падокия с новата им родина – българските земи. Аджарският и Троянс-

кият текст „повтарят“ в основното харизматичният мотив, оправдаващ 

лидерството и мисията на павликяните, свързвайки я с апостол Павел и 

учениците му – добре познат мотив от Мала Азия. Реалната история е 

„забравена“, но легализиращият мит е пренесен изцяло в българската 

реалност и топонимия. Времето на създаването на българската легенда 

за павликяните (кр. ХІ – ХІІ век) съвпада с пулсация на разширяване на 

павликянската диаспора, която достига Босна, Италия, Франция. Кон-

тактите на павликяните с различни политически фактори в история на 

балканските земи предизвикват опита на византийските власти да ги 

привлекат към православието чрез религиозен диспут и убеждения.  

Вторият параграф разкрива различни страни на павликянските 

представите за божествения ред, приемани за „всеоръжие“, чието пов-

торение осигурява космическа хармония. Троичният архетип на пав-

ликяните се състои от Бог-Отец – Старши син, тъмнина – Син 

(слънчев Христос, светлина). Старите митологеми в образа на „Хрис-

тос – Спасителя“ са различими още повече в образа на един от първите 

български светци – Свети Михаил Воин от Потука.  

Така още от ІХ век е забелязана тенденцията военното лидерст-

во да заеме определяща роля за павликянската общност. Изборът показ-

ва традиционализъм в механизма на предаване на водачество. Житието 

и Похвалното слово за Свети Михаил Воин Българин от Потука разкри-

ва детайли от получаването на военно лидерство и практики на доказва-

не на харизматичност. Почитането на Михаил Воин на Възкресение яс-

но съхранява елементи, присъщи на павликянски харизматичен военен 

предводител. Подобна идентификация е в синхрон и данните от Евти-

мий Зигавин, че еретиците отъждествявали Христос с Архангел Миха-

ил. В павликянското харизматично лидерство функциите на водача са 

двоинствени – той е едновременно религиозен посредник и предводител 

в реални военни сражения. Приема се, че възникването на култа към 
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Михаил Воин Българин предхожда или е синхронно с подвизите на 

акрита Василий Дигенис Акрит, свързани с района на горното тече-

ние на р. Ефрат, където се намират и старите територии на павликяните. 

Общите елементи в образите на двамата герои са сочени често и подс-

казват обща основа. Паралелите и повторенията на общ архетип, очер-

тават образа на герой-змееборец и войн. 

Българските павликяни продължават да се приемат за божии избра-

ници. Прозелитите на павликянството израстват от различни етноси. Те 

живеят със съзнанието на избраници, получили благословена мисия и 

познаващи добре божествения ред. В традициите на павликянското све-

тоусещане е утвърдената архетипна опозиция павликяни (христия-

ни) – ромеи, която фокусира противостоящи политически и религиозни 

разграничители. Съзнанието на избраници, познаващи най-вещо „нау-

ката“ християнска е демонстрирано многократно. А правилността на 

йерархията им и на техния „закон“ също е категорично защитавана в ле-

гендата „Как се заченаха павликяните“. Павликяните приемали, че стра-

данията ги правят „праведници“. Аджарският разказ добавя: „Павликя-

ните пък мислеха, че се мъчат като праведници и така ще се наре-

кат павликяни, понеже вражеското учение възприеха“.  

Павликянството е диаметрално противоположно от богомилст-

вото в отношението си отхвърлянето на свещеничеството и в опита си 

да поддържа нормален социален живот на последователите си, включи-

телно участие в политика и военни дела. Отказът от продължение на 

рода и твърдението, че децата са продължение на демона, е непознато в 

такъв вид при павликяните. Разграничението между павликяни и бого-

мили вероятно е било осезаемо, особено сравнявайки препоръчваното 

от идеите им религиозно поведение. Войнствените павликяни, не спаз-

ващи хранителни и сексуални табута, отхвърлящи свещеничеството ка-

то посредник с божественото и приемащи само синекдеми и нотарии, 

които не се отличават по облекло и живот от другите, явно са много 

различни от богомилите, препоръчващи аскетичен живот, доближаващ 

ги до отшелничеството и приемащи свещеници като последователи.  

Така информацията потвърждава симбиозата на съзнанието за ре-

лигиозна избраност и военната храброст на павликяните. Макар из-

ворите да не оставят достатъчно пълен образ на водачите на общността, 

споменаването на името на военния лидер Кулеон сред „троицата“ на ре-

лигиозните водачи е показателно. Само при образа на Кулеон, известен и 



18 

в случай с неподчинението при Драч в 1081 г. и при религиозните диспу-

ти от 1114 г., се среща едновременно изпълняване на двете функции. 

Третият параграф проследява промените през ХІІІ – ХІV век пре-

дизвикват радиация и дезинтеграция на павликянството като религиозна 

система и общност. Павликяните стават част от българската народност, 

приемайки типичните ѝ характеристики – език и самосъзнание. Драма-

тичните сблъсъци поставят балканските земи в нова фаза на етнокултур-

на промяна, при която бариерите на вековно установените граници и 

гранични съжителства се трансформират. Различни контакти на павликя-

ните ги свързват с мисионерите-францискани, които от ХІV век търсят 

варианти за преобръщането им в католичество. Друга посока на взаимо-

действия и влияния е между павликяни и босненски патарени, изброени 

заедно във францисканския документ. Еволюцията на патарените като 

идеи, организация и поведението ги прави ако не идентични, то твърде 

сродни с българските павликяни до ХІІІ век. Изследователите използват 

данни за мисионерски пътувания на българи богомили и павликяни, пъ-

туващи на Запад и разпространяващи идеите си, като най-влиятелни 

„църкви“ сред известните през първите десетилетия на ХІІІ век шестна-

десет „катарски“ църкви.  

Сакралният общ модел на катарите е пресъздаден без етиологи-

чен разказ, а само с набор от възгледи. Според тях „дяволът сътворил 

този свят и всичко, което се намира в него“, а тайнствата кръщение с 

вода и останалите тайнства, са лъжливи. Въпреки общата основа, ка-

тарите се различават от павликяните в категоричния си отказ от 

месо, яйца и сирене, които не са в религиозната им практика. 

Независимо от споровете около датирането на отделните сведения, 

явно присъствието на павликяни в италийските земите не е инцидентно. 

То е с военни задачи и регистрира характеристики на общността, която 

е постоянна навсякъде, където е документирана диаспора. Това до сега 

не е свързвано достатъчно с данните за появата и разпространението на 

западните катарски „църкви“. Същевременно, приемането на общите 

представи за космическия и божествен ред, на ежедневно ниво се адап-

тират според условията на живот и „прочита“ на ересиарсите-водачи на 

еретиците. Този механизъм на приспособяване и проповядване личи в 

описанието на 16-те църкви, наречени общо „катарски“, но имащи мно-

го разновидности в разбиранията и практиките през 1250 г. според бив-

шия ересиарх Райнер Сакони. Това ни навежда на предположението, че 

в посочения период влиянието на павликянския архетип се разпростра-
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нява широко, но загубва идентичността на павликянските традиции, из-

лизайки извън родствено-семейната си традиция на предаване и воени-

зираното битие на общността. Явно е сравнително точното повторение 

на някои теологични и онтологични представи, но твърде различно е 

религиозното поведение и ритуалните практики, свързани с кръщение, 

причастие, хранителен режим и други ежедневни навици.  

Павликяните продължават да са „дигениси“ в граничните земи 

през ХІV век. Преселенията на големи групи от българи на север от р. 

Дунав става обичайна практика от ХІІІ век, когато Унгария води чести 

походи на юг от р. Дунав и причинява миграции към Семиградско и 

Трансилвания. През ХІV век в преселенията на българи на север от зе-

мите им се появяват нови моменти. Сред традиционното православно 

население се заселват първите анклави на българи-католици от Видинс-

ко. Зачестяват и насилствени депортации, извършвани от влашки владе-

тели. По-късно ги последвали и католици-българи, които бягали от 

преследванията на православното духовенство. Вековното овладяване 

на „своето“ – българско пространство е отразено в различни географски, 

селищни, топонимни и демографски маркери. Традициите на павликя-

ните отхвърлят православните като „свои“. Това, което изворите съоб-

щават като „забелязани“ отграничения за павликяни и българи, е отра-

зено в митологизираното народно съзнание. Там се създават митологе-

ми, обозначаващи отграниченията чрез пространствени термините: 

„павликянска земя“, „еленска земя“ (на езичниците), „арменска земя“ 

(на арменската ерес) и други. „Павликянската земя“ е съставна митоло-

гема, част от българската митологизирана представа за българските зе-

ми. Очертаните до тук широки рамки на българското етнокултурно 

пространство „забелязва“ павликяните като специфична група – те за-

пазват особения си характер като обитатели на гранични територии и 

продължават да са „чужди сред своите“ и „свои сред чуждите“. Така 

се е родил и митологичния образ на „Рим-папа“, създаден, според изс-

ледователите, пред ХІ – ХІІ век. Павликянското отграничение и „дву-

родство“ има много маркери, някои ясно различими, други прикрити в 

символи и образи, проявили жизненост векове наред. Павликянските 

говори са феноменът, които позволява да се направят някои изводи, до-

казващи връзки и процеси, за които класическите исторически извори 

мълчат. Данните на езикознанието представят една от най-интересните 

следи за предишни връзки и обмен на население от Родопите до Алба-
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ния и Южнодунавските земи. Те само провокират предположения и не 

дават категорични отговори.  

ИЗВОДИ от ІІ глава: 

1. Павликяните стават част от българските земи чрез депортации 

VІІІ – Х век, в които играят ролята на периферия на павликянската 

военизирана диаспора. Българските извори от ІХ век дават сведения, 

които представят зрял и утвърден архетип на павликянството, а пав-

ликяните за дълго остават военна сила от голямо значение.  

2. Развитието в българските земи затвърждава основните характе-

ристики на сакралния архетип – липсва дуализъм, което е казано кате-

горично от Евтимий Зигабин – най-добре запознатият автор с българс-

ките павликяни! Представите за „Добър Бог-Отец“ и „Лош Бог-

Творец“ и „малък брат-Христос“ са част от причинно-следствено 

(етиологично) обяснение, което вменява определени роли на павликянс-

ката „Света Троица“. Противопоставянето е аксеологично, а не он-

тологична част от сакралния архетип. Началото на това дуалистич-

но противопоставяне на Бог-Отец и Бог-Творец е поставено от визан-

тийските богослови П. Сицилийски и Патриарх Фотий. Гръцкият пред-

намерен „прочит“ на павликянската метафизика остава за векове и се 

преповтаря в много богословски трудове, като предпоставя и теорията 

за дуализма до наше време.  

3. Митът, че павликяните са „секта“ е друго априорно прието, 

но неверно твърдение. Изворите представят павликяните различно – те 

са открита общност, упорита в изповядването на идеите си и неприк-

риваща с нищо делата си. Това е категорично изразено при сравнения на 

сектите в Мала Азия и павликяните, които получавали обичаите от сво-

ите родителите си и не криели вярата си. Павликяните не са „секта“, 

каквато са богомилите и другите, подобни на тях общности, изградени 

върху тайна проповед, аскетичен живот и конспирация.  

4. Разграничението на павликяни и богомили е особено ясно при 

съпоставка на сакралния и поведенчески архетипи. Явните и войнст-

вени павликяни имат коренно противоположно поведение в сравнение с 

богомилите. Роднинските връзки и семействеността при павликяните са 

пословични – заради пострадал в семейството те са склонни на крайни 

решения и действия (въстанието на Травъл е породено от подобна ситу-

ация). При богомилите отказът от семейство и деца е основа на духовно 

израстване. Открит отказ от повечето православни тайнства и йерархия 
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са в основата на павликянския светоглед, докато при богомилите доми-

нира мистичност, аскетизъм и тайна проповед. 

5. Етническата принадлежност на павликяните също е неясно 

определяна досега. Те са „арменци“ или „арменци и сирийци“ според 

авторите, описали преселенията през VІІІ – Х век. Но, въпреки тези 

данни, свещеният език на павликяните ІХ век в Мала Азия е гръцкият, 

на който казвали молитвите си (главно свещенодействие) в Мала Азия. 

Арабските извори отбелязват, че „след изселването на павликяните“ от 

Тефрика, дошли „арменците“. Свещеният език на конфесионалната гру-

па, която не се ограничава от етноси при привличане на прозелити, е 

важен маркер. При повторенията на павликянския функционален архе-

тип в българските земи, свещените книги през ХVІІ век са „стари, на 

пергамент“ и са написани на „славянски език“. Групата говори ха-

рактерно „рупско наречие“, на което павликяните „дават име“ в 

българската диалектология. Свети Михаил Воин е „българин“ от По-

тука. Повторенията на павликянския функционален архетип са станали 

част от българското пространство, а етническата принадлежност на пав-

ликяните ХІ – ХVІІ век не буди никакво съмнение – те са българи.  

6. Легендата за началото на българските павликяни пази историчес-

ки спомен от „Кападокия“, но принадлежността им към българската 

народност е ясна. Но въпреки тази категоричност, павликяните 

остават „дигениси“(двойнородените) във вековното повторение на 

архетипа им. Това е резултатът на етноконфесионалната им „мобил-

ност“ в различни пространствено-времеви реалности. През ІХ – ХІ век в 

българските се оформя образът на Свети Михаил Воин от Потука, като 

в християнизиран павликянски мит се представя Воин-примикюр, боец 

срещу сарацини и ромеи, Змееборец и победител на невидимото зло. 

Българският разказ е запазил по-същностни черти на образа от 

гръцкия вариант и пресъздава по-цялостно модела на павликянско-

то лидерство.  

ТРЕТА ГЛАВА 

ПАВЛИКЯНСТВОТО НА КРЪСТОПЪТ ПРЕЗ ХV – ХVІІ век 

Първият параграф разглежда павликяните в българското простран-

ство през ХV – ХVІІ век. Мястото на павликянските селища в българско-

то етническо пространство има своите географски, митологични и рели-

гиозни маркери, белязали от векове „границите“ му. Настоящето изслед-
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ване използва на данните, широко публикувани от задълбочени изследо-

ватели на османски документи за периода ХV – ХVІІ век и няма претен-

ция да взема отношение по спорни политически, аграрни и конфесионал-

ни проблеми. Затова информацията се използва главно като сравними 

маркери на павликянската диаспора в синхронен и диахронен план. 

Мястото на павликянските селища в периода ХІІІ – ХІV век е 

трудно установимо, поради информационния хиатус. Липсват кате-

горични данни за селища, статут, процеси. Информацията е косвена, 

провокира към предположения и догадки. 

Павликянският селищен модел в българското пространство 

през ХV – ХVІІ век отразяват усвояването на пространството във висо-

чина и свидетелстват за възможностите на стопанско приспособяване 

към средата. Извадката от данни от описа от 1479 – 1480 г. представят 

съотношенията при обитаването на пространството в Никополски сан-

джак и позволяват съпоставка на селищните навици на павликяните с 

тези на останалото българско население. Явна е разликата между пав-

ликянския модел и основните тенденции за селищата в това прос-

транство. Неблагоприятната за обитаване централна част на Дунавска-

та равнина е най-слабо населена, но затова пък точно в този район са 

съсредоточени 72% от павликянските селища през този период. Голе-

мината на селата показва устойчивост и стабилност във времето. Много 

по-предпочитаните за заселване екологични зони Б и В остават със сла-

бо присъствие от страна на павликяните. Съотношението на плътността 

на обитаване на Никополски санджак в еко-географските зони А:Б:В е 

1:5,4:1,7. При павликянските селища съотношението е 5:1:1, а до-

макинствата съотношението е още по-категорично и е в полза на зона 

А. – 6:1:1,2. Павликянският селищен модел се различава съществено не 

само от утвърдените тенденции в обитаването на Никополски санджак 

през ХV век. Той е твърде различен в сравнение с вековните традиции 

на самата павликянска общност. Това свидетелства, че ако е имало пре-

селения или сътресения за общността, те са станали достатъчно отдавна 

за общността, която е постигнала относителна сигурност в селищата си 

в момента на описване.  

От сравнение на данните от преброявания на павликянските селища 

от ХV век (1479 – 1480) и ХVІІ век (1622) личи голямата устойчивост на 

повечето павликянски селища. Моделът на павликянските миграции 
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притежава ефективни поведенчески стереотипи, които насочват и 

регулират посоките и времето на движение. Комуникацията се поддържа 

и налага познати вече територии и селища в предпочитанията на пресел-

ниците. Заедно с това, съществува и разпръснато заселване на семейства 

в села с „чуждо“ население – така е в с. Селджуково при турско населе-

ние, в селата Чоба, Калаброво, Каменово и Хаджиево с българско пра-

вославно население. Компактността на заселването, подвижността при 

непрекъснато поддържан контакт с областите на обитаване, е вековен 

механизъм за селищно поведение, което осигурява оцеляване и през ХVІІ 

век Миграциите също засилват дезинтеграция, въпреки добрите тради-

ции на ефективна комуникация. През ХVІІ век районът на Пловдив отно-

во става естествен център на павликянската диаспора. Дауджово (Даву-

джово) и Калъчево (Калъчли) са първите павликянски селища в Тракия, 

където католическата пропаганда ще намери широк прием слез 1640 г. 

приема ролята на нова столица на павликянския католицизъм тук. Град 

Пловдив до края на ХVІІІ век остава непривлекателен като място за жи-

вот на павликяните – макар че софийският архиепископ Павел Йошич 

премества седалището си в Пловдив в 1707 г., градът има символично 

присъствие на павликяни през целия ХVІІІ век. Свещената връзка 

„Свети Павел – павликяни“ остава най-упоритата митологема, 

идентифицираща груповата религиозна идентификация.  

Вторият параграф изследва павликянското християнство в бъл-

гарските земи ХV – ХVІІ век. То носи белезите на първичния архетип и 

го повтаря в традициите на поколенията. Българските павликяни съхра-

няват легенди, част от които са част на забравена или неизвестна за съв-

ремието история. Легендите за създаването на някои от павликянските 

села търсят знатно потекло. Осмислянето на митологемите „Рим“ и 

„римски папа“ в представите на павликяните и разказани в докладите на 

католическите мисионери поставя сложни въпроси, които вече столетия 

остават без категоричен отговор.  

Въпреки павликянското упорство, промените в религиозната док-

трина на павликяните са неизбежни. Католически „визитори“ твър-

дят, че павликяните изповядват „манихейската ерес“и са много „упори-

ти“ („ostinati“) и не почитат кръста. Тонът на осъждането е смекчен, до-

някъде „разбиращ“ и насочен към „поправяне“, а не толкова към крайно 

отрицание и осъждане. Католическите мисионери, съпреживяващи тег-
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лото на павликяните заедно с тях, имат доста по-толерантно отношение 

към неканоничните им вярвания от православните авторитети. Липсата 

на възможности със сила да наложат „правилните“ догми и поведение, 

също оказва влияние. 

Реконструкцията на павликянския космогоничен мит продължава 

да се гради върху Троицата Бог-Отец – Архонт-Творец (старши 

син) – Христос (младши син), които еволюират със времето и прост-

ранството. Ортодоксалните автори най-отчетливо регистрират различ-

ните представи на дисидентското павликянско разбиране на божестве-

ния архетип. Образът на Римския папа, от който павликяните посочили, 

че водят произхода си, притежава характеристики на Бога-"небесен ба-

ща“, който се намирал на небесата и бил творец само на ангелите. Друг 

силен образ, присъстващ от най-ранния архетип на павликяните, е пред-

ставата им за Христос. Повечето тълкувания на идеите им включват 

ключови митологеми, разположени в различна етиологична връзка. В 

тези упорити елементи на павликянството личат старите архетипни 

представи за „слънчевия Христос“ от старата арменска легенда за въз-

никването на християнството. Незачитането на кръста остава най-

явната характеристика на павликянското поведение. Светиите, почитани 

от ортодоксалната църква, те причислявали към пророците, окачествя-

вайки ги като разбойници и крадци. Реминисценции от това отрицание 

на свещениците можем да видим в поведението на най-упоритите чисти 

павликянски села Калугерица и Бъсцево, в близост до Ловеч. До 1666 г. 

в двете села достъпът на свещениците е абсолютно забранен.  

Свещените им книги продължават да бъдат Евангелието, послани-

ята на апостол Павел, апостолските деяния и книгата на откровението. 

Всичките им книги били „писани на кирилица и повечето били на пер-

гамент – твърде много старинни“. Но независимо от относителността на 

етиологията, явно е, че при павликяните съществува трайна връзка 

между представите за Рим – евангелия – християнство. Намерените от 

католическите мисионери стари павликянски книги „на славянски език“ 

потвърждават съхраняването на почитта към Евангелията. При българс-

ките павликяни от ХVІІ век ритуалът кръщение е представен чрез ос-

новните си практики. Вместо църковното тайнство, павликяните праве-

ли обред, при който свещеникът вземат една свещ и допират на четири 

страни о главата на тогова, който се кръщава; това се наричало „кръще-
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ние с огъня на свети Йоан Кръстителя“. Друга особеност на павли-

кянската ритуална практика, според католическите мисионери, била 

„тяхната служба“ – техните църкви били наредени само дълги 

софри, на които се ядяло и пиело. Тази традиция е присъща и за пър-

вичния павликянски поведенчески архетип в Мала Азия. През 1640 г. 

Петър Богдан заварва в Маринополци „черква, посветена на света 

Троица, ала вътре нямало нито олтар, нито икони, нито образи, а 

само трапеза, на която ядели павликяните“, много от които по това 

време не били „още кръстени“ и били представлявани от „еретичен поп“ 

пред властите. Това сведение представя в най-„чист“ вид представата на 

павликяните са свещенодействие. Посвещението на „Света Троица“ е 

най-близо до божествения им архетип, включващ Бог-Отец – Бог-

Архонт (старши син) – Христос (младши син), характерен за представи-

те ІХ – ХІ век. Дуализъм католическите свещеници не забелязали.  

Павликянската общност продължава да държи на своите богоизб-

рани лидери – това са свещениците, владеещи свещеното слово  

С течение на времето, ролята на павликяните, които приемат 

католическо кръщение, става все по-голяма. Установява се стереотип 

за религиозна ритуалност – при обиколките на мисионерите се извърш-

ва миропомазване, раздаване на кръстчета и икони, кръщения. Търсят се 

и местни авторитети, които да поемат помощни функции, при положе-

ние, че мисионерите са обикновено приходящи и отговарят за няколко 

села. Старите традиционни ценности се пазели най-вече от „бабите“, 

които си присвоявали правото да тълкуват верските правила, които оце-

нявали като „лош закон“. Обяснението, че упоритите и консервативни 

„баби“ наричали всеки свой обичай (оценяван от мисионерите като 

„лош“, т.е. различен от католическата религиозна практика) като „за-

кон“ е част от лексиката на известното за павликяните преди векове. 

Същият смисъл срещаме в българската легенда за началото на павликя-

ните в България.  

Нови религиозни авторитети били постепенно наложени след при-

емането на католицизъм през ХVІІ век. Павликяните-свещеници, пре-

минали специална подготовка в Италия, стават многобройни с времето. 

Павликяните в Пловдивско имали през ХVІІ – ХVІІІ век свои свещени-

ци-павикяни, които създали „павликянска писменост“. Но през ХVІІІ 
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век се забелязва тенденцията българите-свещеници, изучили се в чуж-

бина, да са „по-малко готови да се жертват за своите сънародници.  

Социалното лидерство имало през ХV – ХVІІ век и други автори-

тети – това били свързаните с османската власт местни първенци. Но за-

едно с това, през ХVІІ век в почти всички павликянски села се очертава 

една нарастваща група от „влиятелни хора“ – наричани от свещениците 

„еничари“. Такива са семействата на приели исляма павликяни, които 

обикновено са представени като обитаващи най-добрите места в селище-

то.  

Самоназванието „павликяни“ дълго време е поддържано от общ-

ността с достойнство. Повече от век католическите мисионери се опит-

ват да го „изкоренят“, но дори и в средата на ХVІІІ век павликяните с 

гордост отхвърлят опитите да им се наложи кръстния знак и католичес-

кия календар, преместващ най-важните техни ритуали (Коледа и Велик-

ден). Павликянската упоритост е анализирана от свещениците, желае-

щи по-бързо и успешно да се справят с лошите им обичаи, неодобрени 

от католическата църква. Функционалният архетип, наследен от общ-

ността, е поставен на много сериозни изпитания.  

Ислямът получава сериозната подкрепа от юридическата и данъчна 

система в Османската империя ХV – ХVІІ век и павликянството приема 

до голяма степен „правото на силата“. Забелязаният от всички докумен-

ти преход от павликянство в ислям има различни измерения в пав-

ликянското пространство, засяга голям процент от павликяните, и 

то от най-упоритите им селища. Друга голяма група поемат по пътя 

на своята легенда и търсят нови връзки с Римския папа и предлаганото 

от там християнство. Историята прави интересен „завой“ и от легенда-

та-мит довежда до институционно подчинение на павликяните на Римс-

ката католическа църква. Сепаратизмът срещу православието надделява 

над павликянското традиционно дисидентство, защитаващо неортодок-

салното тълкуване на християнското свещено слово десет века. Павли-

кянската гордост и упорство са насочени традиционно срещу правосла-

вието и в това отношение традицията остава и през ХVІІ век, когато 

павликянството загубва своята цялост и се разпада като система.  

Третият параграф анализира причините и проследява процесите, 

довели павликянството през ХVІІ век до съдбоносен кръстопът, когато 
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то е принудено да се откаже от упорития си сепаратизъм и да премине 

към други конфесии. 

Сепаратизмът и конформизмът при промяната създават множество 

спорни въпроси, които съпътстват религиозните трансформации. Пре-

минаването от павликянство към католицизъм, ислям и православие е 

част от мощни промени в цялото българско пространство ХV – ХVІІ 

век. За южните павликяни, които живеели разпръснати в турски чифли-

ци, приемането на исляма било „изкушение“. Често „по-фанатичните 

павликяни“ не искали да приемат католичество и предпочитат мюсюл-

манството. За това имало и догматични причини – представата за кръста 

и иконите били еднакво „идолопоклонство“ и за двете религиозни общ-

ности, което облекчавало прехода от павликянство към ислям. Заедно с 

принудата на бедността и данъчния гнет, като мотиви за приемане на 

исляма не трябва да се пренебрегва и изкушението на властта и нейните 

възможности.  

Криптични следи на павликянството продължават да личат в ня-

кои от традициите и обичаите на приелите католицизъм павликяни до 

ХХ век. 

Обредната практика на българите-католици и през ХХ век съдържа 

традиции, които можем да отнесем към първичния павликянски космо-

гоничен мит. Денят на „невинните младенци“ – 28 декември се почи-

тал чрез обредна обиколка на момченца, които просели мляко от жени с 

умряла рожба. Няколко деня по-късно, на Ивановден (6 януари), се из-

вършвало „кръщение с огъня на Иван Кръстител“: бабите допирали 

свещ на четири места на главата на кръщавания и пърлели „кикята“ (ко-

сата) му.
 
Култовото връщане в първичния хаос и възстановяването на 

биологичния ред чрез ритуална девическа инициация можем да открием 

в „деня на колибите“, честван в северните католически села на в края 

на май и началото на месец юни. Денят, известен и с името „три крале“ 

се свързва митологемата на павликянската „Света Троица“, най-

предпочитаното название на старите еретически павликянски църкви, 

които заварват католическите мисионери.  

ИЗВОДИ от ІІІ глава: 

1. Моделът на усвояване на екологичното пространство на пав-

ликянската диаспора е обратен на типичния за Балканите избор на 

заселване. 72% от павликянските села са разположени в най-слабо насе-



28 

лената равнинна зона А, докато в най-населената и предпочитана пред-

планинска зона Б. и във високопланинската зона В. павликяните имат 

символично присъствие. Фактът е, че такава дислокация е нова и нети-

пична и за павликянската общност, която през вековете до този мо-

мент демонстрира друг избор (обитаване на планински райони в близост 

до или вътре в крепост). Обяснението за тази очевидна промяна може да 

бъде само късно преселение на павликяните в земи, в които са зава-

рили вече усвоени най-добрите за живот територии.  

2. Преселенията остават постоянен функционален елемент на по-

селищната система ХV – ХVІІ в, приемаща голяма част от стопанските, 

демографските и политическите напрежения. Подвижността на селата 

или на части и семейства от тях се съчетава с добра връзка между пре-

селници и и родните им села, които са напуснали. Подвижността на це-

ли села, части от тях, не променя характера на диаспората, когато през 

ХVІІІ – ХІХ век се налага отново новия „стар“ център на общност-

та Пловдив – своеобразно „повторение“ на стар архетип. 

3. Вековната традиция за съвместно обитаване на села с други 

етнически и религиозни общности продължава да битува, но все по-

вече става изключение, отколкото правило. Военно-политическият и 

икономическият живот през ХVІІІ век провокират сред павликяните 

не само преселение, но и религиозни промени. Приемането на исляма 

става изход от бедите, а и освобождаване от данъчните тежести. Като-

лическата църква успява да приобщи голям процент от павликяните. 

Този процес се „отбелязва“ и в документите на свещениците.  

4. Балансът между интегриращите и дезинтегриращите процеси 

продължава, като се съхранява възпроизводството на групата до 

ХVІІ век, но започват изменения, които коренно променят основните 

маркери на религиозната идентичност, заменена с тази на исляма и ка-

толицизма. 

5. Последният период ХV – ХVІІ век за павликянският архетип е 

период на дезинтеграция. Сакралният архетип запазва инертност сред 

„упоритите и консервативни“ павликяни, но лидерите на общността са 

все по-слаби в своите интегриращи задачи. Харизматични лидери са са-

мо „магьосниците“, преследвани от официалните власти и от католи-

ческите свещеници. Военните лидери трябва да приемат исляма – пав-

ликянските еничари се появяват като влиятелни хора в най-добрите 

места на селищата. Религиозните водачи са уважавани възрастни мъже, 
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наричани „еретични попове“, извършващи ограничени обреди и полз-

ващи данъчни облекчения. Авторитет имат и турските ходжи, които 

решават конфликти, които павликяните не могат да решат сами. Появя-

ват се и авторитетни свещеници-католици, които още повече нарушават 

общностната цялост и привличат активно към себе си все повече павли-

кяни. Дезинтеграцията на лидерството е последвано от разлом в общ-

ността. Сепаратизмът се изчерпва, видимо притиснат от конформизма 

на трудното битие. Павликянството е поставено на кръстопът и павли-

кяните избират различни посоки на развитие – католицизъм, ислям или 

православие. Остават само криптични следи – оцелели митологеми и 

йерофани в обичаи и ритуали съдържат архаичен текст, който вече е за-

губил етиологически връзки.  

Павликянството умира като сакрален архетип през ХVІІ век, но 

павликяните остават, постепенно приемайки друга религиозна принад-

лежност. Най-упорити са следите от павликянския архетип в общността 

на българите-католици, пренесли и представата за „яката вяра“ в новата 

си конфесия, предразположила ги и с използването на митологемите за 

апостол Павел.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ОБЩИ ИЗВОДИ) 

Пътят на павликянството като религиозна общност с ярко изразена 

идентичност бележи от VІІ до ХVІІ век различни пространства от Мала 

Азия, Балканите до Сицилия. Най-дълготрайна е следата му, вградена в 

етническото, културното и политическото развитие на българските земи. 

Историческият модел на павликянския архетип се представя в 

различни плоскости (космология, етиология, христология). Траен соци-

ално-функционален механизъм осъществява възпроизводство (повторе-

ние) на архетипа в пространството. Той рационално съчетава йерархия, 

социални и семейни авторитети, селищен модел и поведенчески стерео-

типи, които запазват идентичността на групата. Възникването на архе-

типа и поведенческите традиции на павликяните от VІІ век могат да се 

проследят в различни повторения до ХVІІ век, когато „тектоничните“ 

размествания променят както пространствата на павликяните както в 

географското им разположение, така и доктрината им. 

След промените във функционалния модел през ХVІІ век, павли-

кянският сакрален архетип загубва „разказвачите си“ и постепенно при-

ема друг етиологичен разказ – този на католическото и православното 

християнство или исляма. Остават само криптични следи – оцелели ми-
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тологеми и йерофани в обичаи и ритуали съдържат архаичен текст, кой-

то вече е загубил етиологически връзки. 

Павликянството умира като сакрален архетип през ХVІІ век, но 

павликяните остават, постепенно приемайки друга религиозна принад-

лежност. Най-упорити са следите от павликянския архетип в общността 

на българите-католици, пренесли и представата за „яката вяра“ в новата 

си конфесия. През ХХ век криптичните следи от вековен архетип про-

дължават да се възпроизвеждат в календарни и семейни традиции, но 

без да познават на смисъла му, загубен отдавна в миналото. 

III. ПРИНОСИ на дисертационния труд 

1. Представя цялостен модел – архетип на павликянството от създа-

ването през VІІ век до дезинтеграцията му през ХVІІ век и проследява 

промените при повторенията му в българските земи. Представя пробле-

мите на павликянството в широка връзка с останалите неортодоксални 

християнски течения, като оборва необосновани неверни твърдения за 

манихейство, дуализъм, сектанство и еретизъм. 

2. Въвежда нови извори (староарменски, старобългарски и италиан-

ски) и тълкува вече известни чрез методите на културния изоморфизъм 

и пространствено-хронологическа стратиграфия. 

3. Идентифицира павликяните като обект на неясни описания в из-

вори и позволява разграничение и сравнение с богомили, патарени, ка-

тари. 

4. Разграничава „разрези“ при пространствено-хронологически пов-

торения на архетипа и анализира процеса на дезинтеграция. 

5. Попълва представите за българското павликянство в картата на 

павликянството като научен проблем на историческото пространството 

от Мала Азия, Балканите до Западна Европа.  
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IV. ВИЖДАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НАСОКИТЕ  

НА ПО-НАТАТЪШНАТА РАБОТА 

1. Детайлизиране на анализа върху познатите и налични данни от 

османски документи и документи на католически мисионери 

ХVІІІ – ХІХ век. 

2. Продължаване на модела в следващите периоди с данни за пав-

ликяните в българските земи – ХVІІІ – ХХ век. 

3. Сравнение на българските данни от ХVІІІ век с данните за ар-

менските павликяни от същия период, отразени в „Ключа на ис-

тината“. 
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VI. ABSTRACT 

The scope and the subject matter of the present research analysis have 

given a particular emphasis on the detailed historiographical study of the 

archetypal model of Paulicianism as a complete and comprehensive system 

of ontological, etiological and Christological visions, which are unified to-

gether in a consistent and sustainable doctrine that is being transmitted for 

centuries in different geographical areas.  

In order to trace the tracks of an age-old archetype until the present 

day, the study and its theses and historiographical argumentation are de-

veloped in order to efficiently make use of a wide range of available Ar-

menian, Greek, Bulgarian, Arabic, Ottoman and Roman written sources, by 
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comparing them with the data revealed by other studies in this field of his-

tory, which have been developed during the 20th century. 

The chronological limitations, as defined by the scope and the subject 

matter of the analysis, provide for the start of the historiographical re-

search as early as the 7th century, when the main pillars of the primary 

Paulician mythological archetype are explicitly laid down. The develop-

ment of the Paulicianism as a religious movement of a Paulician communi-

ty, which has established its strong and explicit historic identity, has influ-

enced substantially various areas of Asia Minor and the territories between 

the Balkans and Sicily for the period 7th – 17th century AD. In this regard, 

the Paulicianism has influenced to a great extent the ethnic, cultural and 

political development of the Bulgarian lands. The Paulician diaspora on 

the territory of Bulgaria was formed after the 8th Century AD, and has thus 

repeated the sacred archetype for the period 9th – 17th Century AD. 

The historiographical Paulician archetype is therefore presented in dif-

ferent scientific historical layers, namely Cosmology, Etiology, and Chris-

tology. As a result from this, the Paulician socio-functional mechanism en-

sures the sustained reproduction (repetition) of the Paulician historiograph-

ical archetype in time and in space, unifying in a rational and consistent 

way the hierarchy, the social and family authority, the geographical pat-

tern, and also the behavioral and the cultural stereotypes that have pre-

served the identity of the Paulician community. 

The historiographical emergence of the specific archetype and the cul-

tural traditions of the Paulician community can be traced historically in 

various iterations represented in three chronological manifestations for the 

period 7th – 17th Century AD. The sacred Paulician archetype in the 17th 

Century AD gradually adopts the institutions of the Catholic and Orthodox 

Christianity, while other Paulicians change themselves towards the reli-

gious institute of Islam. Nevertheless, the Bulgarian Catholic confession 

has preserved the most persistent traces of the Paulician archetype on the 

territory of Bulgaria, as the Paulician community has brought forward the 

idea of „the collar faith“ in its new confessions. 

In the 20
th

 Century AD the cryptic signs of age-old Paulicianism ar-

chetype continue to reproduce themselves in the calendar and the family 

traditions of the Bulgarian Catholics, but, nevertheless, their meaning is 

not well-known, as it has remained in the past. 


