РЕЦЕНЗИЯ
от проф. д-р Кирил Любомиров Топалов за дисертационния труд на доц. д-р
Камен Василев Михайлов „БЪЛГАРСКИТЕ / БУЛГАРСКИТЕ ОБРАЗИ В
РУСКОЕЗИЧНА СРЕДА„ за получаване на научната степен „Доктор на
филологическитенауки”.
Дисертационният труд на доц. д-р Камен Василев Михайлов
„Българските/булгарските образив рускоезична среда” се състои от три части:
„Общо познание. Историко-филологически комплекс”, „Етнорецепция.
(Възстановени образи. Отрицателниобрази.)” и „Етнорецепция. (Възстановени
образи. Положителниобрази.)”.
В предисловиетодисертантът въвеждав проблематикатана трудаси и
на своята работа по създаването му. Разбираме, че се е заел с една сериозна
изследователсказадача, само частично засяганадосегав науката – за сложното
и противоречиво функциониране на образите на България/Булгария,
българите/булгаритеи българското/булгарскотов рускоезична средав периода
н утвърждаването на руската държавност, когато „Акциите срещу богатия и
високоцивилизован съсед – булгарите – са сред постоянните възможности за
консолидиранена силите, за утвърждаванена полиснатаструктураи засилване
властта на вождовата военна аристокрация.” (с. 1) И когато вътре в руските
княжества – в Киевското, Новгородското, Псковското, накраяи в Московското,
в рамките на самата християнска култура се води яростна борба между
пробългарската и провизантийската партия. Когато се изграждат основите и
главните стълбове на руския имперски и империалистически монархизъм.
Когатостремежъткъм завладяванена света – отначалопо-близкия, а следтоваи
по-далечния - довежда до трайната книжовна практика, подобна на
византийскатана пренаписванеи фалшифициранена историята, съответнои до
унищожаване на изворите и автентичните писмени исторически свидетелства,
особено що се отнася до общия и на двете империи могъщ противник –
България. Енергии, които по-късно ще се преобразуват в претенцията за
притежаването на византийското (преди всичко политическо, а не духовнокултурно) наследство и в идеята „Москва – Трети Рим”. Неслучайно доц.
Михайловприпомнятази политическарамка – тя определяв най-голямастепен
начина на функционирането на българските/булгарските образи в
рускоезичната средновековна среда. Тук ще добавя и нелишеното му от
основания интересно становище за преоценка на традиционните исторически
схващанияпо въпросаза ролята на византийскатахристиянизацияна България
и на срива, до който тази християнизация вероятно довежда силната
прабългарскакултура, довелапредишнатаголямабългарскадържавадо ролята
на равноправен и силно респектиращ опонент на руската и византийската
империиняколкостолетияпо-рано.
Дисертантът си поставя нелеката задача да изследва формирането на
представитеза българитев рускоезичнасредапрез VІІ – ХІХ в., като изгражда
вижданията си въз основа на множество исторически жанрове – летописи,
хронографи, синопсиси. Немалко от историческите текстове са останали извън
интересана българскитеученидосега. Разглеждасе за първипът специфичният
жанров клас на Азбуковниците. Обръща се внимание на календарите като
информационни носители за широка употреба; въвежда се в употреба много
интересен „пласт от старообрядческикниги, пресъздаващи „българскататема”;
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изследва се един огромен масив от текстове и факти, свързани с темата на
дисертацията.
В част І – „Общо познание. Историко-филологически комплекс”
(Възстановениобрази.) дисертантът се спиранай-напредна дославистичните и
параславистични форми на българистично познание. Той търси причините,
порадикоито научният и общокултурен интерес към България и българите не
получаваширокасоциализация, и откриватези причинив комплексот фактори
– времето и политическите условия, недостигът на исторически свидетелства,
изолираността на българските държави, неверните данни, които дават
византийските и други източници, унищожаването от княз Борис на
евентуалнатастаробългарскаписмености др. Това определяи еднаот задачите
на дисертационния труд – да въведе малко или въобще неизвестни данни за
българския народи България, които въздействат активно върху съзнанието на
възприемателите. Разглежда езика като модел в преводите на християнските
текстове (подробнии интересниса разсъждениятаму във връзка с „Отче наш”,
Псалтира, Евангелието, Изборниците на Симеон, руската агиография,
византийскителетописи), езиковитеетномаркерив лингвистичнитекстове (найраннитеграматики), в азбуковниците.
В гл. 3. на тази І част дисертантът съсредоточаваизследователския си
интерес
върху
историческите
образи
на
България/Булгария,
българите/булгаритеи българското/булгарскотов рускоезичнасреда. Както сам
той формулирана с. 60, задачатаму е данасочивниманиетокъм „способността
на историческитеи историкоподобнитетекстоведа създават в индивидуалното
и масовото съзнание ярки и запомнящи се образи за народи и събития,
сътрудничейки си при това най-активно с останалите типове словесност”.
Интересуват го интерпретациите на миналото (поради неразработеност на
контекстологическия метод го оставя на бъдещите анализатори), но обръща
вниманиена премълчаването и идеологизацията (с двата й главни дискурса –
руско-етническата идеологизация и противобългарската тенденциозност), като
„коментарите” му на много сведения в ПВЛ са не само интересни, но и
приносни, особено свързаните с покръстването на Киевското княжество и с
редицаспорни въпроси около делото, вкл. и етническия произходна Кирил и
Методий. Искам специално да изтъкна, че подкрепям напълно съображенията
на доц. Михайлов по въпроса за необяснимото (впрочем напълно обяснимо!)
поведение на българската медиевистика по въпроса за произходана Кирил и
Методий. Това обяснениее същото като обяснениетозащо нашите медиевисти
продължават да наричат могъщите първо и второ български влияния в Русия
„южнославянски”…
Приносни наблюдения срещаме и в анализите на рецепцията и
интерпретацията в руската книжнина на богомилството, или на „богомилския
образ на българите”, според определението в труда (с. 98), на проблемите на
идентичността, идентификацията и връзките на българи и руси. Моите
несъгласия с автора по отношение на т.н. теза за съвременна българска
„неблагодарност” към „освободителната” мисия на Русия през т.н.
освободителна война не намаляват с нищо положителната ми оценка за
работата му. Те са многократнокомпенсираничрез навлизанетов интересната
проблематика на борбите между така наречените от автора „българска”,
„византийска” и „руска” партии в руските княжества, на борбите за църковно
влияние в тези княжества, на „историкиите”, на книгите на Венелин, Щритер,
историзмана Ломоносов и др.
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В останалитеглави на тази част авторът разглежда: календаритекато
„Информационни носители за широка употреба”, споделяйки убеждението, че
„календарниятжанровансамбъле територия, коятопредизвиквапродължителна
борба между високото и ниското, религиозното и суеверното. (с. 148) и
изследвайкиподробноприсъствиетотам на българитеи Българиите; картините
с изображения на България и българското; „битопознанието” с различните му
етнографски аспекти; различни дейци и исторически събития (с интересната
концепцияза свързванетона възникванетона мита „дядоИван” с личносттана
патриарх Йоаким Всеруски); географските и картови образи на България;
книгите (от които взима повод да припомни срамния факт, че нашите
медиевисти продължават, въпреки че идеологическата принуда отдавна е
отпаднала, да наричат „южнославянски” двете могъщи български влияния в
Русия).
Част ІІ е посветенана отрицателнитеобрази, средкоито задълбочения
анализ на автора предизвиква неслучайно още в самото начало образът на
съперника, определил за дълго отношенията между българската и руската
държава. Първият въпрос, на който Камен Михайлов търси отговор, е – защо
паметта за тези отношения е старателно изтрита от историческите извори и
респективно – от учебницитепо история, защо българитеса били възприемани
винагикатонай-големияврагна Русия, следкатоне българитеса опустошавали
рускитепредели, а тъкмо обратното – рускитекняжества са грабилибогататаи
цивилизационно много по-развита българска държава и са подлагали
българскотонаселениена непрекъснатоизтребление. Един от отговорите, които
могат да се дадат, според него, отвежда към логиката на типологическото
сравнениес Византия, чиито летописципо същия начин омаловажават и грубо
деформиратисторическатаистиназа българите. А изключителноинтереснатаи
приносна подглава „Войни срещу булгарите” обяснява всичко това ясно и
недвусмисленои хвърля светлинавърху не вековната, както сме свикналиние,
познаващите малко-много руско-българската материя, да казваме, а
хилядолетната печална история на тази материя. Споделям и съжалението на
автора за пропиления многолетен труд да изследва манипулирано
фалшифициранитеруски „извори”, както и радосттаму от срещатанай-сетне с
автентичните текстове от „Лицевой свод”, които дават повод за поредните
тъжни изводи, но носят евристичната радост на откриването на една научна
истина за масовото и методично изтребление, на което руските князе са
подлагали волжските и камските българи, за да заграбят и контролират
търговскитепътища. Поразяваи обстоятелството, че всички изворибезсянкаот
християнско угризениепризнават, че нападащитеи опустошаващитеникога не
са били българите, сиреч те никога не са давали реален повод за това, което
непрекъснато им се е случвало – градовете им да бъдат систематично
опожарявани, богатстватаразграбвани, а населението– избиваноили откарвано
в тежковарварскоробство. И винаги – с иконатана Богоматерначело!
Специален интерес заслужават и наблюденията и разсъжденията на
доц. Михайловпо поводобразана „Несполучливиявладетел”, презпризматана
чието моделиранефалшифициране
се формира и отношението към България.
Показателно е, че манипулацията при изграждането на образа на Самуил
достига дотам -определението, с което се характеризира той, да бъде не
величалнопо отношениена качестватаму на военачалник или състрадателнос
оглед на трагичните обстоятелства на края на живота му, а „варварин” –
синхроннона манипулативнатапрактикана византийскитехронисти. Тук важна
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роля играеи показателният факт, приведенв разглежданиятруд, че в разгрома
на българската армия в Беласица участва особено резултатно и руска армия,
помагаща на Василий Българоубиец, на която този наистина варварски
император се отблагодарява, като й разрешава два дни да опустошава и
разграбва Охрид. Не е лишено от основания в този смисъл и допускането на
Михайлов, че тази подчертана благодарност се дължи на факта, че именно
руската армия е била тази, която фатално е ударила изненадващо и в гръб
българскатавойскана Беласицаи е решилаизходана битката. В крайнасметка
– ощеедин„несполучлив” и в товаму качестводидактичноизползванв руските
текстовеобразнабългарскивладетел.
След образа на „несполучилия” владетел в класификационната схема
на предложения труд следвалогично „Владетелят антихрист”, който обобщава
усилията на руската книжовност в продължениена много векове да представи
българите в най-неприемливите средновековни хипостази на „варвари”,
„еретици”, „антихристи”. Такива са, оказва се, и Самуил, и Калоян, и Михаил
Шишман, и други български царе. А най-нелепосе оказва обстоятелството, че,
от една страна, се насажда представата за българите като преди всичко
„еретици” (най-крайнои най-страшносредновековнообвинение), а от другаим
се отнема „авторското право” над създаването на богомилството. И пак
историческо-съвремененпаралелс Византия: десетот деветсъвременнигръцки
историци ще ви кажат, че богомилството е ерес, която българите са взели от
византийците. Както и, разбирасе, че Кирил и Методийса чисти гърци, понеже
са роденив Солун. Тук намирамза многоинтересенанализа, койтосе правина
интерпретациятана навлизанетона богомилскататемав българскатакласическа
и съвременна литература като израз на търсене на духовна свобода, докато в
рускатакласикае точнообратното– свободатана духае затворенав рамкитена
монархическатаи църковнойерархичнатаофициозност
. От внимателнияпоглед
на автора не е убягнало и обстоятелството, че в руска среда ересите се
представят като зло, което идва не от определени български среди или
личности, а от държавата в нейнатаинституционалност и цялост. Приветствам
принципността, с която е разобличено и невежеството, с което и в най-ново
времев различнируски „трудове” се „изследват” тезивъпроси. Авторът нарича
деликатно това „нечуваемост”, но и само от приведените от него няколко
примера от подобни „изследвания” става ясно, че освен елементарна
некомпетентност е налице и грубо манипулиране на научната истина. Тук
приемами предложениетона дисертантаза по-различен от досегашния поглед
към безкритично приеманатавече няколко десетилетия концепция на Лихачов
за същността и ролята на старобългарската литература – главно като
„преносител” и почтиникаккатосъздателна духовниценности.
Логична проява на манипулативното адаптиране в руска среда на
български текстове и явления е не по-различното приемане и на блестящите
книжовнициот Търновскатакнижовнашкола, ЕвтимиевитеученициКиприани
Цамблак, спасителина руската църква, език и култура в тежки временаза тях,
като натрапници и интриганти, зломисленици на руските управници, руската
църква и руския народ. Отгоре на всичко тези две могъщи личности,
предложилина християнскиясвят високикаузи предлицетона опасносттаедна
варварскасила да погълнецяла Европа, са представянив многоруски справки,
енциклопедиии научнистатиикатосърби.
Тук отновоприветствамавтораи за това, че поставя и в този контекст,
макар и само мимоходом, въпроса за продължаващото нелепо определяне от
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страна на повечето наши медиевисти на двете български влияния в Русия като
„южнославянски”. Както на всички ни е добре известно, това определениебе
наложено от съветската наука и охотно прието и използвано от учените,
особеноот бившия Източен блок, за да се омаловажи максималнобългарският
принос за развитието на руската култура. С оглед силното идеологизиранена
целия ни живот в продължениена половинвек това бе донякъдеобяснимо. Но
дали е приемливо? Можем да се запитаме: ако това влияние беше чешко или
полско, технитеучени щяха ли, дории тогава, въпрекисилнатаидеологизация,
да се съгласят то да бъде наричано примерно „западнославянско”? Ако беше
сръбско, биха ли допуснали сърбите то да се нарича с неопределеното име
„южнославянско”? Не бихадопусналидории варианта„югославско”, защотоне
би ги устройвало. А как бихареагиралигърците, аконякойсе осмелидазапочне
да нарича влияниетона древнитеим прадедивърху европейскатаи световната
цивилизация като примерно „южнобалканско”? Освен това – дори и да е
някакво оправданиедобрепознататани идеологизация, сега какво кара нашите
медиевисти да позволяват, и още по-недопустимо – сами да продължават, тази
откровенаманипулация? Аз нямам отговор. Вероятно ще трябва да го търсим
из областта на народопсихологиятани в разделаза чест, достойнствои научна
съвест, ако има такъв. И да признаем гордо, че сме наистина уникален народ,
катоси припомнимДядоСлавейковотоопределение.
Тази глава приключва с убедителния (за съжаление ненаправен в
цялатаму дълбочинаи обхват) анализна истинскатасъщност на политикатана
Русия към България и българите през последните 3-4 века с оглед нейното
етническо обезличаванеи присъединяванекъм Руската империя. Но това само
по себе си представлява огромна и самостоятелна тема, на която дисертантът
сигурнощепосвети следващитеняколкогодини..
Оказва се, колкото и да изглежда странно на фона на всичко казано
досега, че в полето на руската рецепция на „българското” може да има и
„положителни” образи и с този проблем се занимава последната Част ІІІ.
Етнорецепция(възстановениобрази). 1. Положителниобрази”. Товаса образите
на Митрополията, на „Българския разпев и на „Духовният водач”, като този,
последният, приема по-конкретни хипостази чрез образите на „Апостолът
мисионер”, Кирил и Методий, братята Лихуди, Покръстителят, Българските
епископи в Киев, ГригорийМних, Покровителят, Св. Иван Рилски, Писателят,
Черноризец Храбър, Теофилакт Български и Киприан. Изследването на тази
проблематика води автора до извода, че въпреки манипулирането на
историческата истина, „от момента на появяването си в Киевското княжество
българските духовници се превръщат в един от двигателите, най-малкото – в
спътницина християнствотои християнскатакултура” (с.13 наІІІ част).
Няма дасе спирамна всички приносикато наблюденияи анализв тази
част (в началотой се откроява изследванетона образана „Българския разпев”,
многовековното му съществуване в руското църковно богослужение и ролята
му за развитиетона съвременнатаруска духовнаи светска музика), но не мога
да не посоча като особено приносни наблюденията на автора върху образа на
духовния водач и особено върху делото на Кирил и Методий и чудовищните
манипулации, на които то е подложеноот руската и съветската „наука”, както
през изминалото хилядолетие, така и днес. Тези манипулации са толкова
абсурдни, че разобличаването им в един момент води едва ли не до
самообезсмислянетона саматанаука. Защотоако на македонските, сръбскитеи
гръцките ненаучни становища и претенции към делото на Солунските братя
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