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УВОД 

 

  

Въпросите, които поставя дисертационният труд обхващат периода Х- ХІ век – време 

на културен и духовен прелом в българската история. Предмет на анализ са текстове в  

Ретковия сборник /известен още като Супрасълски/. Необходимостта от един специфичен 

анализ предполага самата тема на настоящия труд – Реликти на дуализма в Супрасълския 

сборник.  

Когато се говори за дуализъм в българската книжнина пред нас се явява едно 

забележително духовно движение, което получава известност и приемственост в 

европейската културна среда – богомилството. Т. нар. балкански дуализъм
1
 (тъй като се 

разпространява по-късно във Византия и  Босна) представлява синтез от различни духовни 

учения, но същевременно има специфични черти. Манихейската идея за двата бога и 

месалианската идея за молитвата като начин за избавление от злото се допълват с нови идеи, 

вярвания и ритуали, които правят дуализма на богомилите умерен, типичен за българската 

културна среда, характерна за времето на възникване и разпространение на това явление.  

Как се запазват и пренасят тези идеи? Знаем, че официалната религия строго е 

санкционирала и наказвала носителите на еретични идеи. Самите те – богомилите, като 

поддръжници на идеята за добрия Бог - Слово, са сакрализирали ролята на словото в духовен 

аспект и отричайки всичко материално, като създадено от Сатаната, са отричали и писания 

текст като материално проявление на словото. И все пак дуалистичните идеи са оцелели във 

времето, пренесени на Запад с единствения устен текст, който ни е познат като дело на 

българските дуалисти – т. нар. Тайна книга.  

Как дуалистичните идеи оцеляват в „родна” среда? Единственият възможен отговор е 

като използваме кодовата дума за дуалистите – тайно, т.е.  чрез „внедряване” на идеи и 

образи от богомилските идеи в текстове с каноничен характер. Само така те могат да се 

опазят от очите на гонителите на еретиците, но и да се възприемат само от посветените в 

дуалистичната идея. Подобно твърдение е основателно, защото ако се вгледаме в текстовете 

на разглеждания Ретков сборник, ще открием, че наред с традиционните за християнството 

идеи се прокрадват и други, които в много случаи могат да бъдат съотнесени към 

дуалистичните.  

                                                             
1 Напоследък се говори все по-упорито и за „дуалистично християнство”  – Лазарова Е. Богомило-катарската 

философия като живяна етика. Русе, 2013, с. 6 (виж и цитираните там източници). Интересно е и  виждането за 

„алтернативно християнство” – пак там, с. 86-93. И двете виждания реабилитират богомилството като истинно 

християнско учение. 
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В хода на работа върху сборника се установи, че в каноничния текст е включена 

дуалистична знаковост на места с определена цел: внушаване на истинност за небесното 

царство, пренебрегване на земното, т. е. материалното и самоотвержена защита на духовното 

в лицето на истинния Бог, много често назован с  името на божия син Исус Христос. Важен в 

настоящата разработка е въпросът защо и как са съхранени дуалистичните идеи в 

каноничните текстове. За целта бяха разгледани добавките към текста, които не се откриват в 

гръцкия първоизточник. Изборът на светци в сборника предопределя предпочитание към 

малко известни раннохристиянски мъченици. Привърженици на християнството, каквото е 

възникнало в самото начало: без почитане на материални ценности, без специални храмове, 

без кръст, без мощи на светци, са българските дуалисти. От друга страна светците са 

обрисувани с характерната за богомилите образност – бледи от пост и молитва лица. Нещо 

повече, самите мъченици многократно обявяват, че са християни, името, с което се 

самоназовават еретиците, наричани от противниците си с името богомили. Това предполага 

вероятното авторство или редакторско участие на техен сподвижник в изработването на 

Ретковия сборник. Знаково е и мястото на поставяне на добавките – в моменти на молитва – 

сакрален момент, особено почитан от богомилите.  

В първа глава Ереси и богомилство се представя речниковото определение на 

понятието „дуализъм” и се разкрива историческият развой на това духовно течение от 

античността до времето на създаване на разглеждания текст: Ретков сборник, датиран във 

времето на духовен и културен подем – Х в. Дуализмът претърпява редица промени  и има 

различни особености, в зависимост от това къде, от кого и кога се разпространява. 

Единствената постоянна особеност (афиширана от самото име) е  дуализъм, т.е. приемане на 

двама създатели, творци, управници на света, също претърпява промени. Видоизменят се 

отношенията между противоборстващите страни: от едно крайно разединение и 

противопоставяне, независимост и самостоятелност на двете страни, каквото е абсолютният 

дуализъм, до една зависима борба между опонентите, в която все пак има подчиненост на 

едната страна спрямо другата, победа на доброто над злото, както е при умерения дуализъм. 

Сърцевината на религиозния дуализъм обикновено се крие в космическата битка 

между силите на доброто и злото и когато излагат развитието на всеобхватния сблъсък 

между двете начала, различните школи и варианти на религиозния дуализъм могат да 

предложат контрастиращи решения на основните теологични загадки на божествената 

реалност, сътворението и произхода на злото.  

 Според абсолютния дуализъм, развит например от средновековния зороастризъм и 

манихейството, доброто и злото, светлината и мракът произлизат от две независими и 
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едновременно съществуващи начала, неотменно и вечно противопоставени едно на друго. 

При умерения или монархически дуализъм, например при някои от класическите 

гностически системи като валентинианизмът, едно от двете начала се разглежда като 

вторично, произтичащо от другото, което по този начин е прието за върховната 

първопричина на всичко
2
. 

В по-общ смисъл терминът „дуализъм” започва да се отнася и към философските 

системи, които съдържат важни противоположности, като тази на Платон с двойнствеността 

и противопоставеността между смъртното тяло и безсмъртната душа, или за света, 

възприеман от сетивата, и света на вечните идеи, възприеман чрез разума; или пък  

кантианското разграничаване между феноменалния и ноуменалния свят
3
. 

В историята на Християнската църква дуализмът изиграва особено важна роля, според 

Д. Оболенски, защото самото опровергаване на доктрините на дуалистите е довело 

християнските богослови до формулиране на едно изчерпателно учение за злото. Още 

повече, че дуализмът дава живот на голям брой ереси от времето на цялата християнска 

древност до края на Средните векове, където те са били най-опасните противници на 

Църквата, срещу които тя била принудена да води почти непрекъсната битка, както в 

Източна, така и в Западна Европа. 

Въпреки очевидния дуализъм на дух и плът в ранното християнство, което неизбежно 

се асоциира със статута на дявола в Новия завет като „господар на този свят на материя и 

тела”
4
, светът се смята за творение на благосклонния Бог-Творец и творението не е зло по 

природа. Въпреки че е осквернен от сатаната и неговите зли духове, той в крайна сметка ще 

бъде спасен и пречистен от Второто пришествие на Христос. Обратно, разнообразните 

гностически школи като цяло споделят един антикосмически дуализъм – материалният свят 

е отречен като несъвършено и зло творение на една по-низша или очевидно „сатанинска” 

сила и е противопоставен на небесния духовен свят на истинския, но далечен и непознат 

Бог
5
. 

Гностическите школи черпят дълбоко от синкретичното наследство на Античността и 

използват ирански, еврейски, гръцки, месопотамски, египетски и християнски традиции, за 

да разкрасят базисните си митове и концепции, свързани със сътворението на света от 

                                                             
2 Стоянов  Ю. Другият бог. София,  2006, с. 15. 
3 Стоянов   Ю. Другият бог, с. 13. 
4 Russell J. The Devil: Perceptions  of  Evil from Antiquity to Primitive Cristianity. New York, 1977, p. 256, цит. по 

Стоянов   Ю. Другият бог, с. 117. 
5 Стоянов   Ю. Другият бог, с. 117. 
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Демиурга, падението на душата, мисията на спасителя, разкриващ gnosis-a, и най-накрая 

освобождаването и въздигането на душата до духовния и дом
6
. 

Манихейският разказ за триетапната космическа драма на борбата между Светлината 

и Мрака, доброто и злото, материята и духа е илюстриран посредством богата, изразителна и 

често пъти смущаваща митологична образност, която несъмнено подсилва неговата 

привлекателност (по наблюденията на Ю. Стоянов)
 7
. И като мисионер, и като теолог Мани е 

повлиян от ап. Павел; той възприема мисията си като духовна война за освобождаване на 

светлината, затворена в мрака на света. 

Същинският дуализъм, бил той гностически или манихейски, който приема материята 

за корен на злото, би трябвало, най-малкото на теория (по мнението на Д. Оболенски)  да 

вижда необходимите условия за спасение в ненавист към плътта и строг аскетизъм. А в 

зороастризма се забелзява точно обратното: Зороастризмът дори осъжда всички форми на 

себеунижение и отхвърля не само манихейската, но и също християнската концепция за 

аскетизма
8
. 

Определението „манихейски” продължава да се използва като еквивалент на 

дуалистични и еретични сектанти или за обвинения срещу религиозни опоненти. 

Асоциацията между магията и ереста, често появяваща се в тези обвинения, придобива своя 

собствена дълготрайна и застрашителна жизненост, която с лекота може да бъде възкресена 

и насочена срещу новите сектантски и еретични групи, които започват да се появяват 

непосредствено след края на първото християнско хилядолетие. Обезпокоеното християнско 

духовенство често ги възприема като възраждане на манихейството, една древна и опасно 

пробуждаща се „Велика ерес”
9
.  

Манихейството в по-късен етап намира проява в идеите на Агапий. Според Д. 

Оболенски, можем да наречем Агапий (автор на Heptalogos, който е пространен трактат 

върху манихейската теология) предвестник на онези новоманихеи – павликяни и богомили -  

които се усъвършенствали в умението да се придържат към самите християнски догми, 

които очевидно оспорват техните дуалистични разбирания. Те тълкували въпросните 

догми в съзвучие със собствените си вярвания, посредством свободно използване на 

алегоричния метод
10

. 

                                                             
6 Стоянов   Ю. Другият бог, с. 118. 
7
 Стоянов   Ю. Другият бог, с. 147. 

8 Оболенски   Д. Богомилите. Студия върху балканското новоманихейство. София, 1998, с. 23. 
9 Стоянов   Ю. Другият бог, с. 163. 
10 Оболенски   Д. Богомилите…, с. 32. Този метод спомага инфилтрирането на дуалистични асоциации и 

мнения в ортодоксалното християнско  мислене както на Запад, така и на Изток ( Лазарова Е. Богомило-

катарската философия като живяна етика, с. 147-149). 
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 Манихейството се възражда в края на първото християнско хилядолетие като 

неоманихейство, в облика на религиозните и реформаторски, антицърковни и антифеодални 

движения на павликяни,  богомили,  валдензи (валденси), катари, лоларди; в ученията на поп 

Богомил и поп Йеремия, Петър Валдо, Джовани ди Луджо (смятан от съвременните учени за 

автор на средновековния философски трактат на катарите от началото на XIII в. познат като 

Книга за двете начала /двата принципа/ - Liber de Duobus Principiis и открит в архивите на 

инквизицията в средата на миналия век) свети Франциск и фракциите на францисканския 

орден: бегини и бегарди, Йоаким от Фиоре, Джон Уиклиф и др. 

 Някои от видните реформатори и рационалисти виждат в изброените кълнове на 

протестантската Реформация и се смятат за техни идейни продължители.  

Cред множеството еретични и хетеродоксални движения в ранносредновековна 

Византия съществуват две секти, които често биват идентифицирани като вероятните 

наследници на манихейския гностически дуализъм и като важни брънки в предполагаемата 

верига, свързваща манихейството със средновековното „неоманихейство” – движенията на 

месалианите и павликяните. 

Павликянският канон, според Петър Сицилийски се състоял от Четириевангелието, 

четиринадесетте Послания на св. ап. Павел, Послание на св. ап. Яков, трите послания на св. 

ев. Йоан, Послание на ап. Иуда и Деяния на светите апостоли.  

Павликянският възглед за Евхаристията е особено типичен със следното: според 

Петър Сицилийски, павликяните отхвърляли тайнството Евхаристия и приемали, че хлябът и 

виното, дадени от Христа на неговите ученици и Тайната вечеря били „символични”. Това 

всъщност били  неговите слова.  

Д. Оболенски сравнява павликянските доктрини с тези на маркионитите и открива, че 

някои от тях например вече са съществували в учението на Маркион: дуализмът между 

добрия бог и злия творец на света, докетството и отхвърлянето на Въплъщението, както 

и по-особения култ към св. ап. Павел <…> но маркионитите, подобно на павликяните, 

твърде много почитали Евангелието според св. евангелист Лука
11

. 

И двете византийски теории – за произхода на павликяните от манихеите и от друга 

страна възгледът, че павликянството е само едно съживяване на маркионитството, са 

неточни, когато се разглеждат независимо една от друга; двете теории би следвало да се 

допълват
12

 – по мнението на Оболенски. 

                                                             
11 Оболенски   Д. Богомилите…, с. 46. 
12

 Пак там. 
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Ю. Стоянов смята, че е възможно павликянството да е развило своята дуалистична 

версия на християнството посредством спиритуалистичен и алегоричен прочит на Новия 

завет, а неговите дуалистични елементи да са били повлияни пряко или косвено от 

различните дуалистични остатъци - от зороастрийски до гностически, които остават активни 

на религиозната сцена в Армения през Късната античност и Ранното средновековие.  

Месалианите, наричани също така ентусиасти, са антиклерикална, пиетистка секта, 

чиито действителни учения са недостатъчно познати. В основата на най-важните им 

вярвания лежи особен тип антропологически дуализъм, според който във всеки човек от 

раждането му живее демон, който не може да бъде изгонен само чрез кръщението, а 

посредством продължителни и ревностни молитви и духовно „кръщение чрез огън”. 

Доктрините на месалианнската секта, с едно-единствено изключение, са ни известни от 

свидетелствата на православните й опоненти. Името масаляни /месаляни/ произлиза от 

сирийския израз „онези, които се молят”. Някои от доктрините им са еднакви с тези на 

павликяните. Те осъждали Християнската църква и нейната йерархия; тълкували Новия 

Завет индивидуалистично; не вярвали в същинското пресъществяване в Евхаристията, но 

споделяли тайнството, за да бъдат в привидно съгласие с практиката на Църквата. Набирали 

привърженици главно сред обитателите на православните манастири. За онези от тях, които 

все пак успявали да изгонят демона, грехът ставал невъзможен и дисциплината и строгостта 

излишна. Това вярване обикновено ги вкарвало в най-пошли сексуални оргии, с които 

православните свързвали масаляните. Така крайният аскетизъм и крайната разпуснатост се 

явяват равнозначни характеристики за поведението на тези еретици. Понякога и жени 

приемали учителско служение в сектата, така както било между манихеите, монтанистите и 

маркионистите
13

.     

     В заключение може да се каже, че богомилството е българско явление, 

представляващо синтез от различни духовни учения и същевременно носещо духа на една 

нова епоха в мисленето, която по-късно бива доразвита от техните последователи на Запад и 

Изток. Манихейската идея за двата бога и месалианската идея за молитвата като начин за 

избавление от злото се допълват с нови идеи, вярвания и ритуали, които правят дуализма на 

богомилите умерен, типичен за българската културна среда, характерна за времето на 

възникване и разпространение на това явление.  

 

 

 

                                                             
13 Оболенски   Д. Богомилите. Студия върху балканското новоманихейство, с. 47-8. 
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Във втора глава Балкански дуализъм (Богомилското учение според изследванията 

на Д. Оболенски, Д. Ангелов, Й. Иванов, Б. Примов, Ю. Стоянов) се разкриват 

особеностите на балканския дуализъм - известен повече като богомилство. Интерес 

представляват както причините за възникването на това духовно явление, така и 

характерните особености, които го отличават от съществуващите до този момент (Х в.) 

дуалистични движения. 

Историческите обстоятелства в регионален и световен аспект разкриват вероятните 

причини за създаването и разпространението на богомилството. Те ни дават отговор на 

въпроса: защо точно тук (в България) и в този момент (Х-ХІII в.) се появява и разпространява 

такъв „прочит” на християнската религия. 

Въпреки оскъдните извори и свидетелства за балканския дуализъм, предимно от 

противници на т. нар. ерес, можем да си изградим представа за силата на това уникално 

българско явление, дало отражение и на културната история на Европа. Като материал за 

разглеждането на богомилството преди всичко служи единственият до този момент явно 

богомилски текст – „Тайната книга”. От нея научаваме за космогонията на българските 

дуалисти. Техните ритуали, вярвания и начин на живот ни представя един от най-яростните 

им средновековни опоненти и техен съвременник – презвитер Козма в неговата Беседа 

против новопоявилата се ерес. Друго важно свидетелство с български произход е 

Бориловият синодик, който съдържа анатеми, заклеймяващи дейностите на богомилите. 

Важни и интересни източници по въпроса откриваме във византийската история, където 

движението се разпространява и видоизменя. Това са Алексиада на Ана Комнина, писмото на 

монаха Евтимий от Периблепта и безспорно най-подробното по отношение на ритуали и 

вярвания на богомилите съчинение - Panoplia Dogmatica на Евтимий Зигавин, писмото на 

цариградския патриарх Теофилакт, с което той дава отговор на запитванията на българския 

владетел как да се постъпва с проповядващите в страната му еретици. 

В религиозния климат на българската държава през Х в., белязан както със засилената 

тенденция към аскетизъм, придружено с търсене на идеали, вдъхновени от Новия завет, така 

и с влиянието на вече съществуващите дуалистични влияния, било то еретични християнски 

или други, могат да се различат факторите, благоприятстващи формулирането на нова версия 

на християнския дуализъм, стимулиран от проникването на учения, теми и идеи, преоткрити 
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в новопреведените апокрифни трудове от Късната античност. Някои от тези апокрифни 

творби ще се окажат от фундаментално значение за оформянето и развитието на митологията 

на богомилския и катарския дуализъм.    

Обстоятелствата за възникване на богомилството, определяно като „неоманихейство” 

са от различно естество. 

Ересите, понякога в съюз с езичеството, се развивали в България като резултат от два 

фактора: етническите преселвания, свързани с източните дуалистични учения – 

павликянство и месалианство, също така зороастризъм – проникнали в България вследствие 

политиката на византийските императори за разделяне на компактни религиозно-етнически 

групи; и от друга – условията в България, които били изключително благоприятни за 

разпространението на антицърковни учения
14

. 

Към това може да включим и съществуващите тенденции и настроения от 

сотирологичен и есхатологичен характер, т.е.  тенденции да се осигури спасение на душата и 

да се постигне вечно блаженство на отвъдния свят, където господствува добрият бог. 

Д. Оболенски е на мнение, че възникването на ереси в България е било косвено 

подпомогнато от агресивната политика на Симеон спрямо Византия, докато в същото време 

царуването на Петър се характеризира с крайна византинизация в църковната, 

административната и обществената област и с политика на съобразяване с Империята. 

Дейностите и на двамата български владетели водят до загуба на вярата във властта и 

традиционната църква за сметка на новопоявилите се ереси. Според него особено важно е да 

се разгледа склонността към византийското влияние в България, при положение, че 

богомилството през Х в. и особено през ХІ в. се развива като реакция именно на тази 

склонност. Дали византийското влияние е причина за появата на ереси е относително. Има и 

други особености на времето, които могат да бъдат евентуална причина за възникване на 

еретически движения в България през разглеждания период. 

Друга причина за засилване на еретическите движения е и съществуването на голям 

брой манастири:  само близо до Солун по времето на Петър имало повече от двадесет 

манастира, както и в планините на североизток от града, където се издигали 

непрекъсната верига от сгради, заети от огромен брой монаси и монахини. Този регион бил 

известен като „Втора Света Гора” или като „Малък Византион”. Важно е да се 

отбележи, че именно провинция Македония станала първоначално средище на 

богомилството на Балканите
15

. В манастирите се преписват и разпространяват книги, 

                                                             
14 Оболенски  Д. Богомилите…, с. 85. 
15 Оболенски   Д. Богомилите…, с. 80. 
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свързани с богослужението, което предполага наличието на образовани и добре познаващи 

ортодоксалната книжнина люде, които е твърде вероятно да са имали достъп и до друг тип 

книжнина или да са били в кръга на влияние на еретици и инакомислещи книжовници. 

Според Д. Ангелов отрицателното отношение създадено към църквата и нейните 

служители, има  като последица усилване на стремежа на хората да търсят и да четат не само 

предлаганата им канонична литература, но и такива книги, които били обявени за 

забранени
16

. 

Друго важно обстоятелство за появата на ереси, според Оболенски, е, че в България, 

двеста години след идването на Аспарух, консолидацията и унификацията на езическия култ 

била осуетена в още по-голяма степен, поради съществуването на расов и религиозен 

дуализъм между езичниците славяни и езичниците българи, които пък били шаманисти. 

Нито една от двете религии не била достатъчно силна да абсорбира другата и по този начин 

расовата и религиозна дихотомия била преодоляна едва след въвеждане на християнството. 

Затова появата на павликянството се оказва много подходящо в дадения момент, тъй като 

тяхното учение, с целия си дуализъм, било заимствало много елементи от 

християнството
17

. 

Благоприятна почва за пораждането на ереси в България през Х в. се създала не само 

от наличието на съпротива срещу официалната идеология, но и поради един друг факт, на 

който би трябвало да се обърне внимание, а именно поради значителното разпространяване 

на писменост и просвета сред широки социални кръгове: Образованият, знаещ да чете и 

пише българин бил в състояние благодарение на своята подготовка не само да одобрява и 

да приема това, което му проповядвали хората на църквата, но и да протестира срещу 

него, като тълкува по друг начин „свещените писания”
18

.  

Тази българска ерес (богомилството) е достатъчно древна, защото нейните 

компоненти – павликянството и месалианството и другите гностически ереси, чието влияние 

се среща в концепциите на богомилите – са стари ереси и по всяка вероятност са 

съществували в България повече от век преди това, и още, тя е новопоявила се, защото е 

налице един нов синтез между широк кръг от познати вече постановки, принадлежащи на 

другите ереси, което и довело до възникването на една нова ерес.  

Eдна еретическа позиция, спомената от Теофилакт, има непавликянски произход: 

еретиците - пише той - отхвърлят законния брак и поддържат, че продължаването на 

                                                             
16 Ангелов   Д. Богомилството в България, с. 90. 
17 Оболенски    Д. Богомилите…, с. 60. 
18 Ангелов   Д. Богомилството в България, с. 101. 
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човешкия род е демонски закон
19

. Този прекомерен и изкривен аскетизъм, същностен за 

богомилството, е едно логическо следствие от метафизическия дуализъм, според който 

материята – произведението на злото начало – е източник на ограничение и страдание за 

сътворената по божествен начин душа. Следователно бракът би трябвало да бъде осъден и 

избягван, тъй като смисълът му е да възпроизвежда човешката материя. 

Докато Петър Сицилийски и патриарх Теофилакт подчертават вярването в две начала, 

успоредни и независими едно от друго: едното добро, а другото зло, дуализмът приписван на 

богомилите от Козма не е двубожески, а е основан върху приемане на по-низше положение 

на дявола и на неговата окончателна зависимост от Бога. Това по-зависимо положение е ясно 

изразено в определенията „паднал ангел” и „домоуправител”, придавани на дявола от 

богомилите. Освен това именно терминът „дявол” и „паднал ангел” сочат, че са налице 

допирни точки между богомилската космология и християнското учение за отпадане на 

сатаната. 

Друго свидетелство за вижданията на богомилите от български произход е Синодик на 

цар Борил, който утвърждава, че поп Богомил е изповядвал докетическа христология. За 

ортодоксално погрешната постановка, отнасяща се до Пресвета Дева Мария и описана от 

Петър Сицилийски и Теофилакт, намеква и Козма, макар и доста неопределено: той твърди 

само, че еретиците не почитат най-славната и чиста майка на нашия Господ Иисус 

Христос, а приказват много безумици относно Нея: техните скверни думи не би могло да 

бъдат написани в тази книга
20

. Отношението на богомилите спрямо канона на Свещеното 

писание било твърде подобно на това у павликяните. Като павликяните и те се позовавали 

изключително на Новия Завет и най-вече на евангелията и Деянията на светите апостоли, 

които тълкували в несъгласие с традицията на църквата, а по индивидуалистичен начин
21

. 

Павликяните по това време били предимно чужденци в България, те останали да 

живеят като затворени етнически и социални общности, организирани в религиозни общини, 

встрани от православните, и като атакували отвън, се опитвали да привлекат някои от тях 

към вярата си. Богомилите, обратно – израснали като част от българския народ и останали в 

тесен контакт в него
22

. 

Освен това, най-малко три от богомилските доктрини не могат да бъдат обяснени с 

външно влияние и вероятно са оригинални. Това са: доктрината за двамата сина на Бога – 

дяволът и Христос; учението за въвеждане на душата в тялото на Адам – първият човек; и 

                                                             
19 Лакапин Т. Послание до българския цар Петър – В: ГИБИ, т.5, с. 187. 
20  Козма П. Беседа против новопоявилата се ерес. - В: Стара българска литература, Т. 2, Ораторска проза, 

София, 1982, с. 30-77. 
21 Оболенски   Д. Богомилите…, с. 95. 
22 Оболенски   Д. Богомилите…, с. 105. 
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изключителната употреба на Господнята молитва
23

. Богомилството, според Оболенски, е 

опит да се хармонизира дуализмът на павликянството в по-голяма степен с учението на 

Христа. Според изследователя по-трудно е да се установят отликите между богомилство и 

месалианство през Х в. Въпреки сходствата в ученията на двете секти (нематериална 

интерпретация на Христос, акцент върху молитвата, неприязън към установената църква и 

стремеж към аскетизъм), все пак от догматическа гледна точка месалианите и богомилите се 

различават в няколко важни пункта. Основната отлика лежи в отсъствието на каквато и да е 

същинска дуалистична космология у месалианството. Тук, според автора,  не намираме и 

следа от опозиция между Бога, владетел на небесата, и дявола, творец на видимия свят и 

човека; учение толкова основно за богомилството:  масалянството набляга на опозицията 

между дух и демон в сърцето на човека. Това води до един вид „антропологически 

дуализъм”. Налице са свидетелства, които потвърждават, че в средата на ХІ в. и двете 

секти са съществували в Тракия отделно една от друга
24

. 

Друг значителен проблем, свързан с ранното богомилство, е организацията и 

йерархията на богомилското движение. В зрялата си форма и богомилството, и катарството 

са разделени на две основни класи, елитната степен на съвършените и по-низшата на 

вярващите, под които явно е съществувала и друга въвеждаща и не така ясно диференцирана 

степен на слушателите. Често се твърди, че тези степени са се развили в по-късното 

богомилство, но изглежда вероятно те да са били присъщи и на ранното богомилско 

движение. Съществуването на елит от богомилски съвършени се загатва още в Беседа срещу 

новопоявилата се ерес 
25

. 

Д. Ангелов разглежда и други възможни представители от йерархията на богомилите 

(според Ю. Стоянов няма достатъчно извори, които да потвърдят съществуването им, но тази 

организация не е невъзможна, защото много наподобява манихейската йерархия от лидер и 

дванадесет апостоли и дуалистичната организация на богомилския ересиарх Василий): 

Апостоли - разпространители на богомилското учение. Начело на апостолите – 

учител;  

Дедец – старейшина, най-възрастният и опитен богомил (епископ); 

Гост, старец, стройник- помощници. 

Според него богомилите практикували четири основни ритуала: 

                                                             
23 Оболенски   Д. Богомилите…, с. 101. 
24 Оболенски   Д. Богомилите…, с. 106. 
25 Стоянов   Ю. Другият бог, с. 217. 
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1) Общи молитвени събрания; 

2) Взаимна изповед на членовете на братството; 

3) Приемане на „слушатели” в степен „вярващи”; 

4) Посвещение на „вярващ” в степен на „съвършен”. 

Като основна тяхна мисия се явява образоването на народа с идеите на ранното 

християнство, което те особено почитали. Дори техните противници отбелязват голямата им 

начетеност, благодарение на която се разпространяват техните идеи сред голям кръг от хора: 

Всяка община имаше редовно училище. Всички богомили трябваше да знаят да 

четат, да пишат и да се учат. Това е едно обстоятелство, което много допринесе за 

влиянието на богомилите върху литературата, но винаги в едно чисто апокрифно 

направление. Бидейки по-образовани от другите, имайки по-големи знания от 

литературата и бидейки начело на неофициалната църква, богомилите се наричаха 

християни. Те държеха за най-справедливото и най-чистото техно верую <…> Своя 

живот те считаха за небесен
26

. 

Що се отнася до текстовете, които са създадени от богомилите, има доста спорни 

моменти, тъй като според техните виждания писменото слово бидейки материално не може 

да е истинно. Единственият текст, за който може да се твърди, че е изцяло тяхно дело е 

Тайната книга, познат по късни записи на инквизицията. В. Панайотов открива общата 

богомилска системност на текстовете в наличието на един устен текст – Тайната книга, 

която е единственият цялостно космогоничен текст на българските дуалисти. Но според 

него: Точно в космогонията обаче най-ярко може да се демонстрира дуалистичната 

концепция и тя да се разграничи от ортодоксалните виждания27. Освен Тайната книга са 

записани много легенди с очевиден дуализъм. Единствено в устния текст може да се съхрани 

дуалистичен мироглед, защото той няма как да се подложи на цензура. 

Втори вид богомилски (дуалистични) текстове са писмените. Те притежават също 

една обща черта – никога не са достатъчно близки до Тайната книга, за да не бъдат 

унищожени, но и за да не осквернят нейния текст с писмеността, изобретена от злия дух. 

Според В. Панайотов голяма част от съчиненията само концептуално заимстват от свещената 

богомилска книга, а тези, които имат текстуални близости, са твърде малко – Апокрифният 

апокалипсис, Словото на Исай и др. Освен това: 

                                                             
26 Екзарх Стефан Богомилите и презвитер Козма. София, 2012, с. 73. 
27 Панайотов  В. Системността в славянските богомилски текстове. - В: Преславска книжовна школа. Т. 7, 
Шумен, 2003, с. 325. 
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 Писмените текстове са най-многобройният материал за възгледите и книжовната 

дейност на дуалистите от богомилски тип. Те по принцип следват ортодоксалната 

жанрова система и на практика я дублират <…> в най-важните за еретиците насоки: 

Новият Завет, пророчествата, мъченическите жития и тълкуванията. Тук следва да се 

отнесат и „словата” като една универсална форма за излагане на авторовата идея през 

Средновековието
28

. 

Историческо събитие в историята на богомилството през ХІ в. е неговото проникване 

във византийската столица -  Константинопол. Според Дмитрий Оболенски изследването на 

този процес е особено важно за пълното разбиране на българското богомилство по няколко 

причини: първо, израстването на богомилството във Византия дава добър пример за 

пропагандните методи и за успехите на сектата през ХІ и ХІІ в.; второ, информацията, която 

ни предлагат византийските писатели от ХІІ в. за византийските богомили, задълбочава, 

разширява и онагледява свидетелствата за българските богомили, предлагани от изворите от 

Х и ХІ в.  

          Във византийския дуализъм интерес представлява фактът, че ереста има множество 

следовници сред знатните семейства във Византия. Това е безспорно една явна еволюция в 

характера на сектата. Докато в България през Х в.  богомилството е било най-вече етическо 

учение на дуалистическа основа
29

 и движение на социалните низини, то във Византия - 

напротив, богомилството влязло в контакт с една от по-висшите прослойки, винаги жадна за 

философски богословски размишления дори и върху различни богословски теории дори от  

неправославно естество. Под тези влияния богомилската теология и космология приела нов, 

по-строен вид по посока на една стройна система и придобило вид на философска секта30. 

Това е безспорно една явна еволюция в характера на сектата. Докато в България през Х в.  

богомилството е било най-вече етическо учение на дуалистическа основа и  движение на 

социалните низини, то във Византия - напротив, богомилството влязло в контакт с една от 

по-висшите прослойки, винаги жадна за философски богословски размишления дори и върху 

различни богословски теории дори от неортодоксално естество. Под тези влияния 

богомилската теология и космология приела нов, по-строен вид по посока на една стройна 

система
31

. 

                                                             
28 Панайотов  В. Системността в славянските богомилски текстове, с. 326. 
29 Лазарова Е. Богомило-катарската философия като живяна етика. 
30 Оболенски  Д. Богомилите…, с. 140. 
31 Оболенски   Д. Богомилите…, с. 140. 
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          В работата се използва мнението, в което Евтимий Зигавин излага твърде подробно 

основната богомилска доктрина – дуалистическата космология
32

. Той дава и кратко описание 

на инициацията за влизане в редовете на богомилската секта; описание с особена стойност, 

тъй като е единственото, което имаме за подобни ритуали сред балканските сектанти. Според 

автора, включването в редовете на богомилите се предшества от  период на изповядване, 

очистване и усилена молитва. Следва ритуал, в който се поставя на главата на кандидата за 

включване в общността евангелието според Йоан, призовава се Светия дух и се пее 

Господнята молитва. Присъстващите мъже и жени полагат ръце върху новия член и отново 

запяват ритуална песен. 

В дисертацията се цитира последната част от Panoplia Dogmatica, която съдържа 

систематичен преглед на богомилското тълкувание на някои текстове от Свещенното 

Писание, всичките подбрани от Евангелие според Матей. Тази част е особено интересна 

според Д. Оболенски, защото тя изяснява до каква крайна степен византийските богомили са 

усъвършенствали практиката да се тълкуват текстове от Светото Писание в съгласие с 

техните еретически доктрини посредством алегорическия метод. Тази практика е 

съпоставена с живота на  българските богомили от Х в. За автора интерес  представлява дали 

използването на алегория в тълкуването при тях е достигнало онази степен на сложност и 

изобретателност, каквато наблюдаваме у византийските им събратя
33

. Този факт може да 

бъде проследен в познатите ни преписи на Тайна книга. Доколкото е сигурен българският й 

произход, можем да твърдим, че и българските дуалисти от Х век са използвали подобна на 

византийските си събратя образност. Текстът на Тайна книга е изпълнен със символи и 

алегорически образи от евангелските текстове. Фактът, че до този момент не са открити 

други подобни богомилски текстове, също говори за това до колко са изобретателни 

богомилите в своите интерпретации на Светото писание. Както посочва В. Панайотов, 

техните съчинения дублират ортодоксални текстове в най-важните за тях насоки: Новият 

Завет, пророчествата, мъченическите жития и тълкуванията. 

Сравнението между Беседа против новопоявилата се ерес и Panoplia Dogmatica сочи, 

че етическото учение на богомилите не се е променило много в периода между Х и ХІІ в., с 

изключение на едно леко засилване на строгостта и аскетизма, вероятно дължаща се на 

нуждата от съпротива срещу гоненията. 

Синодикът на цар Борил разкрива други интересни черти от живота на богомилските 

общини през ХІІІ в., което не можем да открием в по-ранните извори. Между тези 

особености е практиката да се повтаря Господнята молитва „където случат”:  А че 

                                                             
32 Оболенски   Д. Богомилите…, с. 143. 
33  Оболенски   Д. Богомилите…,, с. 150. 
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богомилите са имали специално отредено време за молитва е засвидетелствано както от 

Козма, така и от Евтимий Зигавин. За онези богомили, които си стояли вкъщи по тези часове, 

се предписвало обща домашна молитва. Тези молитвени събрания, според Синодика, се 

провеждали през нощта и били съпроводени с определен ритуал: една от клаузите, пряко 

отнасящи се до богомилите, анатемосва техните обичаи, нощни събирания, тайнства и 

враждебни учения
34

. 

В работата се посочва, че залезът на богомилството, който последва непосредствено 

неговия апогей в България през ХІІ и ХІІІ в., се дължи на някои особености, присъщи както 

на тази секта, така и на главните характеристики на времето. Обратно на павликяните, 

богомилите не били способни да запазят учението си в чист вид и с времето възприемали от 

различни секти и движения определени особености, които били по принцип чужди на 

богомилството. Някои от тези черти оказали изключително вредно въздействие върху силата 

и стабилността на сектата. Това изглежда най-вече се отнася до месалианските елементи, 

които прогресивно заемали все повече и повече място в богомилското учение и 

нравственост
35

. 

Акцентува се върху мнението на  Л. Брокит, че българските мисионери са допринесли 

повече от босненските за развиването на отцепнически дух спрямо римската църква. 

Албигойците и патарените са духовните последователи на балканските дуалисти. Други 

места на мисионерската им дейност са Хърватско, Влашко, Молдова и провинциите, които 

представляват южната европейска част на Русия. 

В трета глава на настоящия дисертационен труд Реликти на дуализма в текстове от 

Супрасълския сборник се съдържа текстови анализ на жития от Ретковия сборник, в които 

се срещат добавки,  неоткрити до момента в познатите източници. Хипотезата, според която 

разработвам настоящата работа е за вероятни реликти на дуализма в ортодоксален по тип 

текст. Причините за това гледище се коренят в откритите текстови откъси, които са много 

близки до дуалистичното възприемане на света на богомилите. 

В този смисъл интерес представлява начинът на съхранение на дуалистичната 

духовност. Известен факт е, че богомилите не са почитали писменото слово като част от 

материалното, което е създадено от злата сила – Сатанаил. Затова и днес не разполагаме с 

техни текстове (като изключим Тайна книга). За да докажат своята идейност и вяра и за да я 

съхранят през изпитанията те прибягват до два варианта на съхранение: 

                                                             
34 Оболенски   Д. Богомилите…,, с. 167. 
35 Оболенски   Д. Богомилите…,, с. 173. 
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    1) Предаване по устен път (и чрез фолклорни текстове) – в много легенди, приказки, 

песни
36

, паремии
37

 се откриват дуалистични влияния, най-вече чрез третирането на 

основната тема за доброто и злото. 

2) Закодиране на дуалистични идеи в писмени църковни текстове
38

 – сборници със 

служби, слова и жития, където редом с традиционния текст се срещат маркери, 

характерни за дуалистичните вярвания: идеята за създателя на земята и създателя на  

небесното царство, отричане на светската власт, водене на аскетичен живот, връщане 

към ранното християнство, предпочитание към молитвата и братските отношения, 

засилено цитиране на Новия завет и др.  

Посочено е, че освен космогонията на дуалистите в разглежданите жития намираме и 

описания на техните практики, свързани с  начина им  на живот, външен вид и 

самоопределяне като добри християни. Супрасълският сборник е добър пример за подобно 

кодиране на дуалистични идеи и съответно доказателство за наличие на реликти на дуализма 

в официалната средновековна книжнина през Х век. 

Така например в  Житие на Кодрат (по нататък ЖК) се открива допълнение спрямо 

гръцкия оригинал, който потвърждава предпочитанието към небесния цар - Бога пред земния 

владетел: 

...        то подоба ти 3стъ и пове- 

лэни3мъ ихъ повиновати с8. пишетъ  

бо с8. отъдати кесарево кесареви. и бж(и- 

3 богоу. Ст(2и Кодратъ рече. за село мо3 

искоупихъ с8 кесароу. и бо(у мо3моу по- 

добаатъ ми искоупити с8 иже о немъ длъ- 

                                                             
36 Панайотов В. Идеологически нива в две песни от сборника на братя Миладинови. – В: Любословие, 1997, 

кн. 2, с. 60-67. В: Медиевистични изследвания (в памет на П. Димитров), Шумен, 1996, с. 25 - 36. 
37 Панайотов В. Богомилските корени на една детска песен. – В: Филологически изследвания, Т.1, Шумен, 

1995 г., с. 83- 88; Панайотов В. “Посланието до Панко” и богомилството.  - Любословие, 1, 1, 1996.  с. 26-42; 

Бележката в Супрасълския сборник. - В: Преславска книжовна школа. Т. 6. София, 2002, с. 210-219; Panayotov 

V. An Acrostic with the name of Priest Bogomil. – In: Studia Hungaro-Bulgarica. Tomus 3, Szeged-Sumen, 2014, p. 

141-148. 
38 Панайотов В.  “Слово на ползу души” - новооткрит богомилски паметник. Palaeobulgarica / 

Старобългаристика, ХII (1988), 3, с. 113-119; Панайотов В. Богомилски вариант на притчата за еднорога. - В: 

Медиевистични изследвания (в памет на П. Димитров), Шумен, 1996, с. 25 - 36. 
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гоу. повелэ же 3стъ жрьти крьстия- 

      номъ.                                              (л. 106) 

Както се вижда добавката твърди, че дългът пред бога е по-силен от царската, земната 

власт, затова светецът избира да се пожертва в името на Бога, но да не се откаже от него. 

Този мотив е типичен за мартирологията, но и за мисленето на дуалистите. Самият избор за 

житие на този светец в сборника – св. Кодрат е от светците на ранното християнство, ни 

сигнализира, че изборът не е случаен, защото е познато предпочитанието на българските 

дуалисти към светците от първите векове на християнството. За предпочитанието на 

богомилите към личности, които са мъченици говори и В. Панайотов: Самата 

мартирологична тематика на сборника силно импонира на самосъзнанието на българските 

еретици, които осмислят себе си като мъченици за правата вяра, противопоставящи се на 

земното материално битие. По тази причина те виждат в раннохристиянските мъченици 

свои предшественици. Вниманието им като редактори е насочено преди всичко към 

мъченическите жития39.  

Цитираната добавка съдържа реплика, позната от друг средновековен текст Повест за 

кръстното дърво на поп Йеремия, в който се цитират думите на Исус: Въздайте божието 

на бога, а кесаревото на кесаря
40.  Наличието на това изречение в ЖК -  един ортодоксален 

по своето съдържание текст буди интерес, тъй като произведението на поп Йеремия е 

вписано в кодексите като забранена книга, т. е. апокриф. Използването на апокрифите от 

богомилите е позната традиция, което прави възможна хипотезата за редакторското участие 

на дуалист в Ретковия сборник.       

В Житие на Анин (по нататък ЖА) светецът лекува телесните страдания, с помощта 

на молитви. Като основен виновник за страданията на земята е представен нейният създател 

– Сатаната: 

...                       яко вьс8 страсти                  

и вс8 язв1 тэлесн18. отъ сотонъ сълоуча&- 

тъ с8. с9штааго въ истин9 неоукротимааго врага 

чловэчоу родоу.                            (л. 556) 

                                                             
39 Панайотов   В. Бележката в Супрасълския сборник, с. 213. 
40 Стара българска литература Т. 1. Апокрифи. София, 1981, с. 287. 
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Освен упоменаването на Сатаната като виновник за телесните страдания, този момент 

от житието е интересен и по отношение на факта, че се говори за лекуване, и то чрез 

молитви, а богомилите са известни със своята лечителска дейност и приоритет към 

молитвата като сакрален момент. Вписването в Ретковия сборник на житие, представящо 

живота на светец отшелник и лечител, ме насочва към идеята, че това може да е дело на 

дуалистичен редактор или преписвач.  

В Житие на Александър Сидски (по нататък ЖАС) на обвинението на владетеля, че 

ако наистина страда в името на Христос няма да се занимава с магии, Александър Сидски 

отговаря, наричайки дявола негов отец. По този начин отъждествява владетеля на страната с 

владетеля на земята – сатаната. За свой отец той посочва възкръсналия от смъртта Христос. 

На земното и телесното богатство светецът противопоставя божието богатство: 

... тэлесъно3 бо бога-                          

тъство съ троудомъ и болэзни& вели- 

ко& обрэта3тъ с8 ˂...˃  

а 3же въ богоу богатство.   Скоро  3стъ                 

и благодарьствьно. оудобь обрэта3мᵒ 

не злата ни сьребра. Нъ хоудо& мэди& 

небесъско3 цэсарьство приобрэсти.                                                                (л. 160) 

 Този откъс от житието, маркиращ телесното като мъчително и болезнено, а небесното 

като ценност ни отвежда пак към светогледа на богомилите, които са отричали земната власт 

и са приемали единствено божието господство и небесното царство и са отричали труда, 

както свидетелства презвитер Козма. В друг момент от диалога между владетеля и светеца в 

ЖАС се очертава следващ етап в отрицанието на земното и противопоставянето му на 

небесното, а именно – идването на Съдния ден, Второто пришествие, което ще възстанови 

нарушената хармония на земята и властта на единствения Бог: 

 ...     нъ бо& с8 бога и того              

сн(а Исоуса Христоса. им9штааго власть 
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вь дьнь с9дън1и. доуше& и тэломъ.                        (л. 157) 

Темата за Съдния ден или Второто пришествие се среща и в други откъси от житието. 

На земната власт на владетеля светецът противопоставя небесното царство на „живия бог”, 

който ще се върне да спаси вярващите в него: 

      ...   яко послоуша& тво3го ла-                 

 скания. да погрэш9 хрисостово прй- 

 шестви3. тъ бо 3стъ богъ живъ.                                  (л. 156) 

Сравнението на  Бога с живот, спасение и подкрепа много често се среща в молитвите. 

Те се изричат за да спасят някого от нещо, казвайки ги сътворяваме живот. Темата за 

духовното кръщение, светата троица и Апокалипсиса (идеи много близки до тези на 

българските дуалисти) са отразени в Житие на Василей и Капитон Херсонски (по нататък 

ЖВКХ): 

 ... молитв9 сътворивъ животворивааго крь-              

штенья єухи8. 

 ... сътворивъ при- 

 з1вань3 ст(18 троиц8. 

 ...       дияволъ же 

 вид8 себе поуста по малоу б1ва&шта. побэжде- 

 нъ ст(ааго пришьстви3мъ.                                                                   (л. 537) 

Горецитираният откъс разкрива светогледа на средновековния човек: 

противоборството между земно и небесно, междудух и тяло, в което с помощта на духовното 

кръщение и молитвите, земният владетел – дяволът е победен от светото пришествие. 

Интерес представлява тук назоваването на земния владетел – дявол, а не сатана. 

Използваната лексема се използва в народната реч, не е християнско название, което ни 

подсказва, че текстът е писан, или преписван, от човек близо до простолюдието, или това е 
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направено с цел да бъде разбран по-добре от хората без богословско образование. Подобна 

трансформация и преливане от канонична към апокрифна книжнина се среща и в други 

текстове от разглеждания период. 

 Образът на добрия християнин в ЖА е представен чрез описание, приличащо на 

месалианите, с присъщото им мълчание и скромност: 

 ... 3же отъ бг(а ре-                         

чено3. на кого призьр9 нъ на кротъкааго и млъ- 

 чаливааго и трепешт9штааго моихъ словесъ. 

 тъ бо даръ якоже въ истин9 благъ. богови при- 

 носитъ с8 отъ свободън18 д(ш8.                  (л. 545) 

Тук се внушава идеята, че само свободната душа може да достигне до бога. Тази 

трактовка за свободата, която води към истината, напомня на дуалистичната редакция на 

Притчата за еднорога, в която:  пред човека от притчата това преместване е обвързано с 

етическия избор:  да се избере доброто, вечното, нематериалното – пред злото, 

преходното, материалното. В този смисъл за разлика от другите персонажи 

(митологични, фолклорни, антични) той не е подчинен на съдбата или на действията на 

другите, а на собствения си избор41. Изборът е висша форма на разума, той не е сляпо 

следване на определени догми, а реформаторска позиция спрямо дадена теза. А във времето, 

в което се ситуира Ретковият сборник – Х век, хората, следващи различната позиция са 

наречени еретици, и по-конкретно – богомили. Следователно, тази свобода на избор в 

цитирания от Супрасълския сборник текст по-горе, е възможен маркер за дуалистична 

редакция на житието. 

Освен с кротост и мълчаливост, образът на свети Анин е описан като пустинник,  

живеещ аскетично, с лишения: 

 ...  и бэаше па-                        

к1 3гда лишениимъ хлэба. мног1 дьни безъ яди 

 прэб1васта якоже въ поуст1ни.                    (л. 547) 

                                                             
41 Панайотов   В. Богомилски вариант на притчата за еднорога, с. 28. 
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Отшелникът като образ за подражание е много близък и до социалните низини, със 

своята скромност и бедност. Следователно пустинникът или отшелникът е идеален за 

подражание в чистата вяра, близка до раннохристиянските светци и мъченици, за светостта 

на които пледират българските дуалисти, отричайки деянията на съвременните им духовни 

пастири. 

Следващото описание на светеца допълва образа му на български дуалист, а именно 

наричането на богомилите „черноризци еретици”
42

: 

 ...  славно бо б1стъ им8 3го чръноризьце-   

мъ.                                                                        (л. 548) 

В ЖК и ЖАС светците са описани, подобно на  направеното от презвитер Козма в 

Беседа против новопоявилата се ерес описание, напомнящо   външния вид на дуалистите: 

...   блэди же сuть видэти Ђ лицемэрнаго поста 

В ЖАС владетелят обвинява Александър, че върши магии, като за доказателство 

споменава бледността на лицето му, а светецът отговаря, че бледността се дължи на немощ 

плътска, породена от лишения, в името на божията промисъл: 

...   яко влъшъвами одолэва3ши. бэаше                  

бо ти лице блэдо видимо. н1ня же па- 

к1 свэтъло ак1 сльнце. Але…андръ 

рече добрэ рече блэдо. немошти радй 

пльтск18. вьсэкъ бо въ болэзни 

с1 тэлесьнэи блэдэ3 зэло. свэтло 

                                                             
42 Както в  богомилството, така и в катаризма разделението между вярващи и съвършени е от фундаментално 

значение за организацията на сектата. След ритуала на consolamentum („утешение”), духовното кръщение с 

ръкополагане, новият „утешен” катарски съвършен облича черни одежди и навлиза в един живот на строг 
аскетизъм, молитви и проповеди. Католиците понякога наричат съвършените „черноризите еретици”, докато 

сред самите катари те са известни като „добрите християни” или „добрите люде”, (цит. по Стоянов  Ю. 

Другият бог, с. 255). 
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же 3же н1ня видэ. трьпэния ради 

и пром1шления божия.        (л. 159)   

В момента на чудото лицето на светеца се осветява като знак за осъществяване на 

божията промисъл. В резултат на търпение и телесна немощ, т.е. аскетизъм, се проявява 

светостта и бледия лик на героя. Светлината като духовност, близост до божественото се 

доближава до познатото ни за богомилите духовно приобщаване на вярващия в т. нар. 

„утешение” – част от духовната практика на българските дуалисти. 

В ЖК одухотвореността на светеца също е описана със светлинна символика, 

напомняща ни определението на Козма за бледия и лицемерен вид на еретиците: 

...  свэтъло вьсе лице и силно показа8.  (л. 105)  

             ...                    нъ тихо и  

      свэтъло показааше лице сво3.             (л. 117)   

Не само външният образ на светеца е обрисуван в светлина, а и неговото дело – в 

момента на молитва към Бога, произнесена в мрак и тъма заедно от всички вярващи, 

наречени братя, се възвисява „светъл облак”: 

 ...              напрасно свэшт8 оугасош8.             

 и р9к1 м9ч8штиихъ слоугъ раслабэш8. 

 и облакъ свэтелъ на вьсэхъ ст(1ихъ б2C. 

 тьма же и мракъ.                                     (л. 110)   

Силата на молитвата е изразена чрез светлинната метафорика. Вярата прави чудеса – 

след произнесената молитва се явява светъл облак – божествен знак за приемането на 

отправените към Бога слова от вярващите. Светлинната образност като външен облик на 

българските дуалисти можем да разглеждаме в аспекта на тяхното световъзприемане. В този 

смисъл идеята за светлинната образност в Житие на Кодрат може да е израз на 

дуалистичния светоглед за „самовластността” на слънцето. Този възглед за самовластността 

на слънцето е и доказателство за приемствеността между дуалистичните групи на павликяни 

и богомили. 
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Друга особеност, характерна за богомилите,  е, че въпреки различните имена, с които 

са ги наричали противниците им, те се определят като християни. В ЖК това определение се 

среща многократно в речта на светеца и съвпада с дуалистичното самоопределяне: 

      крьстияни наричемъ с8. се 3стъ чоудно3 им8 наше. 

слава вьсэхъ насъ и доброродъство 3дно 3стъ. 

раби 3смъ Й(с Х(са г(а небесъскааго. и неви- 

димааго б(а. градъ же комоуждо насъ 3стъ. 

небесъск1и +роусалимъ. вь нь же вьсели- 

      ть г(ь вьс8 надэ&шт88 с8 на нь.                    (л. 99) 

В цитирания откъс от житието освен самото назоваване християни срещаме и едно 

по-обстойно определение: вярващите са поданици на небесния град, те вярват в небесния 

бог, който още е и невидим, т.е. нематериален. Това е поредно потвърждение за духовната 

връзка между вярващи и Бог. Само добродетелните, надяващите се и уповаващите се на 

небесния бог (а не земния творец, владетел) ще живеят в небесното царство, наречено 

„небесен Йерусалим”. 

Следващият откъс още по-самоотвержено защитава тезата за християнския произход 

на светеца. Принадлежността към християнския бог е още от  майчината утроба – началото 

на живота: 

...    из 9троб2 матере мо38 кръстиянъ 3смъ. 

и иного б(а не зна& развэ г(а мо3го й(с х(с             (л. 117)   

Подобно самоназоваване като християнин срещаме и в ЖАС: 

...                         крьстия-                    

нъ 3смъ и санъ мои презвутерьск1и.                               (л. 155)   
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... яко крьстиянъ 3смъ и 3стъ                        

богъ на небесехъ. помага8и ми.                                           (л. 156)   

Така се самоопределя Александър Сидски в спора с императора. Мъченикът е 

християнин, който вярва в небесното, а не земно царство. В потвърждение на думите за 

християнската си принадлежност светецът допълва нещо много значещо – той вярва в 

небесния бог, който му помага. Това изказване прилича на мненията, изразявани за 

богомилите от техните опоненти, а именно, че са се самоназовавали християни, жители на 

небесното царство и са отричали властта на земните владетели. Откритите дуалистични 

елементи в ЖАС са вероятен маркер за определена кодираност на текста. 

Последният добавен текст в Житие на Кодрат отново е свързан с акта на молитвата. 

Той допълва горния и засяга мълчаливото молене на Кодрат: 

 ...                            моляше         

с8 въ оумэ млъч8. и оустьнэ 3го подвй- 

заста с8. гласа же 3моу не бэаше сл2- 

шати.                                          (л. 116) 

Молитвата на светеца не се чува, т.е. внушава се, че тя е нетелесна. Този факт отново 

ни отвежда към богомилската идея за мистичната, нетелесна връзка с Бога.  Българските 

дуалисти са разчитали текстовете на Свещеното писание не буквално, а са търсели 

символичния смисъл на сакралните текстове. За тях мястото за молитва не е било от 

значение, важен е самият акт на молитвата.  

Интересно е и упоменаването на лексемата братъ в житието в моментите на молитва. 

Това ни подсказва за евентуална общност на възприемане на молитвата, подобно на 

богомилското побратимство: 

...     добрэ братия молите с8 го(у прилежьно                 (л. 109) 

...     молите с8 богоу братия молите с8                     (л. 109) 

...     И съ великомъ гласомъ вьсеи братии. рекше- 
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мъ аминъ.                                            (л.110) 

...     иже с8 та8ште творэах9                              (л. 109) 

Молитвата, отправена към „добрите” братя, т.е. съидейници,  насочва към 

българските дуалисти, именно поради известния факт, че те са се организирали в  общности, 

чиито членове са били в постоянна взаимопомощ. Духовната връзка между тях е била силна, 

почти колкото родствената. Това се потвърждава и от последния цитиран ред, който маркира 

изпълнението на тайнство, т.е. молитвата е представена като духовна връзка между 

изричащите я и Бога. 

   Друг елемент от светогледа на балканските дуалисти, свързан със словото, 

нематериалността на Христос  и Духа е съответно почитта към Светата троица. В Слово на 

светите отци за таксиота  от Ретковия сборник троичността е свързана с небесното 

царство,  възвеличава се славата Божия като владетел, увековечава се с финалната молитвена 

формула: 

 ...  богоу же подобаатъ сла-                           

ва дръжава. и покланяни3 съ безна- 

 ч8льн1имъ отьцемъ. и съ с1номъ 

 и животвор8тиимъ дх(омъ. н1- 

      нэ и присно и вь вэк1 вэкомъ. Амин .:.                               (л. 168) 

Подобен финал, възвеличаващ вечността на небесното царство и неговия владетел 

срещаме и в други добавки към текстове от Ретковия сборник. Различните вариации на 

молитвената финална формула в един и същи сборник могат да се дължат на ред причини. 

Според езиковедските изследвания, сборникът е писан най-вероятно от няколко преписвача, 

и разностилието във финалните формули, според мен, е възможно да е причинено от 

личността на самия писач. От друга страна, тези финални думи ги откриваме в редактирани 

откъси, които нямат гръцко съответствие, и е възможно тяхното използване да е 

тенденциозно, маркиращо определен вид текст. И като нещо ново, добавено към познат текст 

е нормално да има разностилие в писането на нещо непознато, т.е. преписвачите 

допълнително включват определен абзац към стандартния текст и това води до леки 

текстологични промени в точно определената формула. 
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Ето за илюстрация и самите добавки, включени в различни произведения (Житие на 

Павел Препрости, Житие на Терентий, Африкан и Помпий, Житие на Василей и Капитон 

Херсонски, Житие на Трофим и Евкарпион), но рамкиращи една и съща идея – вечността: 

... прэпрост1 вьсе& брат&. 3го-                 

же молитвами прич8стьници б9- 

дэмъ цэсарьства небесъскааго.          

н1нэ и присно и вь вэк1 вэкомъ. амйн.:.                  (л. 174) 

В тази добавка към ЖПП откриваме и други лексеми, употребявани в практиката на 

българските дуалисти, а именно обръщението „братя” и „молитви”, т.е. използването на 

молитвата като средство за достигане на небесното царство. Мотивът за молитвата е доста 

често срещан в добавките към текстовете от Ретковия сборник, защото не е само богомилска 

характеристика ползването на лексеми като горецитираните, те са част от християнската 

традиция. От съществуващите източници за богомилите, знаем, че те са познавали много 

добре ортодоксалната книжнина, придържали са се към нея, и в същото време са прокарвали 

своите идеи, близки до християнството, и същевременно отдалечаващи се от тях. 

В следващата добавка (ЖТАП) темата за вечността божия е представена чрез 

подчертаване на „владетелската” титла на Бога, като управляващ небесното царство: 

            ...  цэсарьствоу&штu               

господоу нашемоу Й(с Хс(оу. 3моу же 

слава и дръжа вь вэк1 вэкомъ 

аминъ.:.                                            (л. 185) 

Специфични промени, направени в Житие на четиридесетте севастийски мъченици 

отбелязва  В. Панайотов, който коментира следното: 

…единният бог, който според ортодоксалната представа трябва да се означи с 

троицата Отец, Син, Свети дух, тук е експлициран единствено чрез Христос, наречен Св. 

Дух. Подобно положение несъмнено най-добре съответства на богомилската, по-точно на 
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еретическата идея за призрачната природа на Христос, който според дуалистите е само 

дух, а не богочовек
43

. 

В разглежданите тук жития: Житие на Терентий, Африкан и Помпий, Житие на 

Василей и Капитон Херсонски, Житие на Трофим и Евкарпион срещаме същото назоваване 

на Бога, а именно Й(с Хс(оу, Х(са б(а нашего, о Христосэ господй нашемъ, т.е. 

предпочитаното от еретиците назоваване на бога.  Небесният владетел е конкретно посочен, 

той е близкият до човека, а не далечен и непознат, той е свой. 

Може да кажем, че това назоваване на бога с името на Христос е част от развитието на 

дуалистичната идея. Г. Василев
44

 счита, че с течение на времето дуалистичните общности в 

повечето случаи изоставят гностическите и докетическите усложнения, стигащи до 

софистика, осъществява се завръщане към кръста, към всеотдайно отъждествяване с 

евангелските принципи, особено с фигурата на Христа. 

 Темата за небесното царство, което е във владенията на човеколюбивия бог е 

включена и във финала на ЖВКХ: 

 ...                небеснааго цэ-             

 сарьства сьприч8стьници имъ б1ти. благодэ- 

 ть& и чловэколюбиимъ х(са б(а нашего. 3моу же 

слава и дръжава въ бесконьчьн18 вэк1 вэкомь.:.             (л. 543) 

Какво се подчертава с тези финали? Преди всичко вечността, т.е. нетленността, 

духовността на Бога, неговият нематериален произход. Известно е, че това е в основата на 

дуалистичната христология на богомилите, следователно може да се предположи, че 

добавките са дело на редактиращата ръка на последовател на дуалистичното движение в 

България. 

Ако съдим по казаното от М. Цибранска-Костова еднаквостта на тези финали е 

възможно да е част от ритуала на българските дуалисти. Според нея е  налице общо 

изискване към встъпващия в тайните на сектата, което свидетелства за истинската духовна 

необходимост от изпълнението на молитвата и нравствените задължения, произтичащи от 

това:  

                                                             
43 Панайотов  В. Бележката в Супрасълския сборник. – В: Преславска книжовна школа, Т. 6. Шумен, 2002,  с. 

214. 
44 Василев  Г.  Български богомилски и апокрифни представи в английската средновековна култура , с. 18. 
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 Във финалната формула на ОН (Отче наш – б. моя А. М.) катарските преписи 

въвеждат тристепенната доксология  tuum est regnum et virtus et gloria in saecula,  в 

славянския препис на Радосав –эко твое естъ царьство. и сила. и слава. оу `викь. 

амнь. Тъй като в този си вид доксологията остава типична за източната християнска 

традиция, гръцка и славянска, но отсъства от римокатолическата, където славославието 

включва gloria  и potentia или virtus, но не и regnum, приема се, че катарите са я взаимствали 

отново от източен образец
45

. 

Финалът и на Житие на Трофим и Евкарпион завършва  със словесна формула, 

подобна на цитираните по-горе финали на жития, подчертаващи вечността на Бога и 

неговото владичество: 

      ...                  о Христосэ господй                   

нашемъ. сь нимъже о(цоу слава и дръжа- 

ва. съ св8т1имъ доухомь. н1ня и 

присно и вь вэк1 вэкомъ аминъ.:.                                    (л. 213) 

Позоваването на Христос и използването на повтарящи се словесни формули напомня 

на ритуалността на богомилите, които както е известно, се стремят да са по-близо до 

раннохристиянското богослужение. 

В Житие на Анин, подобно на ЖК, молитвата е свързана с тайнството. Светецът, 

молейки се Богу, получава свещен дар – божествено откровение: 

...               бэаше же пак1 и дроугъи                  

даръ. бж(ьствьн1ихъ отъкръвении данъ ст(оу- 

моу. чистаа бо и безгрэшьна 3го доуша. по вса врэ- 

мена проразоумэвааше таинаа. благодать& жив9шта- 

го вь немъ бога.                                                        (л. 569)   

                                                             
45 Цибранска-Костова   М. Катарският требник и богомилската книжнина. -  В: Paleobulgarica, ХХVІІІ (2004), 

1, с. 61. 
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В това житие чистата и безгрешна душа получава и друг дар - просветление за тайната 

на битието - Бог живее в човека. Тази трактовка за живеещия в човека Бог, представен чрез 

човешката душа, ни напомня светогледа на българските дуалисти, които са придавали 

голямо значение на Светия дух като божествена инкарнация. 

От всичко казано дотук, можем да обобщим, че Ретковият сборник е поредното 

доказателство за явното редакторско участие на българските дуалисти в ортодоксалната 

книжнина на Х век.  Използването на редакцията на текста като метод за „внедряване” на 

своите възгледи е било предпочитано поради тайния характер на това учение. Поради 

жестоките преследвания и неприемане на дуалистичния светоглед, който при българските 

богомили е по-умерен, се е налагало тези, които се приемат за истински християни да 

предадат словото Божие по този секретен начин. Като цяло самият Супрасълски сборник по 

своя състав и съдържание ни дава основание да приемем, че този оригинален книжовен труд 

е имал за цел да предаде една нова и скрита насока за възприемането на богомилските 

възгледи, точно чрез включването им в каноничната литература. 

Към дисертацията съществува и приложение, свързано с важния въпрос за 

Разпространение на дуализма в Западна Европа. 

В тази част се представят реликтите от дуализма в европейски аспект: как това 

самобитно българско явление се пренася в страни от Западна Европа, по какъв начин 

богомилството и неговото продължение -  т. нар. катаризъм променят светогледа на 

европееца и допринасят за културния подем на страните, в които се разпространява това 

духовно движение. Смисълът е да се откроят неспоменати в православната книжнина 

аспекти на богомилството, които стават явни в западноевропейските адепти на учението. 

Богомилството е феноменално явление не само за  Балканите, тъй като то успява да да 

се разпространи и в Азия, и в Западна Европа. Реформаторският дух, хуманизмът и  

искрената вяра на неговите последователи го правят явление в европейски аспект. 

Възникнало като продължение на източните ереси, променило се на балканска почва чрез 

спецификите на времето и културата на България, богомилството продължава своя живот на 

европейска територия и се превръща в едно уникално духовно явление, от което намираме 

следи дори и днес. 

Как балканският дуализъм се разпространява в Западна Европа разбираме от 

свидетелствата на френската, италианската и английската култура. Разпространението на 

дуалистическата традиция в Западна Европа достига своя връх в разрастването на едно 

организирано  и широко разпространено катарско движение в Северна Италия и Южна 

Франция. То се разпространява с различен успех в Каталония, Западна Германия и достига в 
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Англия през следващия век. Според Ж. Блум
46

 в навечерието на Кръстоносния поход срещу 

албигойците то вече представлява една твърде сложна доктрина, отразяваща неманихейски 

гностични влияния, манихейски и иудео-християнски концепции. 

Едни от най-бележитите френски учени занимаващи се с катарството са  Деода Роше, 

Нели Рьоне и Жан Блум. За първите двама и сферата им на научни занимания разбираме от 

техния последовател Блум. Според него Деода Роше клони към смекчения дуализъм: 

Задачата е трудна, защото този дуализъм е подкрепен с твърде малко документи от 

катарския период. Деода Роше е принуден често да търси аналогии в представителните 

текстове на философски течения, предшественици на катарството: главно в християнския 

гносис и по-конкретно в школата на Валентин
47

. 

В приложението се посочва, че професор Нели Рьоне отдава знанията и дарбата си, за 

да бъдат признати заслугите на средновековното катарство в Окситания. Тълкувател на 

намерените текстове, той изучава предимно схващанията на катарите за абсолютния 

дуализъм. Прави го като „разчиства” сравнително сложния стил на текстовете и съумява да 

извлече квинтесенцията им. Представя основните теми в дуалистичния свят на катарите: Бог, 

Злото начало, създаването на сетивните светове, първият човек, свободната воля, Христос, 

Прераждането, смисъла на земния живот, пътищата на спасението, Страшният съд, ролята на 

църквите. 

Отбелязват се конфликтите между църквата и аристокрацията, които допълнително 

улесняват разпространението на антиклерикалните учения на катарите, печелещи подкрепата 

на мнозина лангедокски благородници. Последните не само не пречат на катарите да 

проповядват в техните владения, но дори им разрешават достъп до своите дворове, където 

катарските мисионери спечелват нови симпатизанти. Катаризмът прониква във всички 

социални класи, но точно покровителството на аристократите е от решаващо значение за 

стабилното установяване на ереста в Лангедок
48

. 

Както и при богомилството, разделението между вярващи и съвършени в катаризма е 

от фундаментално значение за организацията на сектата. След ритуала consolamentum 

(„утешение”), духовното кръщение с ръкополагане, новият „утешен” катарски съвършен 

облича черни одежди и навлиза в един живот на строг аскетизъм, молитви и проповеди. 

Католиците понякога наричат съвършените „черноризите еретици”, докато сред самите 

катари те са известни като „добрите християни” или „добрите люде”. Необвързани със 

                                                             
46 Блум  Ж. /Рьоне Н. Последните еретици, с. 204. 
47 Блум   Ж. /Рьоне  Н. Последните еретици. Тайното учение на катарите. Философия. Легенди. Апокрифи. 

София, 2005,  с. 134. 
48 Стоянов   Ю. Другият бог, с. 253. 
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суровите норми на добрите люде, вярващите, които представляват мнозинството от сектата, 

осигуряват съществуването и защитата на катарския елит. Освен че присъстват на някои от 

церемониите на съвършените, вярващите поздравяват ритуално „добрите люде” с поклон, 

молба за благословия и молитвата те да станат „добри християни” и да достигнат до „добър 

край”, т.е. consolamentum
49

. 

Това типично название за духовните ръководители на богомилите и катарите „добри 

християни”, присъства например в лексиката на лолардите, което е още едно доказателство 

за тяхната родствена връзка с катарите, а чрез тях – с богомилството -  по мнението на  Г. 

Василев. 

В катарските ритуали няма нищо специфично манихейско или гностично. Те 

приличат на тези, които били практикувани в раннохристиянската църква. Както го е 

отбелязал отец Донден: Сигурно е, че съхранените в консоламентум елементи принадлежат 

към християнската ритуалност <…> Предаването на „Отче наш” и полагането на ръце 

идват от времената, когато конфирмацията е била свързана с кръщението <…> Не може 

да отречем строгата им и архаична атмосфера и сме в правото си да видим в тях едни от 

най-древните останки на християнската кръщелна литургия
50

. 

За да определят теологията на катарството, съвременните тълкуватели имат под ръка 

множество извори на информация: 

Книгите, които катарите приемат за основополагащи християнството и 

съответно в катарството:  

- Книгите на четиримата евангелисти, признати от Рим (с предпочитание към 

Евангелието от Йоан);   

- Апокриф на Йоан (Тайната вечеря) и може би няколко евангелия, непризнати от Рим, 

като това от Тома; 

- Видението на Исай.  

- Специфично катарските трактати: 

⃰⃰ Трактат на Вартоломей, „облечен” катар от Каркасон. (Текстът е датиран между 

1220 г. и 1225 г. и между другото се намира сред текстовете, съвременни на 

кръстоносните походи срещу катарите). 

⃰⃰ Книга за двете начала (трактат от ломбардската школа, съставен от учениците на 

Жан от Луджио. По-задълбочен е от трактата на Вартоломей, постоянно цитира 

Свещенното писание, включително  Стария завет, в подкрепа на катарските тези. 

Написан е малко след 1250 г., т.е. след кръстоносните походи, чиято сцена е 

                                                             
49 Стоянов   Ю. Другият бог, с. 255. 
50 Блум   Ж. /Рьоне   Н. Последните еретици, с. 230-232. 
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Тулузкото графство. Един католик, отец Донден, намира този ръкопис малко преди 

Втората световна война). 

⃰ Ръкопис А 6.10, наречен Дъблински ръкопис. (Става дума за задълбочен коментар на 

„Отче наш”  - така, както катарите са чувствали и казвали молитвата). 

⃰ Лионски ритуал, наречен така, защото е намерен в старата столица на галите. (Този 

трактат ни запознава с катарските ритуали, включително с consolamentum 

(утешението). Преводът му ни предоставя, при точно цитиране, схващането за злото 

начало според катарите). 

⃰ Записите от процесите на инквизицията. Жан Дюверноа е намерил голям брой от тях, 

включително и регистрите на епископа-инквизитор от Памие Жак Фурние, бъдещия папа. Те 

ни осведомяват за учението, което катарите предлагат на вярващите
51

. 

Ж. Блум смята, че: ако абсолютният дуализъм прилича много на древното 

манихейство, то умереният дуализъм се доближава много повече до гностицизма, 

отколкото до манихейството
52

. 

Обосновава се мнението, че една от основните теми в космогонията на дуалистите е 

идеята за спасението и ролята на Исус Христос в това: 

Според абсолютните дуалисти всички създания на Добрия бог непременно трябвало 

да бъдат спасени <…> 

Умерените дуалисти мислели почти същото, с изключение на това, че са вярвали в 

съществуването на свободната воля. В следствие на което, подражавайки на католиците, 

те като че ли са проповядвали, че не всички души ще бъдат спасени, защото само някои от 

тях, превърнали се в зли, подобно на самия Луцифер, ще бъдат подложени на вечно 

наказание
53

.  

Във връзка с идеята за реформаторското влияние на балканските дуалисти е цитирано 

мнението на Л. Брокит, който се придържа към А. Дж. Евънс, за който до известна степен 

богомилството спечелва. То изгубва нещо от своята античовешка сила и с 

приспособяването си към изискванията на западното общество, става до известна степен 

по-практично. И така през шестнадесети век бил подготвен пътят за компромис с 

общоприетото. Реформацията бележи сливането на двете главни течения на 

религиозната мисъл: римското и арменското, като преминава през Средновековието през 

различни източници
54

. Когато говори за приспособяването на богомилството към 

                                                             
51 Блум   Ж. /Рьоне   Н. Последните еретици, с. 83-84. 
52 Блум   Ж. /Рьоне  Н. Последните еретици, с. 208. 
53 Блум   Ж. /Рьоне  Н. Последните еретици, с. 214-215. 
54 Евънс   Дж. А. Исторически преглед на Босна, цит.  по Брокит Л. Богомилите от България и Босна, с. 132. 
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изискванията на западното общество, и споменава за античовешка сила, вероятно авторът 

има в предвид възгледите на богомилите за брака и семейството. Тази тяхна характеристика 

е отличителен белег от християнството и от ересите, предшестващи тяхната поява. 

Отрицанието на човешкото възпроизвеждане като възпроизвеждане на материята, съответно 

на злото, биха довели до изчезването на човешкия род, т. е. до своеобразен край на света. В 

този смисъл приспособяването е запазване на духовността, на идеите, предавайки ги от 

посветен на посветен. Докато в западния християнски свят дуалистическите учения на 

победения катаризъм ще бъдат асимилирани и претопени в новите демонологични и 

магьоснически модели
55

, в балканската люлка на средновековния дуализъм богомилството 

успява да просъществува поне още 150 години, а в католическите паметници продължава 

упорито да се говори за съществуването на върховен дуалистичен папа или първосвещеник 

със седалище на Балканите. Смята се, че седалището на този балкански папа е в Босна. 

Дисертацията отделя внимание на названията на еретиците: членовете на Босненската 

църква често са били наричани патарени, обичайното название и на италианските катари (на 

тях понякога им се приписват хетеродоксални и еретични вярвания и практики). Има и други 

названия за босненските дуалисти -  кудугери. Според историческите свидетелства в периода  

1454 -1456 г. босненските кудугери продължават да действат и упражняват влияние сред 

аристокрацията и двора на Херцеговина. 

Друг начин за съхранение на дуализма е чрез включването в официалната религия, 

имайки предвид казаното за богомилите, като хора прикрити и лицемерни, които дори влизат 

в храма, за да бъдат приети като „християни”. Този аспект се изследва в областта на 

книжнината в тази работа. 

Способност да компилират изобретателно и дори да преобръщат смисъла на 

източниците, за да се получи друг смисъл на  произведението, с нов дух, в голяма степен са 

практикували богомилските книжовници. Впрочем нека припомним вътрешната тенденция 

на богомилството, независимо от декларирания порив към небето, да създава променена, 

одухотворена и хуманизирана общност на земята
56

. 

След изчезването на балканските богомили балканският фолклор запазва техните 

дуалистически вярвания и легенди. Павликянските сектанти, включително тези от древните 

дуалистически центрове в Тракия, биват спечелени за католицизма през ХVІІ в., въпреки че 

те все още са практикували „кръщение с огън”.  

Огънят е един от основните символи за разбиране на основното от и за богомилите. 

Богато засвидетелствана е липсата на всякакъв страх у тях от огъня на кладите, спокойното и 

                                                             
55 Стоянов   Ю. Другият бог, с. 288. 
56 Василев  Г.  Български богомилски и апокрифни представи в английската средновековна култура, с. 205. 



36 

 

с песен посрещане на огнените езици и вярата, че няма да бъде усетена никаква болка. 

Разглеждайки отношението на богомилите към огъня и описанията на нестинарския ритуал и 

начин на живот, В. Николова стига до връзката между тези две явления в българския 

културен живот, като смята, че нестинарството е продължител на традициите на богомилите. 

Тук обаче би трябвало да се говори за общи източни учения, свързани с култовата практика. 

Всички вероятни и доказани отношения между богомилския дуализъм и западния 

дуализъм показват силата на това явление в българската и европейската духовност. Въпреки 

гоненията на официалната църква, това движение успява да оцелее през времето и да се 

трансформира в други религиозни движения, например като Реформацията в Западна 

Европа. А тя от своя страна е катализатор на важни културни промени в Европа и света. В 

това число може да включим преводът на Новия завет от Джон Уиклиф. Тъй като 

богомилите са предали на катарите вариант на Кирило-методиев превод на Новия завет (в 

последствие преведен на латински от катарите), за Георги Василев е твърде вероятно Джон 

Уиклиф да е превел Новия завет не от Вулгата, както се пише по-късно в печатните издания 

на превода му, а именно от Кирило-методиев препис, преведен на латински. По този начин 

българският дуализъм става преносител на ортодоксалната книжнина в Европа. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Настоящето изследване е опит да се докаже хипотезата за дуалистическа редакция на 

ортодоксален текст – на Супрасълския /Ретковия/ сборник. Познавайки светогледа на 

българските дуалисти ще отчетем, че те са против всичко материално, в това число и против 

писмения текст, затова може да говорим само за идеи, духовност, практики, но не и за 

оригинален, истински писмен текст на богомилите.  Привържениците на дуализма в 

България са закодирали в Ретковия сборник елементи от своето духовно учение. 

Направените тематични анализи на текстове показаха, че са налице  добавки, към 

оригиналния гръцки източник. Основен акцент, който се открои бе фактът, че добавките са 

ситуирани най-често на места със сакрален момент, а именно – молитвата на светеца. При 

по-подробно разглеждане се установи повторяемост на молитвените финали в голяма част от 

житията, най-вече в редактираните с добавки от авторите или преписвачите на сборника. 

Съдържанието на тези финали представя финала на т. нар. Господня  молитва или Отче 

наш, за която е известно, че е най-почитана от богомилите.  

Други елементи на дуализъм бях открити в описания, свързани с космогонията и 

практиката на българските дуалисти, а именно:  
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1) самоназоваване „християнин” – в смисъл на  истински вярващ; 

2) отричане на земната власт на императора и възвеличаване на небесното царство; 

3) отричане на материалните богатства;  

4) отричане на труда; 

5) обозначаване на добрите ораторски умения, сравнени с магии; 

6) акцент върху Съдния ден; 

7) противопоставяне „живот/смърт”, „небесно/земно”; 

Ако към изброените моменти прибавим и факта, че за герои на житията са използвани 

малко известни ранни светци и уникалността на някои от текстовете, поради липса на гръцки 

оригинал към дадения момент, може да предположим, че включването на добавките в 

Ретковия сборник е с определена цел: да се покаже светостта на мъченици от 

раннохристиянската епоха, силно вярващи в Бога, готови да жертват живота си в името на 

идеята. Предпочитание към подобен тип светци се среща при представителите на 

богомилите, които са искали да съхранят християнството каквото е било в своето начало. 

Това е знак за определена редакторска намеса при избора на житията. Предвид посочените 

по-горе дуалистични аспекти, може да заключим, че авторите или редакторите на сборника 

са вероятни привърженици на българските дуалисти – богомилите. 

Може да се обобщи, че основната задача на дисертационното изследване -  да се 

открият възможни реликти на дуализма в ортодоксален текст като Ретковия сборник и да се 

докаже тяхната близост със светогледа на богомилите чрез сравнения с познати до момента 

източници за вижданията на българските дуалисти с примери от текста, е изпълнена. В 

същото време, с настоящото изследване възникват въпроси за по-нататъшно проучване на 

текстовете с цел откриване на закодирана дуалистична знаковост. Настоящото 

дисертационно изследване би могло до подпомогне откриването на нови аспекти за научни 

търсения, свързани с разглежданата проблематика. Какви са перспективите, които създава 

разглежданият дисертационен труд? Отделен аспект на проблема са несъответствията с 

гръцкия текст, това, което редакторът е пропускал, но на тези въпроси ще отговори Анета 

Маринова.  
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