
СТАНОВИЩЕ

от доц. д-р Ангел Янков Янков

относно дисертационния труд на Донка Йозова Радева 

на тема „Павликяни и павликянство в българските земи – 

архетип и повторения, VІІ – ХVІІ в.”

за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

Предложеното от г-жа Донка Радева изследване е посветено на изключително 

интересен и важен проблем – появата, развитието и упадъка на павликянското учение в 

българските земи, при това за един изключително дълъг период, обхващащ цяло 

хилядолетие. Несъмнено тази тема е много актуална през последните две десетилетия у 

нас, но тя се явява и сериозно научно предизвикателство, защото досега не е правено 

подобно мащабно проучване. Авторът обаче е амбициран да покаже пред широката 

публика, че реконструкцията на първоначалния павликянски архетип и неговите 

повторения в пространството и времето си заслужават изследователския риск. Той си 

поставя за цел да съчетае „фрагментарните представи за павликянството и павликяните 

в цялостен модел, представен в хронологическите разрези на конкретната историческа 

реалност”. 

Впечатляваща е изворовата база, върху която докторантът прави своите 

разсъждения, анализи и изводи. При това се прави нов прочит на известните на науката 

извори, а заедно с това са въведени и нови, останали досега извън полезрението на 

изследователите. Приветствам и интердисциплинарния подход, използван от автора, 

защото само по този начин може да се получи едно сравнително вярно отражение на 

реалната картина за тези отдалечени във времето и пространството исторически 

събития или религиозно-философски концепции. Смятам, че в случая особено удачен и 

– бих казал – оригинален, е и основният метод на изследователя – методът за 

историческо моделиране – архетип и повторения. 



Моделът на павликянската свещена доктрина е представен в различни плоскости 

– космология, етиология, христология. Този сакрален архетип изисква и съответен 

социален механизъм и организация, които да осъществят възпроизводството или 

повторението му  в пространството. Той съчетава в себе си йерархия, социални и 

семейни авторитети, селищен модел и поведенчески стереотипи, които запазват 

идентичността на групата. Това обяснява жизнеността на павликянството в 

продължение на столетия.  

Тези основни тези са солидно аргументирани. Въз основа на анализа на изворите 

се опровергават митологемите, че павликяните са дуалисти и наследници на 

манихейската ерес. Източниците ги представят като открита общност, а не като 

затворена секта. Докторантът подхожда компетентно към всеки детайл от работата, с 

овладян инструментариум, точен език и научна добросъвестност. Крайностите и 

увлеченията се избягват.

През ХVІІ век павликянството навлиза в период на дезинтеграция, но въпреки че 

носителите му  приемат друга религиозна принадлежност и то отмира, криптични следи 

от него продължават да се възпроизвеждат до миналия ХХ век. Финалът на темата е 

твърде любопитен, защото освен исторически, авторът търси лингвистични и 

етноложки доказателства в подкрепа на тезата за жизнеността на павликянския архетип.

Като приложения към дисертационния труд са дадени няколко домашни и чужди 

извори – в оригинал и в превод – които освен като илюстрация  на авторови тези, са 

ценни за специалисти и любители, тъй като по този начин те се популяризират и влизат 

в научно обращение. Това е само още една причина това изследване да бъде отпечатано, 

за да бъдат „реабилитирани“ някогашните павликяни и днешни българи-католици в 

българското общество.

Имам само една препоръка към докторанта – да бъдат съкратени многократните 

позовавания на един и същи откъси от изворите, т.е. да бъдат избегнати повторенията в 

текста, които не допринасят за неговата четивност. Разбира се, това в никакъв случай не 

омаловажава моята висока оценка за този дългогодишен труд. 

Значимият научен проблем, високото качество и приносите на изследването, ми 

позволяват да предложа на членовете на научното жури да присъди на г-жа Донка 

Йозова Радева образователната и научна степен „доктор“. 



                                                                         Доц. д-р Ангел Янков


