
   

                    С Т А Н О В И Щ Е
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

на Венета Величкова Савова (докторант на самостоятелна подготовка)
за дисертацията й

„Химничната прослава за св. Алексий Човек Божи
сред православните славяни”

Област на висше образование: Хуманитарни науки. (Професионално 
направление: 2.1. Филология. Научна специалност: Българска литература 

(Старобългарска литература)
       

        Представеният  дисертационен  труд  (общо  400  с.)  е  сериозно 
постижение  за   В.  Савова,  плод  на  нейна  дългогодишна  работа  върху 
цялостното  изследване  на  химнографските  текстове   за  популярния  в 
славянския свят християнски герой – св. Алексий Човек Божи. Този труд е 
продължение на натрупаните от последните години и продължаващи да се 
натрупват и до днес открития на старобългарски песенни творби - една 
област  от  средновековната  книжнина,  която  само  до  преди  няколко 
десетилетия се приемаше за маргинална.

Конкретността на темата е важна предпоставка В. Савова да проследи 
задълбочено  и  изчерпателно  историята  на  един  култ  от  неговото 
възникване и битуването  му в контекста на християнската средновековна 
култура, през посветените му творби  от византийските автори,  до най-
главното – до почитта към св.  Алексей в България и  отражението й в 
творчеството  на  Климент  Охридски.  Канонът   за  св.  Алексей  от  св. 
Климент е откритие на самата В.Савова, която разчита името на автора 
(Клим) в акростиха  от ІХ. песен на  канона. 

Структурата  на  труда  отговаря  на  комплексния  филологически 
подход на докторантката и на задачите, които тя си поставя. В уводната 
първа глава В. Славова следва задължителните за жанра на дисертацията 
параграфи, ясно и точно формулира целите и метода на  изследването. 

Във втората глава е систематизирана и осмислена огромна по обем 
информация, свидетелстваща за отличната осведоменост на В. Савова за 
културата  и  църковната  история  на  Средновековието.  Обхванати  са 
всички равнища в почитанието на св. Алексий в Сирия, във Византия, на 
Запад   и  сред  славяните.  Убедително  е  отхвърлена  хипотезата  за 
взаимосвързаността  на култово ниво между  св.  Алексий  и  св.  Йоан 
Каливит. 
        Естествено  свързана  с  втората  е  следващата  глава,  в  която  се 
анализират византийските химнични текстове за св. Алексий. Акцентът е 
поставен  върху  онези  творби,  които   се  превеждат  и  стават  част  от 
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славянската  книжнина.  В тази  глава  се  разкриват  възможностите  на  В. 
Савова в осмислянето и анализа на византийската химнография, без което 
в съвременната медиевистика е немислимо каквото и да е проучване на 
преводни текстове.   В. Савова  се ориентира не само в уточняването на 
гръцките  преписи  от  каноните  на  патриарх  Герман  І  и  на  Йосиф 
Песнописец,  но  издирва  техните  славянски  преводи  и  прави  детайлно 
сравнение между оригиналите и преводите на всяка химнична единица, 
като  очертава  поетичния  стил  на  авторите  и  характера  на  преводите. 
Заслужават внимание и някои от нейните изводи и заключения,  например 
за авторството на Канона за Алексий Човек Божи от патриарх Герман І 
или  предпазливата  й  хипотеза  за  принадлежността   на  превода  към 
новоизводната  атонска  традиция,  независимо  че  е  открила  само  един 
руски препис от нея. Ще посоча и солидните й основания за групиране на 
руските  и  южнославянските  преписи  от   преводния  Канон  на  Йосиф 
Песнописец.
       Както  вече  подчертах,  централно  място  в  труда  заема  главата, 
посветена на оригиналната Служба за св. Алексий от Климент Охридски. 
Авторката  с  основание  предполага,  че  св.  Климент е  автор  не  само на 
Канона, но и на останалата част от службата (без един тропар). В анализа 
на  Климентовия  поетичен  текст  доминира  филологическият  подход  на 
Савова,  обогатен  от  прецизна  археографска  работа  от  една  страна  и 
задълбочен богословски поглед към творбата  от друга. (В това отношение 
ще  посоча  например  важното  й  наблюдение  за  интертекстуалното 
съотнасяне  на  Службата  с  Великия  покаен  канон  на  Андрей  Критски, 
подчертаващо  връзката  на  текста  с  мотивите  на  Великия  пост). 
Докторантката  проследява  цялостно  книжовната  традиция  на 
Климентовата служба и промените в нея както сред южните, така и сред 
източните  славяни,  анализира  особеностите  на  композицията, 
характеризира стила и поетичните похвати, мястото на  Службата спрямо 
другите химнични произведения на св. Климент, а и отношението й към 
византийските  текстове  за  св.  Алексий.  Към  изследването  на 
Климентовата  служба  е  прибавен  и  речник-индекс,  обогатяващ 
познанията ни за богатството на старобългарския  език.

Дисертацията  има  и  четири  приложения.  Първите  три  съдържат 
издания на гръцките и преводните химнични текстове за св. Алексий и 
текстологически наблюдения върху старобългарската служба. Четвъртото 
приложение е изследване върху Житието на св.  Алексий, предоставящо 
богата информация за съдържанието му, мотиви от което са включени в 
службите. Това приложение има стойност на самостоятелно изследване.

Библиографията  към  дисертацията  обхваща  всички  основни 
публикации по темата. 
       Авторефератът предава детайлно  и точно съдържанието на труда, а 
приносните моменти в дисертацията са отразени коректно. 
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        По темата на дисертацията са посочени шест публикации, от тях една 
– в интернет и една на английски език.

Заключение

Дисертацията  на  В.  Савова  е  труд  на  един  вече  изграден 
палеославист.   Тя се е  справила с  обемистия  изворов материал (както 
славянски, така и гръцки),  има адекватен на темата подход и методи и 
успешено  интерпретира  средновековния  текст   със  знания  в  различни 
области  на  медиевистиката,  с  филологическа  компетентност  и   усет  за 
литературен и богословски  анализ. Специално ще подчертая, че нейните 
изводи  се  градят  върху  археографската  й  осведоменост  (нужните  й 
текстове са извлечени от 28 славянски и 3 гръцки ръкописа) и задълбочена 
текстологическа работа. Едно от достойнствата на дисертацията е, че тя 
акцентира и върху  сложните взаимовръзки  между отделните химнични 
единици, позициите им в богослужебния комплекс и метатекста. Не по-
малко важно е, че нейното изследване  представя един от перспективните 
модели за  анализ на средновековните поетически текстове.

Като имам пред вид стойността на представения дисертационен 
труд,  препоръчвам  на  Научното  жури  да  присъди  на  Венета 
Величкова Савова образователната и научна степен „доктор”.

София, 6.11.2014 г.                 
       
                                                       Проф. д-р Климентина Иванова 
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