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за дисертационния труд на Венета Величкова Савова

ХИМНИЧНАТА ПРОСЛАВА ЗА СВ. АЛЕКСИЙ ЧОВЕК БОЖИ
СРЕД ПРАВОСЛАВНИТЕ СЛАВЯНИ

за присъждане на научната и образователна степен “доктор”

Дисертационният  труд  на  Венета  Савова  е  посветен  на  химнографските 

произведения  за  един  общохристиянски  светец  със  специфична  типология  – 

отшелника,  живеещ  “в  света”,  Алексий  Човек  Божи,  в  православнославянската 

традиция.  Темата  е  много  интересна,  тъй  като  химничната  прослава  на  светеца 

включва както преводни, така и оригинални песнопения и техният анализ позволява да 

се направят заключения за мястото на старобългарската служба в общия химнографски 

контекст на произведенията за светеца, за рецепцията на византийските последования в 

старобългарския  песенен  репертоар  и,  най-сетне,  да  разшири  представата  за 

формирането  на   състава  на  старобългарския  Миней.  Дисертацията  има  и  важен 

оригинален  принос,  защото  авторката  сама  е  установила  непреводния  характер  на 

славянската  служба  и  категорично  е  аргументирала  принадлежността  ѝ  към 

химнографското наследство на Климент Охридски. Успехът на разработваната тема се 

дължи на комплексния подход към материала, който е анализиран последователно в 

различни  аспекти  –  археографски,  лингво-текстологически,  литературоведски, 

културноисторически, богословски, литургически. Умението на В. Савова да работи с 

огромна  литература,  свързана  с  различни  аспекти  от  изследването,  е  впечатляващо 

професионално. Внимателно анализирайки изказаните преди нея становища, тя изтъква 

приносите на предшествениците си, но се отнася критично към тях и по много въпроси 

проличава  самостоятелната  ѝ  позиция,  резултат  на  дълбоко  вникване  в 

проблематиката.

Изследването съдържа пет части – увод, три глави и заключение, към които са 

прибавени  четири  приложения.  В  структурирането  на  труда  проличава  ясната 

концепция на авторката, целяща последователност и логика на изложението. В първата 

глава е очертана сбито, но много ясно историята на култа на Алексий Човек Божи в 

сирийската,  византийската,  западноевропейската  и  славянската  традиция,  както  и 



мястото на паметта му във византийските и славянските устави и синаксари. Интересен 

момент  тук  е  отхвърлянето  въз  основа  на  логически  обосновани  аргументи  на 

традиционното  становище  за  влиянието  на  агиографския  наратив  за  Йоан  Каливит 

върху оформянето на житийния разказ за Алексий. 

Във втората глава на труда, посветена на византийските химнографски текстове 

за Алексий Човек Божи, е проследено оформянето на чинопоследованието за него във 

византийските  минеи  и  особеностите  на  ръкописната  му  традиция.  Ценни  са 

наблюденията на авторката върху славянските преводи на двата византийски канона – 

на  патриарх  Герман  и  на  Йосиф  Песнописец,  които  са  направени  във  връзка  с 

въвеждането на Йерусалимския типик и се включват в новоизводните минеи, докато 

староизводната  традиция  съдържа  единствено  оригиналната  служба  на  Климент. 

Трябва  да  се  отбележи  нейната  заслуга  за  откриването  на  славянския  превод  на 

Германовия  канон,  запазен  в  ограничен  брой  преписи.  Детайлно  е  извършено 

сравнението  между  гръцките  текстове  и  техните  преводи,  при  което  проличават 

отличното  познаване  на  материала  и  добрата  ѝ  филологическа  подготовка.  За  мене 

беше много интересен внимателният анализ на поетиката и стиловите  особености в 

каноните на двамата византийски химнописци, който позволява да се направят някои 

интересни изводи – например, че някои от тропарите на патриарх Герман акцентират 

върху празника, което е вероятно следствие от проповедническата му практика, докато 

в  канона  от  Йосиф  много  от  тях  са  с  описателен  характер,  което  се  дължи  на 

придържането му към агиографския наратив при създаването на химнографския текст. 

Ценни  са  и  наблюденията  на  авторката  върху  интертекстуалните  връзки,  които  тя 

установява  между канона  на  Йосиф и Богородичния  акатист,  единствена  връзка  на 

песнопенията с великопостния контекст на празника.

Най-съществената  част  дисертационния  труд   представлява  третата  глава,  в 

която  се  разглежда  оригиналната  служба  за  Алексий  Човек  Божи  от  Климент 

Охридски. В. Савова публикува в пълнота всички десет преписа, за които ѝ е известно, 

и  представя  техен  детайлен  лингво-текстологичен  анализ,  който  ѝ  позволява  да 

направи важни заключения за разликата между южнославянската и руската традиция 

на службата и за редакционните промени, настъпили в нея при разпространението ѝ в 

руска среда. Несъмнено най-значителна сполука на дисертацията обаче е анализът на 

съдържанието  на  Климентовата  творба,  направен  с  прецизност  и  компетентност,  с 

който  авторката  въвежда  в  спецификата  на  поетическите  и  стилистични  решения, 

характерни  за  творчеството  на  старобългарския  писател,  проследява 



интертекстуалните  връзки  с  библейските  текстове  и  прави  сравнения  с 

песеннопоетическите текстове на византийските му предшественици. Много интересни 

са  тематичните  и  поетически  паралели  с  похвалните  слова  на  Климент,  които  В. 

Савова открива в съдържанието на канона. Преди всичко обаче трябва специално да се 

подчертае начина, по който тя подлага на детайлен прочит всяко отделно песнопение 

от службата,  за да разкрие авторовия замисъл, да проследи посоката на тематичния 

дискурс,  да  отбележи  модуса  и  молитвения  адресат  и  да  потърси  конкретните 

художествени средства, които осъществяват поетическото внушение. Това са сред най-

хубавите страници в този труд, написани много вещо и професионално.

Бих искала да посоча още веднъж, че дисертацията на Венета Савова е едно 

зряло и задълбочено проучване със съществени приноси, осъществено многопосочно и 

детайлно,  написано  с  много  добър  стил  и  език,  което  представя  своя  автор  като 

завършен учен с отлична филологическа подготовка, забележително умение да работи 

със сложна проблематика и великолепно познаване на специализираната литература. 

Всичко това ми дава основание убедено да препоръчам на уважаемото Научно жури да 

присъди на Венета Савова научната и образователна степен “доктор”.
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