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Трудът на В. Савова е изграден според научните изисквания, като отделните 

части са подчинени на общата тема. Съдържа увод, три глави, заключение, списък на 

изворите, библиография и богат справочен апарат (4 приложения с издадени 

текстове и анализ).  

В увода авторката коректно представя състоянието на проучванията,  

мотивира темата, въвежда целите, задачите и методите. Трябва да се изтъкне, че 

избраната тема се вписва в много актуална и същевременно перспективна 

проблематика от областта на химнологията и хеортологията. Втората глава засяга 

въпросите за фомиране на култа към св. Алексий и създава необходимия контекст за 

интерпретация на текстовете, предназначени за почитането му. Трета и четвърта 

глава са посветени на химнографията за светеца, с изследване на стилово-езиковите 

особености, преводаческите белези (на преводните песнопения), текстологически 

анализ и издания на славянските и гръцките източници. Приложенията включват 

публикация на службите и няколко вида таблици, които отразяват обобщено 

наблюденията на Савова. 

Бих откроила няколко важни аспекта в приносите на труда. 

Откривателски. Безспорен принос на Савова е откриването на оригиналната 

служба с акростих на Климент Охридски. Работата с ръкописите води до още една 

находка – славянския превод на канона за св. Алексий от константинополския 

патриарх Герман. Химнографското творчество на този византийски автор остава 

слабо разпространено и в голямата си част ограничено в ръкописната традиция. 

Известни са само два (и то свързани) гръцки преписа на споменатия канон на 

Герман, така че славянският превод спомага за реконструиране на гръцкия оригинал 

на творбата.  

Работата се базира на широк кръг първични източници от различен тип: 

минеи, стихирари, календари на евангелия и апостоли, типикарски рубрики в 

църковни устави от различни редакции. Савова не се ограничава в определен 

времеви срез, а покрива голям хронологически диапазон и обхваща в диахронен 

план химнографията за светеца през цялото Средновековие. Тя успява да 

систематизира и осмисли немалък по обем първичен материал, което придава 

убедителност на заключенията, а и става основа за аргументирани изводи в различни 

проблематични полета.  



Несъмнено достойнство на труда е, че в него са въведени непознати досега 

източници и са публикувани текстове: службите с трите славянски канона, гръцкият 

канон на патриарх Герман, който остава извън кодифицираната версия на Минея и 

гръцкият канон на Йосиф Химнограф. Богатият справочен апарат представя в 

синтезиран вид редица аспекти от изследването на Савова (развитието на основните 

теми и идеи, препратките към библейски образи, текстологически данни) и 

илюстрира композицията на отделните преписи. Тук бих посочила само, че са 

допуснати някои неточности в разчитането на славянския текст на каноните на 

патриарх Герман и Йосиф Химнограф. 

Методологически. Специално бих искала да акцентирам върху сполучливата 

концепция, по която е организирана цялата дисертация. Савова изработва много 

добър модел за осмисляне и изследване на химнографските текстове, в който 

филологическият подход (най-вече, текстологически и литературен) е допълнен с 

богословски и литургически анализ. Интертекстуалността на химнографията е 

интерпретирана в два плана, от една страна, в отношението на оригиналния текст на 

Климент Охридски към другите творби за същия светец (химнографски и житийни), 

а от друга, спрямо литургическите произведения за периода от църковната година, в 

който попада службата. Първият план на проучване на старобългарските съчинения, 

въведен в публикациите на проф. Г. Попов, може да се характеризира като 

отличителна черта на българската химноложка школа. Постижение на В. Савова е 

обаче, че разширява контекста на осмисляне на материала, като се основава на 

отличната си начетеност в някои специфични области. Това позволява на 

дисертантката да обвърже изводите си не само с богослужебната позиция на 

песнопението, с образците (ирмосите), които влияят върху ритмо-мелодическия 

строеж, а понякога и върху съдържанието, но и със спецификата на празничния кръг, 

в който службата се изпълнява. Трудът илюстрира продуктивността на такъв тип 

разработки именно за средновековни литургически творби, защото постига отворен 

прочит на текста и отчита сложната система от връзки, в която той се реализира. 

Така химнографската творба е оценена в нейната естествена среда, доколкото тя 

няма самостоятелността на житийния текст и дори на словото, а функционира и като 

позиция, и като послание като органична част от богослужебния поток. 

Данните са използвани за заключения относно службите за св. Алексий, а 

също и за характеризиране на минеите в зависимост от композиционните и 

текстовите особености на службата. Реконструиран е обемът на песнопенията, дело 

на св. Климент, тъй като заради особената композиция на службата е неизбежно 

комбинирането на преводни и непреводни текстове още в най-ранните преписи. 

Проследена е историята на химнографията за св. Алексий на славянска почва, 

откроени са особеностите в състава на староизводната и новоизводната версия, 

посочени са комплекс от текстологични маркери (на макро- и микроравнище) за 

разграничаване на преписите от староизводен тип. Като следствие от направените 

анализи и с отчитане на известните досега етапи, Савова е предложила и 



сравнително убедителни атрибуции на преводите на двата канона за св. Алкесий. 

Добавени са изводи за изясняването на историята на минейния корпус изобщо в 

славянския свят. Макар и най-общо развитието на Минея да е вече да е очертано, 

изолирани случаи като например преводът на службата на патриарх Герман 

подсказват, че картината е много по-сложна, отколкото сегашните научни представи.  

Иновация за българската наука е изследването на взаимоотношенията 

между византийските и старобългарските песнопения за един светец в полето на 

поетическите и стиловите решения. По принцип този тип разработки са редки и за 

византинистиката, тъй като химнографската образност носи най-голяма степен на 

клишираност и формулност. Тук Савова успешно доказва виждането на А. Каждан, 

че съчетанието „индивидуални белези на византийския химнописец“ не е оксиморон. 

По времето, когато твори Климент Охридски, византийската църковна поезия е 

достигнала своя връх и творците от тази епоха са черпели от много богат инвентар 

от средства. В работата са откроени предпочитанията на византийските автори 

Герман и Йосиф и са очертани предпочитанията на Климент Охридски в 

интерпретирането на светостта на Алексий. В този аспект трудът бележи етап в 

диренията върху корените на Климентовата словесност. 

Специално трябва да спомена и отличното познаване на вторичната 

литература в областта на източноправославната химнография. Тази област е много 

динамична и всяка година се откриват и издават нови гръцки творби, публикуват се 

справочници, инципитарии, изследвания върху отделни ръкописи или автори.  

Накрая бих искала да изтъкна, че трудът донякъде надхвърля темата, защото 

обобщава всички свидетелства (житийни, календарни, химнографски) за църковното 

почитане на св. Алексий, човек Божи и дава сравнително пълна представа за 

присъствието на светеца в средновековната славянска книжнина.  

В. Савова има 6 публикации по темата на дисертацията. Авторефератът (45 

стр.) е структуриран според съдържанието на дисертацията и отразява всички нейни 

съществени аспекти. 

Въз основа на всичко изложено смятам, че представеният труд напълно 

покрива критериите за формата и съдържанието на дисертация за придобиване на 

образователната и научна степен степен „доктор“. Затова убедено препоръчвам на 

почитаемото научно жури да присъди образователната и научна степен „доктор“ на 

Венета Величкова Савова. 

 

10.11.2014                                      проф. д-р Мария Йовчева 
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