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С Т А Н О В И Щ Е 

ОТ ДОЦ.  Д-Р ВЕСЕЛКА  ЖЕЛЯЗКОВА 

 

ЗА  ДИСЕРТАЦИОННИЯ  ТРУД  

 „ЛИТУРГИЯТА НА СВ. ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИ В СЛУЖЕБНИКА НА СВ. ПАТРИАРХ 

ЕВТИМИЙ ТЪРНОВСКИ (НБКМ 231, 80-ТЕ ГОДИНИ НА ХІV ВЕК“)  

 

НА ГАЛЯ ТОДОРОВА ГОСПОДИНОВА,   

 

ЗАДОЧЕН ДОКТОРАНТ В КАТЕДРА „БИБЛЕИСТИКА“ НА БОГОСЛОВСКИЯ 

ФАКУЛТЕТ ПРИ СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

 

 

Предмет на изследване в дисертационния труд на Галя Господинова е Литургията 

на св. Василий Велики (по-нататък ЛВВ) в ръкопис № 231 от сбирката на НБКМ в 

София. Ръкописът, свързан с преводаческата и редакторската дейност на патриарх 

Евтимий, привлича вниманието на изследователите още в края на ХІХ в., а през 1985 г. 

излиза и негово фототипно издание, придружено от встъпителна студия, засягаща 

историята на ръкописа, езика и правописа му, някои текстологични особености. 

Независимо от големия интерес към Евтимиевия служебник обаче редица въпроси от 

текстовата традиция на ЛВВ все още са слабо разработени. Точно това прави 

настоящият труд актуален и дисертабилен, като при това напълно се вписва в 

приоритетите на катедра „Библеистика“. Дисертацията е структурирана и разработена 

така, че паралелно се засягат литургически въпроси (както в исторически, така и в 

съвремен аспект) и въпроси на средновековната българска литература.  

Най-силната страна Галя Господинова, показана в настоящата дисертация, е 

умението й да работи с първични източници. Тя е използвала не само фототипното 

издание на Евтимиевия служебник, но и оригиналния ръкопис. Освен това за 

съпоставка са привлечени още 14 славянски ръкописни служебника от ХІ до ХVІІ в. от 

различни редакции – българска, руска и сръбска. 

Дисертацията се състои от увод, четири глави и няколко приложения. В първата 

глава са представени досегашните изследвания на ЛВВ. Обърнато е внимание 

въпросите за авторството и за литургичните чинове, поставени са проблемите за 

автентичността на молитвите, както и за отношението  между литургиите на Йоан 

Златоуст и на Василий Велики. Посочени са и особеностите на ЛВВ.   
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Във втората глава Г. Господинова представя историческия развой на Евхология 

като богослужебна книга и проследява зараждането на Служебника. Разгледано е също 

така мястото на Служебника в богослужебната традиция на източната църква. 

Централно място в тази глава заема частта, в която се описват палеографските 

особености на Евтимиевия служебник. 

Като цяло първата и втората глава показват, че дисертантката е добре запозната с 

досегашните изследвания, както и умение да открои различните мнения по 

разглежданите въпроси и да ги изложи накратко. За съжаление на редица места 

изложението е накъсано и не достатъчно последователно, забелязват се и някои 

повторения. Не прави добро впечатление, че на места се използва преизказно 

наклонение, вм. сегашно историческо, нещо, което не е прието в научен текст. 

В третата глава подробно са представени славянските ръкописни служебници, 

които са използвани за съпоставка – общо 14 на брой. За написването на тази глава 

дисертантката е използвала съществуващите описи, но непосредственната работа с 

ръкописите й позволява да открие в описите редица неточности и пропуски , като по 

този начин дава своя принос за установяването на тяхното съдържание. 

Смятам, че отделянето в тази глава на подточка „Текстови и богослужебни 

различия между „Соф. 231 и ръкописни служебници от ХІІІ-ХVІІ в“ е ненужна, тъй 

като практически тук този въпрос не се разглежда. Би било по-добре, ако главата 

започва с описанието на Евтимиевия служебник (което сега е във втора глава). Така 

източниците на изследване в дисертацията биха били обединени в една глава. 

Четвърта глава на дисертационния труд е най-важна и приносна. В нея, на 

основата на направените подробни разночетения, се обобщават данните, получени при 

съпоставката на използваните източници. Получените резултати са структурирани 

достатъчно ясно – първо се дават разночетенията от Дяконския устав, след това общите 

молитви за ЛИЗ и ЛВВ, молитвите от ЛВВ и накрая – възгласите. В главата са 

направени и ценни наблюдения върху композиционните особености на ЛВВ, както и 

върху редица лексикални особености, касаещи главно терминологическата лексика. 

Приносни са изводите относно богослужебната традиция през ХІV в. 

Г. Господинова показва, че в използваните служебници ЛВВ е представена според 

византийската литургическа традиция, въпреки че всеки един от тях съдържа свои 

специфични особености През разглеждания период (ХІІІ–ХVІІ в.) служебникът е бил 

редактиран многократно. На основа на езиковите данни, а също и  по аналогия с развоя 

на Триода и Апостола Г. Господинова свързва Евтимиевата редакция на служебника с 
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извършените през ХІV в. в Света Гора на Атон книжовно-литургически реформи. За 

съжаление, от изложението не става достатъчно ясно доколко в Служебника на 

Патриарх Евтимий може да се говори за нов превод и доколко за редакция. Понятията 

„превод“ и „редакция“ на някои места са недостатъчно разграничени. 

Към изследването е приложен богат справочен апарат, който, без съмнение, е 

съществен принос на дисертантката. На първо място трябва да се отбележи Наборното 

издание на текста на ЛВВ по два ръкописа – Евтимиевия служебник (с подробни 

разночетения по 14 ръкописа) и Зогр. ръкопис. Много полезни за бъдещите 

изследнания са речника на употребените богослужебни термини в Соф. 231, и 

инципитното представяне на елементите на ЛВВ. Голяма практическа стойност има и 

направената съпоставка между Евтимиевия служебник и Служебника на БПЦ от 1985 г.  

Изготвените приложения показвата добрата богословска и филологическа 

подготовка на докторантката и умението и да работи с първични източници. За 

съжаление, при разпечатването на текста е изчезнал знакът за малката носовка. Макар и 

технически, този пропуск нарушава общото добро впечатление. 

Авторефератът представя обективно съдържанието и основните приноси на 

дисертационния труд. Авторката има необходимите публикации по темата. 

Посочените достойнства на изследването и ясните му научни приноси, както в 

теоретичен, така и в практически аспект, ми дават основание да предложа на Научното 

жури на докторантката Галя Тодорова Господинова да бъде присъдена научната и 

образователна степен „доктор“. 

 

 

 

28 май 2015 г.     доц. д-р Веселка Желязкова 


