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2.1. Филология /следкласически гръцки език/  

 Актуалност на дисертационния труд: 

Темата е предизвикателство за всеки амбициозен млад изследовател в областта 

на епиграфиката. Предизвикателство, защото изворовото градиво за нея в нашите 

библиотеки и архиви не е на желаното ниво. Г-н Цветан Василев е проявил 

максимална упоритост, умение да  се възползва от своята подготовка, за да може да се 

справи с огромната изворова база, специализираната литература, труднодостъпност до 

някои от паметниците, тъй като едни от тях се намират в доста окаяно състояние, а за 

други липсват достатъчно сведения. Не на последно място за успешната работа върху 

епиграфските паметници е спомогнало и неговото участие в екипа проучващ редица 

храмове. 

Темата на дисертационния труд е изключително важна, тъй като тясно е 

свързана с достатъчно натрупан епиграфски материал, който позволява да се пристъпи 

към изследване, посветено на двуезичието, което е срещано в паметници 

съсредоточени в географски региони с българско население в Западна и 

Северозападна България. С основание г-н Цветан Василев отбелязва, че 

„съдържанието, езиковите особености на изследваните надписи и механизмите на 

тяхното съставяне и изписване се различават от тези в районите с по-компактно 

гръкоезично население, поради което заслужават специално внимание и проучване“.  

Тази специфичност може да бъде добре осмислена от изследовател познаващ 

много добре процеса на стенописване на храмовете, съпроводителните надписи и 



богослужението, процес, който е започнал около средата на византийска епоха и слага 

край на това многообразие и постепенно налага последованията на византийския 

литургичен тип на всички източни църкви намиращи се под юрисдикцията на 

Константинопол. Тук съм изкушен да добавя мнението на руския философ, богослов 

от ХІХ в. Алексей С. Хомяков „Църквата разбира само този, който разбира 

Литургията й…..“. В това отношение колегата Цветан Василев е успял не само да се 

докосне до редица въпроси тясно свързани с богослужебните практики и ерминиите, 

но и толерантно да дискутира с някои от проучвателите на християнски храмове.  

Много добро впечатление прави и това, че Цветан Василев не се е задоволил 

само с документирането на публикуваните храмове, но взема участие и в проучването 

на такива, и в издирването на непубликувани паметници. В много отношения някои от 

тях  стават достояние именно на неговата упоритост и подготовка, а и не на последно 

място на възможността да работи в екип с традиции в проучване на паметници, тясно 

свързани с неговите интереси.  Това дава възможност да се види доколко младият 

изследовател е развил умения да бъде неразделна и равностойна част от 

общоевропейското изследователско пространство, видно и от представения корпус. 

Той е изработен съгласно принципите, възприети от Международната асоциация за 

византийски изследвания за публикуването на всички паметници на византийската 

монументална живопис, според които е възприето хронологичният принцип на 

представяне да е по векове, а териториалният обхват да е съсредоточен в 

съвременните граници на изследваните паметници.  Темата е актуална, защото дава 

отговор на редица въпроси, тясно свързани и с демографския облик, който е оказал 

влияние върху писмените традиции през ХV – ХVІІ в., грамотността на зографи и 

богомолци.  

Степен на познаване на състоянието на проблема: 

При търсенето на нови подходи за разработването на темата колегата Цветан 

Василев използва интердисциплинарния метод. Езикът на гръцките надписи от 

живописната декорация в поствизантийското християнско изкуство в България до 

момента не е бил обект на самостоятелно и задълбочено изследване. Една от 

основните предпоставки за такъв род езикови изследвания е наличието на обстойно 

публикуван епиграфски материал. Той се опира не само на писмените извори (трите 

поствизантийски гръцки ерминии, богослужебни сборници, минеи, триоди, Псалтира 

и други, които му дават възможност да търси паралелни и сходни текстове в други 

паметници на поствизантийското изкуство на Балканите), но и на резултатите от 



археологическите проучвания, епиграфски паметници, демографски изследвания и др. 

Според него пренебрегването на определени групи извори не само накърнява 

качеството на всяка работа, но и поставя под съмнение получените резултати и от тук 

неоправдано абсолютизиране на обхвата и ефектите от събитията в хронологическия 

отрязък от ХV – ХVІІ в. 

 

Съответствие на избраната методика на изследване и поставената цел и 

задачи на дисертационния труд 

След запознаване със същността на дисертацията като цяло установих, че е 

налице необходимото съответствие на приетия подход на разработване и 

структуриране. Дисертацията има за тема малко изследвана у нас област и още със 

заглавието си показва сериозна заявка за приносен научен труд. Дисертационният 

труд е написан с изключителна яснота. Тезите са формулирани точно, по начин, който 

позволява проверяемост на тяхната историографска достоверност и аналитична 

аргументираност. Очетливо е защитена оригинална позиция в полето на актуалните 

изследвания. Успешно решена задача в тази реконструкция е очертаването на 

историческия контекст. Другото голямо достойнство на дисертационния труд е 

отличният баланс между лингвистичен  анализ,  историко-интерпретативен и 

системно-методологически подход. Използваната методология на изследването и 

изследователският инструментариум обхващат няколко подхода на работа във връзка 

с правилно поставените цел и задачи на изследването – сравнителен, исторически, 

аналитичен и статистически (последният е добре илюстриран в таблиците).  

В хода на проучването са изследвани 225 гръцки надписа, от тях 121 свитъчни, 

от църкви с двуезични надписи от 17. век в България с подробни епиграфски описания 

и пълна фотографска документация на корпусния материал. Направен е критичен 

преглед на досегашните публикации, нанесени са поправки и пропуските в 

разчитането на буквената наличност на надписите са добавени. Колегата Цветан 

Василев за първи път предлага превод с коментар и идентифициране на източниците 

на тези сто двадесет и един свитъчни надписа, като паралелно с това публикува 

редица новооткрити надписи от редица храмове, които са предмет на дисертационния 

труд. Също така за първи път се прави системно описание и класификация на 

супралинеарните графеми в надписите – комбинация от гръцки и кирилски надредни 

знаци. Съществена е и тази част от дисертационния труд, в която въз основа на 

езиковите данни на надписите,  се проследяват надписи, в които е отразен писмен 



литературен език, пазещ историческия правопис; в други текстове от богослужебната 

и литургичната практика е използвано фонетичното писмо; в трети се установяват 

елементи на ранен новогръцки език от епохата; в четвърти текстове се откриват 

езикови характеристики, отразяващи произношението на родния език на пишещия, със 

смесване на гръцки и кирилски букви ( т. нар. биалфабетизъм).  

Данни за дисертационния труд  

 Като структура на своя дисертационен труд Цветан Василев  е избрал дележа 

на 2 части: част І - увод, 4 глави, заключение, библиография, съкращения; част ІІ – 

приложение. Всяка глава се състои от отделни параграфи, които  завършват с кратки 

изводи. На пръв поглед като че ли има дисбаланс между отделните глави: І глава е с 

два условни параграфа (15 стр.); ІІ глава, която е основното градиво – се състои от 2 

параграфа (305 стр.). ІІІ глава – «Характеристика на езика на надписите» (85 стр.); ІV 

глава – «Характеристика на надписите» (30 стр.); Заключение; Библиография (433-

445) и Приложение (1-50).  

Тази структура отговаря напълно на изпълнението на целите и задачите на 

работата и показва умението на докторанта да синтезира наблюденията си от различни 

гледни точки. Естеството на темата предполага и „дисбаланс” на обема на съответните 

глави. Хронологията на паметниците се основава на богатия и разнообразен материал, 

а в някои случаи на археологическите и епиграфските данни. В това направление 

трябва да се потърси и един от първите приноси на докторанта в избора на темата. 

Разбира се, като цяло проблемът за  езиковите особености на гръцките надписи в 

стенописите на църкви от ХVІІ в.  и билингвизма, неговото разнообразие и етапите на 

възникване и затихване са докоснати в отделни публикации. Ще добавя, че този 

проблем ме вълнува, защото пред него съм се «изправил» по време на десетгодишното 

проучване на княжеския манастир от 889 г. при с. Равна, където бяха открити близо 

250 надписа на гръцки , старобългарски (с кирилско и глаголическо писмо), латински, 

с руническо писмо, двуезични (с водещ гръцки текст); със смесено писмо – кирилско и 

руническо. Ползването на гръцки по време на Първото и Второто българско царство е 

впечатляващо и има отзвук през следващите векове, видно не само от надписите 

включени в дисертационния труд на колегата Цветан Василев. По тази причина 

авторът е трябвало да се справи с една значителна по обем и разнородна по езици 

респектираща библиография, в която са включени и наративни извори.  

Няма да се спирам пунктуално както на всяка от частите на дисертацията, 

които изобилстват с подробни описания, детайли и терминологически уточнения, така 



и на някои незначителни грешки и пропуски. Спазени са всички теоретични 

изисквания за дисертационни трудове - ясна структура, като отделните части са 

подчинени на общата тема; убедителни изводи, благодарение на съчетаване на 

емпиричното с аналитичното. Пред нас е представен труд с прецизна научна 

документация на всички паметници от посочената в заглавието на дисертацията епоха. 

Една част от храмовете не бяха известни от досегашните изследвания и публикации и  

те стават достояние за пръв път. Своеобразният „корпус“ на епиграфските паметници 

е представен според съвременните изисквания за подобни изследвания. Това още 

веднъж показва, че г-н Цветан Василев познава всички съществуващи класификации 

на този вид паметници, но това не му пречи да предложи свои принципи за 

класифициране, които следва неотклонно при анализа на известните и откритите през 

последните години храмове. 

Ще добавя, че много добро впечатление ми прави добрият стил, високата 

професионална и езикова култура, качество, което не е за пренебрегване.   

Авторефератът адекватно отразява както проблематиката, така и методологията, 

използвана от автора, а също така и основните приносни изводи.  По обем  също 

отговаря на изискванията.  

Научни приноси 

 Като цяло следва да се отбележи, че подобно изследване се прави твърде 

рядко в българската историография, особенно що се касае до «корпус» на 

епиграфското богатство и разнообразие. Понякога макар и твърде рядко се срещат 

църкви, в които е отбелязана годината на изграждане и освещаване и стенописване 

заедно с съпровождащите ги надписи, но все пак тяхното включване и подреждане, 

коментиране в цялостен „корпус“ е доста трудна задача. Имам в това отношение 

достатъчно натрупан опит, за да отбележа, че колегата Цветан Василев се е справил 

много добре, благодарение на ранния му интерес към тази проблематика, добрата 

подготовка. Именно това показва, че докторантът демонстрира много добро 

познаване, в повечето случаи и в детайли и на археологически ситуации, което му дава 

възможност да изработи информационна основа за анализ в отделните глави. Интерес 

представлява авторовият анализ и интерпретация на писмените и останалите извори, в 

които се откриват и такива, които предоставят възможност за проследяване на 

демографската картина в изследвания от него район, проследяване на причините за 

цикличните промени и резултатите от тях в храмовото строителство.  



Изкушен съм да препоръчам на колегата Цветан Василев при изписване на 

авторите, които цитира да отбелязва и имената им (Р. Златанова, а не само Златанова, 

Гергова, Rhoby и т.н.). Струва ми се, че за по-добра прегледност и улесняване на 

ползващия този труд, добре би било надписите в Приложението да бъдат в табла, като 

всеки надпис от съответния храм в съответната глава да е отбелязан и синхронизиран 

с този в съответното табло.  

Дисертационният труд показва, че докторантът ас. Цветан Стефанов Василев 

притежава задълбочени теоретични знания и професионални умения за провеждане на 

изследвания с получаване на оригинални и значими научни приноси. Приносният 

характер, оригиналният подход към темата, която е разработена професионално ми 

дава основание да предложа скорошното публикуване на това изследване на 

български и западен език, за да бъде достъпно и за чуждестранните изследователи в 

областта на епиграфиката и християнската археология.  

Убедено давам своята положителна оценка за проведеното изследване, 

представено от рецензираните по-горе дисертационен труд, автореферат, постигнати 

резултати и приноси, и предлагам на почитаемото научно жури да присъди 

образователната и научна степен ‘доктор“ на ас. ЦВЕТАН СТЕФАНОВ 

ВАСИЛЕВ, докторант в катедра „Класическа филология“ Факултет по 

„Класически и нови филологии“ на СУ „Св. Климент Охридски“. 

 

05.04.2016 г.                          Проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов 

В. Търново 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


