
Становище

за научно-изследователската и учебно-преподавателската дейност на ДОЦ. ДФН  ВАСЯ

ВЕЛИНОВА - единствен кандидат в конкурса за заемане на академичната длъжност

„професор" по направление  2.1. Филология  Българска литература  ( Старобългарска

литература )

Доц. дфн Вася Велинова е утвърден и международно признат авторитетен учен в

областта на палеославистиката. Цялостният й научен път е свързан с най-

разнообразни теми и постижения – тя е автор на публикации, описващи

неизвестни ръкописни сбирки, групи ръкописи или отделни кодекси като: Опис

на ръкописите от библиотеката на Центъра за Славяно-византийски проучвания

“Проф. Иван Дуйчев”. София, 2000 (в съавт. с Б. Христова и А. Джурова);   Опис

на ръкописите от хранилищата в град Самоков, София, 2002 (в съавт. с

А.Джурова; Опис на славянските ръкописи и старопечатни книги от сбирката

на НИМ София,  2013, (в съавт. Н. Вутова). Опис на славянски музикални ръкописи

от Рилския манастир. София , 2012 (колектив).

Тази част от впечатляващата по обем научна продукция на Вася Велиновя я утвърждава

като един от задълбочените познавачи на славянската и византийска ръкописна традиция с

разнообразни знания за средновековните ръкописи - оформление, език, почерк, съдържание

и украса. Едновременно с това тя е и много добър изследовател на проблемите за

жанровата специфика, поетиката и стилистиката на средновековния славянски литературен

текст, като проследява в своите трудове рецепцията на богатата византийска традиция в

православната славянска литература. Вася Велинова е автор на седем книги , две от които

под печат, свързани с разнообразна тематика - Климент Охридски. Учителят и творецът,

София,1995



Тържествената ораторска проза в България през ІХ-Х в. София, 1998; Слово за

епископ Константин Преславски, София, 1999; Среднобългарският превод на

Хрониката на Константин Манасий – В: Хроника Константина Манасiа. Т. 1.

Фототипно издание на илюстрирания среднобългарски препис на Хрониката на

Константин Манасий; Среднобългарският превод на хрониката на Константин

Манасий и неговият литературен контекст, София, 2013; Свитъкът-амулет от

колекцията на проф. Иван Дуйчев. София, 2016 (съавт. А.Джурова) – френска,

английски и руска езикова версия; Климент Охридски, София, 2016 г. (под печат).

Освен това Вася е и автор на многобройни научни статии, засягащи разнообразна

тематика: изследванията на жанровата система на старобългарската литература,

нейната стилистика и художествен език; анализи на текстове в техния културно-

историческия контекст; превод на старобългарски текстове с обстоен коментар -

резултат на задълбочени проучвания върху лингвистическата и върху семантичната

страна на текстовете.

В редица свои публикации, както и в монографията си за хрониката на Константин

Манасий Вася Велинова изследва преводите от византийски на старобългарски език в

контекста на цялостния културен и книжовен живот в средновековна България и

значението им за изграждането на единен културен език на православната славянска

общност. Този аспект в нейните изследвания като цяло е особено добре засегнат,

като на базата на промените при превода, както и на използваните при превода

техники, се правят изводи за културния живот и социални реалии в Средновековна

България.

Представените материали за конкурса включват споменатата монография, една студия

(глава) от книга - Свитъкът-амулет от колекцията на проф. Иван Дуйчев , един Опис

на средновековни славянски ръкописи и кирилски старопечатани книги (в съавторство)

и 28 статии, като три от тях са под печат, шест са в съавторство. В раздел „Други“ са

представени две публикации, илюстриращи интересите на автора извън литературната

медиевистика.

Монографията Среднобългарският превод на хрониката на Константин Манасий и

неговият литературен контекст е цялостно комплексно фундаменталпо изследване

върху този преводен паметник , станало възможно благодарение на дългогодишните

изследвания на Вася върху различните преписи на текста, съчетани с познаване на

византийската традиция, преводите от гръцки на старобългарски през епохата на Иван



Александър и с особеностите на поетико – риторичните текстове през

Средновековието. Именно затова трудът й е приносен в много отношения – и като

кодикологическо, археографско – текстологическо изследване, и като изследване на

семантично – стилистичните особености на превода изобщо в старобългарската

литература, и като основополагащо изследване на поетично – риторичния език на

българското Средновековие.

По отношение на палеографско-кодикологическия аспект на монографията трябва да се

изтъкне показаната от В. Велинова генетичната връзка на Хилендарския препис и

Попфилиповия сборник , както и задълбоченото изследване на руския препис на

превода, което служи за основа на сега запазения и изследван подробно от нея препис

от Софийската Новгородска библиотека. Тук можем да добавим и прегледа на

запазените византийски преписи и изследването на техните особености, което й дава

възможност максимално да се приближи до първоначалния гръцки текст, от който е

направен преводът.

Особено приносна е втората част на монографията „Хрониката на Константин Манасий

и нейната догматична екзегеза”, изследваща литературния контекст на хрониката.

Авторката идентифицира всички произведения, съпътстващи Манасиевата хроника:

фрагментарен превод на Историческа палея; Написание за вярата на Михаил Синкел;

известно още от Симеоновия изборник; откъси от кратки катехитични въпроси и

отговори на Кирил Йерусалимски; кратък Шестоднев на Севериан Гавалски, различен

както от компилативния превод на Йоан Екзарх, така и от пълния  превод на този текст,

засвидетелстван в най-ранен препис от ХV в. Според Вася всички тези текстове, към

които се добавят дописаните по заповед на Йоан Александър слова /текстове от

Патерика, откъс от Главите за любовта на Максим Изповедник и въпрос от Атанасий

Александрийски/ всъщност представляват нещо като „догматичната рамка на превода”-

рамка, която позволява правилно да се  „прочете” и разбере летописния текст на

Манасиевата хроника в рамките на средновековното разбиране за историята.

В изследването си В.Велинова обръща особено внимание на Попфилиповия сборник

Син.38 и мястото му в книжовната традиция на старобългарската литература на ХІVв.

Плодотворно е разглеждането на този „енциклопедичен сборник” като проява на един

устойчив комплекс от текстове, наречен от изследователите условно „Книга за вярата”,

като това дава на авторката основание да обвърже сборника и с традицията на

княжеските флорилегии. Изводът й е, че това не е устойчив сборник, а по-скоро



„комплекс от теми с устойчива дидактична функци”, който е проявление на

догматичното и мистично направление в литературата на ХІV в. Така Вася очертава

мястото на Попфилиповия сборник  в книжовната традиция на времето , като това е и

принос за задълбочаване на познанието за литературния процес от 30-те и 40-те години

на ХІV в. в средновековна България.

Третата част на монографията „Хрониката на Константин Манасий през погледа на

старобългарските преводачи” си поставя за задача да открои особеностите на превода,

които ситуират творбата като органична част от литературния живот във времето на

Йоан Александър и същевременно са показателни за семантичната и образна

интерпретацията на византийския текст от страна на преводача. Както е известно,

Манасиевата хроника е едно сложно като композиция и стилистика съчинение,

написано във византийски политически петнадесетосричник, съдържащо 6730 стиха. В

своя исторически обзор Вася показва задълбочено познание на природата на

политическия  петнадесетосричен стих във Византия. Също така безспорни са

познанията на Вася върху ритмическите текстове на старобългарската книжовна

традиция - и по отношение на превода на химнографските текстове, и по отношение на

старобългарската декламационна поезия. Именно тези познания, резултат от по-ранни

изследвания на авторката върху тази тема, й дават основание да определи превода на

текста на Манасиевата хроника като прозаичен, като се спазват и всички художествени

изисквания към риторически изисканото слово. В резултат на цялостното изследване на

превода авторката стига до извода за «художествена и поетична по дух версия на

оригинала» в проза, в която са спазени най–добрите традиции на ритмизираната

ораторска проза в старобългарската литература. Този неин извод е особено важен, като

се има предвид, че авторката е задълбочен познавач на ораторската проза в

старобългарската литература. Изследваните от В.Велинова терминологически понятия

в текста й дават основания да твърди, че основната опозиция в средновековния текст не

е „прозаична – стихотворна реч”, а „изискано – простонародно слово”. И в тази

монография Вася продължава линията на своите занимания с техниките на превода на

поетическите текствове, като интерпретацията й върху толкова дълъг текст е безспорен

научен принос.

Изследването и систематизацията на грешките при превода е също извор за оригинални

наблюдения на автора. Особен интерес представлява и разглеждането на византийския

литературен жанр екфразис и използването му от Константин Манасий, който е



известен автор на подобни екфразиси. И в други свои публикации, представени за

конкурса, Вася се занимава с този литературен жанр – похват за поетично описание на

действителността, който е възприет и за прокарване на общохристиянската идейна

концепция за бога като съвършен демиург в старобългарската литература.

Лексикалната съпоставка на превода на Манасиевата хроника с оригинала е важен

аспект при анализа на рецепцията на текста на произведението в старобългарската

книжнина през ХІV в. Според авторката преводът показва високата степен на владеене

на езика на оригинала и на реторическите техники при съставяне на текста, но

преводачът винаги се стреми да свърже гръцките реалии с българските и по този начин

по отношение на лексиката текстът се променя според „културните стереотипи на

поръчителя” по сполучливия израз на изследователката.  Безспорен принос в тази част

от монографията е и изследването на глосите в текста – кратки добавки, които

поясняват непонятна гръцка дума или по-усложнена гръцка фраза. Изследователката

показва как неясните думи са интерпретирани от преводача с оглед на познатите му

християнски понятия, български реалии или стереотипи. Това според авторката е важен

показател за формите и етапите на рецепцията на текста в българска среда, като се

прави и изводът за непрекъснатото адаптиране на текста към съответното историческо

време.

Съвсем различна проблематика третира представената студия /която е глава от книга/

Свитъкът амулет от колекцията на проф. Иван Дуйчев и мястото му в

апотропейната книжнина. Това изследване е резултат от дългогодишните

заниманията на Вася Велинова с ръкописите от колекцията на проф. Иван Дуйчев,

които тя познава много добре и има личен принос за тяхното опазване, описване и

дигитализация. Всъщност студията е едно обширно и прецизно изследване върху

произхода и функциите на амулета и ролята му в различните епохи. По-подробно е

застъпена традицията на амулетите в християнската епоха, в които обикновено има

преплитане на канонични и апокрифни текстове.

При анализа на амулета-свитък от колекцията на проф. Иван Дуйчев изследователката

разглежда различните по произход и предназначение текстове, като е обърнато

специално внимание на молитвата на св. Сисиний. Този древен наратив трайно

привлича изследователските интереси на Вася – и в други свои статии /напр.

представените с списъка за конкурса под номер 9 и 27/ тя проследява различните появи



на мотива в световната култура. Успява да открие и систематизира 14 преписа на

молитвата на св. Сисиний в славянската средновековна православна литература, а също

така изследва и феномена „амулет” като израз на вярата в магическата сила на словото.

Приносът на този труд се изразява в подробното аналитично представяне за първи път

на всички текстове в амулета от колекцията на проф. Дуйчев, като са разгледани и

магическите кръгове в края на свитъка. Текстовете са преведени и снабдени с обстоен

коментар. Като цяло тази студия има приносен характер като комплексно изследване на

определен книжовен и културен феномен в старобългарската литература, който показва

и връзката й с по-ранни културни традиции.

Специално бих искала да обърна внимание на Опис на средновековни ръкописите,

старопечатните, редките е ценните издания в НИМ, София, 2013, т.1. Славянски

ръкописи, кирилски печетни книги и периодични издания (в съавторство)

Описът представя за първи път 41 неизвестни ръкописа и 349 старопечатни книги от

сбирката на Националния  исторически музей в София, като В. Велинова е автор на

описанията на ръкописите.   Въвеждането в научно обращение на ценни ръкописи от

една от основните ръкописни сбирки в България е важен научен принос на Вася

велинова. В сбирката на НИМ тя описва особено ценни ръкописи от ХІV в. , като един

от тях е с много архаичен език  и съдържа слова на Климент Охридски и Йоан Екзарх.

Струва ми се , че този аспект от общата научна продукция на Вася Велинова е особено

ценен, тъй като в годините тя добави към първоначалната си подготовка на

палеославист много специфични знания и умения, които изискват конкретната работа с

ръкописи и се утвърди като един от водещите специалисти по средновековни славянски

ръкописи в България и в международната палеославистика.

И в други свои статии и студии , представени за конкурса, Вася следва тази част от

научните си занимания. Като безспорни археографско – кодикографски приноси могат

да бъдат посочени статиите под номер 4 - /археографски бележки върху препис на

житието на Стефан Неман/; 6 - /третираща въпросите за славянските палимпсести/; 7-

/върху ръкописи в колекцията на Ив. Дуйчев/; 11,12- /посветени на ръкописи в

колекцията на НИМ и националния литературен музей/ и др.

Едновременно с това в други свои статии Вася се проявява като литератор –

културолог, изследващ рецепцията на византийския книжовен модел, типовете книги и



културния контекст при техния превод сред православните славяни /статия 14/. Други

статии са посветени на заниманията й със Слово и Образ в средновековните ръкописи

/статия 1/ ; с образа на Константин Велики в старобългарската традиция /статии 17, 18,

19/; с нови  тълкувания в словата на св. Климент Охридски /статии 2,3/; с цели

старобългарски паметници, неиздавани и слабо познати досега /статия 26 за Закона за

рудниците на Константин Костенечки/.

Именно това съчетаване на постиженията в областта на кодикологията и археографията

с тези в областта на литературния анализ /жанров и стилистичен/ и в сферата на

културно –историческото осмисляне на рецепцията на византийския модел в

славянския православен свят, са особено характерни за научните занимания на Вася

Велинова и я утвърждават като един от водещите палеослависти .

Бих искала специално да подчертая  и заслугите в учебнопреподавателската работа на

доц. дфн Вася Велинова. Вася е дългогодишен преподавател по старобългарска

литература с оригинален свой подход. Освен лекционните курсове по старобългарска

литература в бакалавърската програма, тя има и свои темататично разработени курсове

в магистърски програми като „Основни принципи на средновековната литературна

естетика”, „Увод в славянската кодикология” „Мобилност на културните центрове

през Средновековието”, „Образът на владетеля в средновековната книжнина” и др.

Вася Велинова има и свой разработен курс в платформата Mооdle - „Писмената

култура на славяните и Византия“, който представя комплексен културно-исторически

прочит на историята на славянската ръкописна книга като единство на съдържание и

оформление.

С пълно убеждение подкрепям кандидатурата на доц. дфн Вася Велинова за професор

по старобългарска литература и предлагам на уважаемото научно жури да гласува за

нея.

доц. д-р Майя Йонова


