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Дисертационният труд е посветен на възникването и организацията на 

късноантичното (ранновизантийско) монашество, като фокусът е поставен върху 

всекидневието и неговите измерения. Така дисертацията навлиза в специфична ниша от 

един вече традиционен и популярен академичен и академично-популярен „жанр”, 

свързан с изследването на структурите на всекидневието на средновековния човек и на 

„ромея” в частност. Четейки изследването, аз неминуемо си правех препратки към 

различни български и чужди автори, занимавали се обстойно с това, между тях Фернан 

Бродел и Цочо Бояджиев, например. Нишата на монашеското всекидневие в този ранен 

период обаче остава сравнително „незапълнена” и това оправдава създаването и 

защитата на подобен труд. 

Дисертацията се състои от увод, три глави, заключение, списък на 

използваните извори и историография, общо 307 страници. Уводът е пространен, 

информативен и по мое мнение добре подреден, с акценти върху актуалността и 

състоятелността на тематиката, цели и методи, състояние на изследванията и наличната 

изворова база. Използваните извори са достатъчно много и издават добрата езикова 

подготовка на дисертанта, което в нашето научно направление би трябвало да е еталон, 

а не приятно изключение. Що се отнася до източниците, на мен ми липсва като че ли 



Исидор Пелузиот, интересен египетски монах-интелектуалец и автор, който заслужава 

по-голям интерес от обичайния. 

Структурата на дисертационния труд е обмислена, като преминава от 

географската към телесно-ситуационната пространственост, за да достигне накрая до 

темпоралния цикъл на всекидневното съществуване. Първа глава представя обстойно 

възникването и развитието на отшелничеството и монашеските структури в 

източноримския Близък Изток (Египет, Синай, Палестина, Сирия, Кападокия и Понт), в 

Контантинопол и неговите околности, в Солунско и на Апенинския полуостров. 

Разгледани са различните тези за появата на феномена „монашество”, включително и 

като нова фаза в утвърждаването на християнската идентичност след известното 

размиване, което се получава като резултат от масовата християнизация през IV век. 

Направени са още важни същностни терминологични уточнения във връзка с понятията 

„монах” и „отшелник (анахорет”), „лавра”, „киновий” и „манастир”. Това е необходимо, 

за да не се допусне анахроничното използване на термини от по-късна епоха, които 

имат друго значение в разглеждания от автора ранен период. 

Втора и трета глава разглеждат различните модели на пространствено и 

времево съществуване на монасите и техните структури в различни части на 

Империята, с естествен акцент върху Изтока. Не са пропуснати въпроси като облеклото 

на монасите и монахините, техните обиталища, дейността в манастирските 

страноприемници и болници. Направено е важно разграничение между различните 

ареали и традиции по отношение на социалната ‘политика’ и социалната функция на 

монашеската общност и свързаните с нея богоугодни институции. По отношение на 

разделението на времето от изключително значение е различното възприемане на 

понятието „час” в онази епоха,  

Научните приноси на представения труд са свързани най-вече с 

изграждането на една богата картина на организацията и всекидневното съществуване в 

ранновизантийските манастири. Дисертацията е приятна за четене и добре написана от 

гледна точка на стила, почти липсват досадните правописни и технически грешки. 

Забележките ми са малко и не са толкова съществени, че да променят отношението ми 

към труда. На първо място, бих препоръчал използването на общ принцип при 

изписването както на древните, така и на модерните имена. Понякога се изписват на 



латиница, понякога на гръцки, а друг път в популярната им българска форма. Йоан 

Ликополитис веднъж е така, друг път е Йоан Ликополски, Йоан Касиан се споменава и 

като Касиян и т.н. В редки случаи има и фактологически грешки. Известният 

палестински аскет Евтимий Велики не е излекувал сина на Теребон, а самия Теребон, 

син на Аспебет (или Аспевет, но не и Аспеват). Някои проблеми, макар и да не са в 

никакъв случай централни за дисертационния труд, са представени доста общо и 

повърхностно, например „монофизитизмът”: самото понятие е подвеждащо и 

нееднозначно, доколкото е дадено на т. нар. монофизити от техните противници, а 

съществено важен е въпросът какво всъщност е „монофизитизмът” и доколко 

съществува въобще. В тази връзка адмирирам използването на термина „коптско 

дохалкидонско християнство”, който много по-добре отговаря на християнската 

общност в Египет, която имам честта да познавам частично. 

Въпреки посочените критики, аз оценявам високо този труд. 

Споменатите пропуски не отричат факта на едно много добро изследване, което трябва 

да бъде оценено по достойнство. Затова и препоръчвам на уважаемото научно жури да 

присъди на автора научната и образователна степен „доктор”. 
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