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РЕЦЕНЗИЯ 
на 

дисертационния труд на Златина Иванова Каравълчева 
на тема „Всекидневието в манастирите в Ранна Византия (ІV–VІІ век)“ 

за присъждането на образователната и научна степен „доктор“  
по направление 2.2 „история археология“ 

от доц. д-р Златомира Герджикова,  
Институт за балканистика с Център по тракология – БАН 

 

 

 Представеният дисертационен труд „Всекидневието в манастирите в Ранна 

Византия (ІV–-VІІ век)“ разглежда проблем, който, въпреки интереса към различни 

аспекти на всекидневието и към историята на ранното монашество, е останал 

неразработен. Темата е ясно очертана и притежава изключителна актуалност, тъй като 

липсва самостоятелно монографично изследване, което да разглежда живота в 

различните монашески общности в периода на тяхното създаване. Оригиналният 

характер на разглежданата тема се дължи и на решението на автора да структурира 

дисертацията около пространството като организация на манастирския живот.  

Комбинацията от всекидневен живот с процеса на изграждане на една нова институция 

дава различни възможности за фокусиране на научната разработка. Златина 

Каравълчева успешно е избегнала вариантите при които всекидневието е сведено до 

изброяване и описване на поредица от постоянно повтарящи се действия. Те избира 

един нов и по-различен подход, която ѝ позволява да представи възможно най-пълно и 

балансирано всекидневието на различните монашески общности.  

 Постигането на подобен баланс на изследването изисква добро познаване, както 

на изворовата база, така и на изследванията по проблема. За периода ІV–VІІ в. това е 

трудна задача, предвид прехода от Античност към Средновековие, създаването на 

множество нови литературни жанрове, и не на последно място, огромното количество 

достигнали до нас извори. Без да се ограничава, Златина Каравълчева е използвала 

всички налични форми на изворов материал – писмени и археологически, до които е 

имала достъп. 

  Избраният от докторантката хронологичен и териториален обхват е съобразен с 

развитието на монашеската институция. Периодът ІV–VІІ в. е труден за изследване от 

гледна точка на постоянните промени и огромното количество изворов материал – 

писмен и археологически. Златина Каравълчева не се е „изкушила“ да ограничи 
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първоначално поставения обхват на изследването и да намали обема на използваните 

извори, за сметка на качеството на дисертационния труд. 

 Изследването е организирано около пространството на всекидневието в 

ранновизантийските манастири. Първа глава разглежда „Географското пространство на 

монашеството в Ранна Византия”. Систематично са ни представени всички монашески 

структури на територията на Източната Римска империя, като са направени няколко 

препратки към западните части. Тази глава не само представя всички монашески 

общности, но има за цел да ни въведе в света на монасите. Запознаваме се с основните 

личности, свързани с изграждането на общностите, със светските и църковните водачи, 

с императорското законодателство и начинът, по който обществото приема отделянето 

от светското. На пръв поглед главата е твърде обширна (70 страници). Описателният 

характер, особено на места, силно натежава и може да откаже читателя да продължи. 

Като част от общата структура на изследването обаче това е един успешен начин за 

избягване на традиционното описване на различните видове монашески общности. 

Тази организация на информацията запознава читателя с различните особености на 

монашеството поставяйки ги в контекста на конкретни примери. Този практически 

ориентиран метод е много по-ясен отколкото традиционното енциклопедично 

излагане на информацията за киновиите, стълпниците, лаврите и др.  

 Втора глава е посветена на „Пространството на всекидневието в манастирите в 

Ранна Византия“. Вместо традиционно да ни запознае с приликите и разликите в 

начина на живот в различните монашески общности, Златина Каравълчева ни 

представя пространството на всекидневието в две негови форми, като „жизнена“ и 

„телесна“ среда. Научаваме за „враждебността“ на жизнената среда и за физическите и 

духовните предизвикателства, с които се сблъскват монасите за да оцелеят – сушата, 

дивите зверове, атаките на демоните. Ясно са показани разликите в начина на живот в 

зависимост от географския регион. Пустините на Египет, Сирия и Палестина имат 

специфичен климат и оттук, особеностите на монашеския живот и различните начини, 

чрез които социализират „пустинята“. 

 Тези природни особености намират израз в различните форми на организиране 

на монашеските общности. Разнообразието варира от анахоретите, които живеят в 

пещери, гробници, дървета, стълбове и всякакви странни места, където могат да се 

уединят до големите византийски лаври и монашеските градове. Златина Каравълчева 

подробно описва различните форми на монашески общности и, докато прави това, ни 

запознава с различните видове организация, правилата на които са подчинени, 
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вътрешната им структура, дори архитектурното пространство на някои манастирски 

комплекси. Научаваме какво е пространството в личните килии, къде и как са 

организирани местата за молитва и хранене, къде има болнични помещения и 

страноприемници. 

 Специално внимание е отделено на женското монашество и на манастирите в 

градска среда. 

 Като отделен предмет на всекидневието са разгледани тялото и телесността. 

Подробно са ни представени облеклото и хранителния режим на монасите, както и 

последиците от пренебрегването на телесните нужди – болестите и начините, по които 

монасите се лекуват. 

 Въпреки че ясно е разграничила и добре е описала разликите между отделните 

видове монашески общности Златина Каравълчева не е направила опит да обясни 

причините за това. И доколкото подобно обяснение предполага добро познаване на 

социалния и религиозния контекст в който са създавани и развивани монашеските 

структури, от текста ясно личи, че докторантката не е добре запозната със случващото 

се извън манастирските стени. Най-простият пример за това е пренебрегването на 

обществените позиции на основателите на някои от най-големите и важни манастири – 

Пахомий, Василий Велики, Августин. Тримата създават общности, които имат 

собствени правила, структура и всекидневие, на моменти коренно противоположни 

едни на други и основните причини за това трябва да търсим в особеностите на 

обществата и социалните кръгове, чиито представите ли са.  

 Друга особеност, която не е отчетена е положението на монашеството в 

църковната структура и йерархия. Предвид процеса на паралелно изграждане на 

Църквата и монашеството като независими институции, отношенията им са твърде 

динамични и могат да варират от взаимодействие (монаси помагат на отделни епископи 

да утвърдят властта си, включително срещу императора) до пълно отричане (монасите 

отказват да станат част от клира и да се подчиняват на Църквата). Това неминуемо 

оказва влияние върху начина на живот на отделните монашески общности, а оттук и 

върху всекидневието им. 

 Третата глава, „Темпоралност и организация на всекидневието в 

ранновизантийския манастир“, представя заниманията на монасите през двете основни 

части на денонощието – деня и нощта. Въпреки установеното вече разнообразие, което 

е характерно за разглеждания период, в случая наблюдаваме всеобща строга 

организираност и нормативност на дейностите, които трябва да бъдат извършвани. 
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Разделянето направено от докторант Каравълчева на дневни и нощни занимания, на 

физически труд и участие в богослужението, е базирано на използвания изворов 

материал, следователно е съобразено с възприемането на времето през разглеждания 

период ІV–VІІ в. Така един след друг следват молитви по часове и участие във 

физическа дейност. Нощта е специфично време не само за монасите, но при тях 

предизвикателство не е само мрака, който ги заобикаля, а и всички изкушения и 

изпитания, които идват с него. 

 Самостоятелно са разгледани физическите занимания в различните монашески 

общности, като са разделени на занаяти и земеделие. Такава структура води не просто 

до изброяване на отделните дейности, практикувани от монасите, а до представяне на 

особеностите на отделните общности, което е приносно при подобен тип изследване.  

 Изключително полезна е препратката, която е направена към начините, по 

които монашеските общности се сдобиват със собственост. Подобна информация е 

ключова за разбирането как функционират и се разрастват не само монашеските, а 

всички религиозни общности. Икономическото състояние на всяка група определя 

ежедневните им занимания и положението им като сред подобните на тях структури, 

така и в заобикалящата си обществена среда. Вплитането на нещо важно, но леко 

встрани от изследваната тема, по начин, който да го интегрира пълноценно в 

цялостното изложение е умение, което срещаме у малко изследователи.  

След като разглежда личните занимания на монасите през денонощието Златина 

Каравълчева се обръща към взаимодействието на монашеските общности със 

заобикалящата ги среда и между самите монаси. 

Една от основните характеристика на християнството е благотворителността и 

монашеските общности са основните инициатори на различни социални дейности.  В 

дисертацията те са разделени на: книжовна дейност и обучение; страноприемници и 

болници; и монасите като закрилници и патрони. Това кратко представяне на 

социалната дейност на манастирите е изключително важно, както за представянето на 

всекидневните занимания на отделни монашески общности, така и за цялостната роля 

на манастирите в ранновизантийското общество. 

 Цялата дисертация е изпълнена с препратки към забавни и поучителни случки 

от живота на монасите. Похвално е, че докторант Каравълчева много прецизно е 

намерила баланса между необходимостта от съответната история и забавния момент, 

който внася. Често срещано е люшкането или в едната или в другата крайност, при 
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което изследванията се превръщат или в лишени от живот текстове или в „жълта 

преса“.  

 Определените от Златина Каравълчева научните приноси в приложения 

автореферат са четири: 1. представяне на модел на нормативното монашеско 

всекидневие през ранновизантийския период; 2. формулиране на критерии, по които 

всекидневието може да бъде изучавано в исторически план; 3. представена е обща 

картина на всекидневието в ранновизантийските манастири на територията на 

Византия; 4. всекидневието чрез своите устойчиви форми се представя като фактор за 

пренасяне на късноантичните християнски представи за човешката природа, както и за 

особената роля на „светия човек“ или „човека на силата“ в социума. Напълно съм 

съгласна с представените приноси, като ще обърна специално внимание на първите 

два.  

Периодът ІV–VІІ в. е време на постоянни изменения на държавата, обществото 

и начина по който хората възприемат света. Всеки век се отличава от останалите и като 

допълнение не трябва да забравяме, че Империята все още включва територии, които 

говорят различни езици, почитат различни богове, живеят по различен начин. 

Създаването на модел и формулирането на критерии за успешното му прилагане в 

толкова динамична и разнообразна обществена и културна среда е трудно и изисква 

задълбочени познания и специфични умения. Златина Каравълчева успява, да изгради 

функциониращ модел за изследване на всекидневието за периоди и територии, където 

все още текат трансформационни процеси. Тя прави това като се фокусира не върху 

множеството отделни дейности, изпълващи денонощието на всеки човек, а 

организирайки го около различните пространствени форми. Така организиран моделът 

на Каравълчева може да бъде прилаган не само за изследване на всекидневието. 

 Ще си позволя да направя и няколко бележка. В текста са използвани като 

взаимозаменяеми термините „Ранна Византия“ и „Късна Античност“, съответно 

„ранновизантийски“ и „късноантичен“. Двата термина обхващат различни 

хронологични периоди и би трябвало или да остане само един термин, или да бъде 

направено уточнение за начина на използването им. При техническото оформление е 

необходимо прилагането на единен модел на цитиране на изворите и литературата. 

Необходимо да бъда създаден и единен модел на цитиране на законодателството. 

Много често е изпусната годината на издаване на закона. Допуснатите неточности са 

лесно отстраними и по никакъв начин не влияят върху научните качества на 

изследването.  
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 В заключение бих искала да изразя убеждението си, че представеният 

дисертационен труд представлява богато документирано и професионално изпълнено 

изследване, което внася съществен принос по изследваната тема. Трудът показва 

отлична подготовка, умение за работа с първични източници, много добра 

библиографска осведоменост, респектиращи познания в областта на „историята на 

монашеството в Ранна Византия“. С приносите си, със своята пълнота и прецизност на 

изпълнението, работата напълно отговаря и дори надхвърля изискванията за 

дисертация за присъждане на научната и образователна степен доктор. Казаното дотук 

ми дава основание да подкрепя дисертацията и да препоръчам на уважаемото жури да 

присъди на Златина Каравълчева научната и образователна степен „доктор“. 

 

 

София,       

20 август 2016 г.      доц. д-р Златомира Герджикова 


