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„доктор”

  Проф.  дин Петър Ангелов

      Представеният докторски труд е посветен на един проблем, който от дълги години е 

бил обект на значителен интерес от страна на историци, богослови, философи, 

културолози, изкуствоведи и археолози. В този смисъл поздравление заслужава куражът на 

докторанта да се опита да намери своя ъгъл в изследването на монашеството, като 

същевременно обобщи критично постигнатото до този  момент в науката. Още уводът на 

дисертацията подсказва, че Георги Канев е схванал сложността на поставената задача. Той 

правилно набляга на обстоятелството, че изследването на монашеската култура изисква да 

се познава добре самият феномен „монашество” и неговите идейни корени. Подчертава се, 

че в много отношения те ни отвеждат в по-далечни епохи извън християнството, особено 

що се отнася до същността на аскетичния морал и на различни свързани с него 

поведенчески стереотипи. Убедителни са  направените констатации, че прилаганата от 

някои учени методика понякога води до изкривяване на истинската картина на монашеския 

феномен, особено ако се прилагат неправомерно модерни оценъчни критерии и не се 

познава в дълбочина християнската религия и ценностната система  на средновековното 

общество. 

      Уводът на докторския труд съдържа няколко основни акцента, сред които са  

формулиране целите и методите на изследването, обосновка на хронологическата рамка, 

историографски обзор  и съвсем кратка  справка за някои основни понятия, използвани в 

изложението. От класическата структура за такъв тип докторски трудове отсъства 

единствено преглед на изворовата база, но, както се  вижда,  тя е специален обект на 

изследване в отделните глави на дисертацията.  Изложението все пак би спечелило, ако 

чисто типологично бяха изброени  в увода  различните по своя характер извори,  с  които 

ще борави докторантът. Повече внимание е отделено на историографията. И тук обаче, 

вероятно с оглед да не утежнява увода, подходът е избирателен, като са анализирани и 
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оценени по-подробно приносите главно на автори от преди края на Втората световна 

война. Това до известна степен е оправдано, тъй като слез 1944 г. по обясними причини 

въпросната  тематика е почти изоставена или интерпретирана от марксическа гледна точка, 

която по принцип е силно критична и подценителна към мястото ролята на религията в 

обществото.  Все пак, по мое мнение, трябваше да се отдели повече място за анализ на 

някои исторически изследвания от последните десетилетия, когато интересът към 

монашеската култура бе възроден, главно от историци, философи и културолози. От 

апарата под линия става ясно, че Георги Канев познава добре новите заглавия, но за част  

от тях следваше да отдели повече внимание.  Заслужава например  да се даде една по-

обширна преценка на трудовете на доц. Бистра Николова, а също така можеше да се 

коментира и докторската дисертация, защитена от Росица Начева по сходна проблематика. 

Така, според мен, самият докторант би подчертал по-ясно и убедително с какво е съгласен 

и с какво не е съгласен във въпросните трудове, и какво ново, и по-различно се надява да 

внесе в образа на монашеската култура в средновековна България. Смятам за излишни и 

редовете в края на увода относно някои използвани понятия. Много по-добре щеше да бъде 

след заключението на дисертацията да бъде приложен един  по-подробен понятиен речник, 

който несъмнено да бъде от полза за читателя.

      Изложението на докторския труд е разделено на три глави, всяка от които се 

състои от отделни части. Първа глава е с въвеждащ характер  и поставя на разглеждане 

няколко основни въпроса, които имат тясно отношение към същината на монашеската 

култура. Един от тях се отнася  до генезиса и спецификата на аскетизма. Авторът разглежда 

неговите проявления в различни религиозни учения и философски течения, като 

подчертава с основание, че християнството ги възприема и преосмисля творчески. 

Обръща се особено внимание на факта, че в християнския път към Спасението, което 

представят особено Новозаветните книги, се крие основополагащото значение на 

аскетичните усилия на Христовите последователи и особено на източно православното 

монашество. Важен момент в първа глава представлява и опитът да се очертае 

зараждането на иночеството, видовете монашеска организация и нейното разпространение 

в българските земи. Както става ясно, сред българските монаси се оформят различни 
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групи мисионери, книжовници, пастири и учители. Звучат убедително думите, че 

монашеското съсловие не остава незабелязано в средновековното българско общество и 

скоро се превръща в стожер  срещу посегателствата върху  вярата, като създава за тази цел 

догматични, поучителни и богослужебни творби. Прави се интересният, макар  и според 

мен доста противоречив  извод, че  тези творби от една страна са продукт на иманентна 

същност на монашеската култура, но от друга не са нейната сърцевина. Всъщност Георги 

Канев изразява мнение, че тази култура би просъществувала и без появата на тези 

съчинения. 

  Втора глава разглежда въпроса за манастирите и монашеската култура в 

българските земи през ХІ-ХІV в. Анализират се основните фактори, които способстват за 

разпространението на монашеската култура по българските земи. Сред тях се набляга на 

внесените от Византия след Покръстването паметници на агиографската книжнина, правни 

сборници и преводна богослужебна книжнина. Особено място се отделя и на домашните 

източници, в които се отразява положителното отношение на средновековното българско 

общество към монашеския подвиг. Не е оставен без внимание и стремежът на 

еретическите проповедници  да се придържат към  монашеския идеал  и го пропагандират, 

за да привличат  свои последователи. Прави  се обосновано заключение, че разгледаните 

домашни паметници  свидетелстват за отношение на почит и респект към монашеския 

начин на живот .

  Последната част от втора глава е посветена на появата на манастирите по 

българските земи в периода ХІ-ХІV в. Един от главните акценти пада върху  периода на 

византийското владичество, когато според автора ромеите приемат българите като 

единоверен православен народ. Тази констатация по същество е вярна, но трябва да се 

отнесе далеч по-назад във времето. Съзнанието, че българи и ромеи  са две части на един 

православен народ, можем  да открием в редица паметници от Х в. – напр. в писмата на 

патриарх Николай Мистик, в Словото за мира с българите и т.н. Действително, чуждата 

власт спомага да се постигне по-голяма унификация в богослужението, води до  

осъществяване на по-активни  книжовни връзки, до налагане на всеобща почит към 

православните светци от български произход и до обща борба против различни ереси вкл. 
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и против т.нар. латинска ерес. И все пак, по мое мнение общият монашески идеал на 

българи и ромеи през разглеждания период не означава, че трябва да се стига до 

идеализация  на отношенията е между завоевател и покорени. В историята на 

византийската власт в българските земи има достатъчно примери, от които става ясно, че 

покореното население не винаги е приемало особено радушно духовните пастири дошли от 

Византия, а някои книжовни творби, писани най-вероятно в монашеските обители, 

съдържат определено антигръцка насоченост. 

     В тази част от изложението на Втора глава докторантът е показал добра 

осведоменост, и на основата на съществуващата обширна литература, е дал обобщена 

картина на манастирите по българските земи и тяхното своеобразно групиране в 

зависимост от политически и икономически фактори. Става дума най-вече за манастири, 

свързани със скалното монашество, идиоритмия и  отшелничество. Изтъкната е тяхната 

роля не само като книжовни, но и като занаятчийки центрове за задоволяване  най-вече на 

битови нужди.

В глава трета са разгледани проявите на монашеската култура в три главни 

направления – монашеска литература, литургия и иконопис. В първата част на главата е 

предложена една стройна систематизация на монашеската литература съобразно 

функциите, които изпълнява – творби с практически напътствия, патерични разкази и т.н. 

Обръща се особено внимание на разпространението на някои основни монашески творби 

като Пандектите на монах Антим,  Паренесиса на Ефрем Сирин, Лествицата на Йоан  

Лествичник и т.н. Във втората част, на основата на съществуващата литература, е направен 

преглед на Светата литургия – нейното възникване сред източноправославното 

духовенство, тълкуването на Св. Литургия, обстановката при нейното извършване и т.н. В 

третата част авторът се придържа към становището, че иконописта е сфера, в която 

стремежът на монашеския подвиг – светостта намира своето визуално изображение. 

Изводът, който се прави е, че в Средновековна България  са възприети напълно 

богословието и естетиката на иконата, които служат за изобразяване на монашеския идеал.

В Заключението авторът резюмира основните изводи, до които е достигнал в 

изложението, и специално подчертава забележителната устойчивост на монашеската 
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културна през вековете. Заинтригуващо звучи и твърдението, че явления като монашеската 

култура крият потенциал да предложат решения на належащи проблеми и въпроси от 

съвремието. Според мен докторантът би спечелил, ако беше развил тази мисъл с нещо по-

конкретно, което би направило и дисертацията му да звучи още по-актуално. 

Приносът на  дисертацията основно виждам в това, че тя представлява успешен 

опит за обобщаващо интердисциплинарно изследване на монашеската култура в 

средновековна България и нейните разнообразни проявления в литературата, изкуството и 

литургията. Ще добавя  също, че представеният за защита текст е лично дело на неговия 

автор  и напълно отговаря на критериите, които се предявяват към един „малък” докторски 

труд. Заслужава да се отбележи, че след проведеното вътрешно обсъждане, докторантът се 

е съобразил с направените бележки от библиографско естество и е стегнал обема в едни 

нормални граници. Георги Канев е демонстрирал  не само много добро познаване на 

изворите и литературата, но и задълбочено вникване в разглежданите проблеми. Трябва да 

се отбележи  също и неговата  похвална научна активност през годините на 

докторантурата, за което  свидетелства приложеният списък от 10 публикации. Всички това 

ми дава основание да препоръчам убедено на уважаемите членове на научното жури да 

присъди на Георги Канев научната и образователна степен „доктор”.

22. 04. 2014 г.                                                          Проф. П. Ангелов
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