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През последните десетилетия научният интерес към византийските 
ръкописи е съсредоточен предимно към по-комплексно представяне 
както на естетическото оформление, така и на процеса на изработването 
на кодексите. Такъв подход е резултат  от натрупаните в последните 
години теоретични наблюдения над основни фактори на културния 
контекст, в който се създават и битуват средновековните ръкописи и 
преди всичко – разкошно украсените богослужебни книги. Отчитането на 
една от основните им функции в християнската култура – да съхраняват 
свещеното, боговдъхновено слово, ги превръща в обособен корпус от 
ръкописи, съсредоточили в себе си философските, богословските и 
естетическите мисловни стереотипи на своето време и опредметили 
определени идеи за словото като въплътен Логос, за богослужението 
като еманация на религиозността на византийците и православните 
християни като цяло. Вследствие на това се задълбочават връзките между 
отделните дисциплини, изучаващи ръкописното наследство. Методите на 
палеографията, кодикологията и историята на изкуството все по-често се 
комбинират с цел да се изследва в пълнота най-ярко изявеният феномен на 
християнската култура – кодексът.

През Средновековието се преписват основно текстове с религиозно 
съдържание и това оказва решаващо влияние върху художественото 
оформление на ръкописите. Византийската християнска култура е 
текстуално ориентирана и съответно същността на византийския кодекс 
е текстът, а не декорацията. Нейната поява и роля се определят от една-
единствена цел – ясно структуриране на основните и второстепенните 
части на текста. Казано с други думи украсата на византийската книга има 
за цел да структурира текста с оглед на йерархическата му систематизация 
и вътрешна подчиненост. Веднъж въведена в ръкописите през IV и V 
век, тя се характеризира с по-голяма или по-малка последователност 
през следващите векове. Така се достига до развитие на принципа за 
подреденост и естетическо съчетание между отделни компоненти – 
текстуални и нетекстуални, като в продължение на няколко века във 
Византия се появяват декоративни системи за графично членене на 
текста, пряко свързани с функцията на книгата. Тя от своя страна зависи 
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от съдържанието на ръкописа и от предназначението му – за литургични 
нужди или за индивидуално моление. Развитието на тенденцията за 
цялостно украсяване на ръкописи се проявява най-силно през IХ век, 
като по този начин спомага за кодифициране на разнообразието от 
изобразителни и орнаментални елементи от Х век нататък. От средата на X 
век се създават типови модели, без това да се отрази веднага в перифериите 
на империята. Заемките от другите изкуства на орнаментални модели 
и мотиви, идващи от мозаeчната декорация, скулптурата и текстила на 
късната Античност и на Сасанидска Персия, вдъхват нов живот на 
ръкописната книга. Именно през Х век този богат корпус от мотиви става 
структурообразуващ елемент, като спомага за формирането на характерни 
стилове във византийската ръкописна орнаментика. Такива са цветният 
византийски стил (Blütenblattstil), дантеленият стил (Laubsägestil) и 
неговите модификации, както и карминеният стил или „in negativo“. Тези 
стилове, макар да дават облика на украсата в един кодекс, не влияят на 
създадените след средата на IX и през Х век устойчиви типови модели в 
декорацията, а са част от нея, като я допълват. Същата роля изпълняват 
и илюстративните елементи – миниатюрите. Ръкописната украса 
представлява един вид символен език на субординацията между образа 
и словото, което визуализира. Семантиката на това изразяване е свързана 
със служенето на Бога и се развива в непосредствена връзка с него. 
Естетическата страна на изкуството остава изцяло подчинена на нуждите 
на богослужението, т.е. на литургията като основен организационно-
образуващ елемент през Средновековието. Това е нагледно проследимо в 
най-важната за византийците книга – Евангелието. Именно проучването 
на декоративните системи на евангелията ни подтикнаха към избора 
на научен проблем, свързан с типовите модели в украсата на гръцките 
кодекси. Изследването е ограничено в хронологическата рамка IX – XIV 
век и обхваща само пергаментните ръкописи.

Настоящата дисертация представлява опит, на базата на 
предходните изследвания и натрупания материал, да се представи общата 
картина на типовите модели в украсата на евангелията и да се състави 
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репертоар на украсителните им елементи. Актуалността на настоящия 
труд е обусловена от разбирането, че натрупването, систематизирането и 
обработването на материал в тази насока е винаги значимо за историята на 
ръкописната книга.

Обект на дисертационния труд са евангелските кодекси – 
четвероевангелия и изборни евангелия от ръкописната колекция на 
Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“, които 
са принадлежали на два големи византийски манастира – основания през 
ХІІІ век „Св. Йоан Продром“ до днешен Серес и „Св. Богородица Косиница“ 
(Икосифиниса) близо до гр. Драма, за който се предполага, че е съществувал 
още през Х – ХІ век. Днес в ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев“ се съхранява 
най-голямата сбирка от гръцки ръкописи и фрагменти на територията 
на България (надвишаваща 450 единици). Те обхващат византийския 
и поствизантийския период от IX до XIX век. Сред тях евангелските 
кодекси са общо 38 ръкописа и фрагменти (19 четвероевангелия и 19 
изборни евангелия, датирани между IX и XVI век). Общият брой на 
посочените в изследването проучени de visu пергаментни ръкописи е 26 
(14 четвероевангелия и 12 изборни евангелия), обособени в три основни 
за историята на Византийската империя периоди: ІХ – Х век, ХІ – ХІІ век 
и ХІІІ – ХІV век. Най-малко са представителите на първия период (ІХ – Х 
век): едно четвероевангелие (Cod. D. gr. 338) и едно изборно евангелие 
(Cod. D. gr. 272). В диапазона между ХІ и ХІІ век са разгледани общо девет 
ръкописа. Три от тях са четвероевангелия (Cod. D. gr. 177, 252, 358) и шест 
изборни евангелия (Cod. D. gr. 133, 216, 157, 204, 228, 235). В периода 
ХІІІ – ХІV век от общо петнадесет ръкописа десет са четвероевангелия 
(Cod. D. gr. 339, 251, 281, 351, 227, 328, 274, 132, 217, 260) и пет изборни 
евангелия (Cod. D. gr. 350, 337, 92, 150, 212). Макар изписани на пергамент 
и влизащи в хронологическата рамка IX – XIV век, в изследването не 
са включени 4 ръкописни фрагмента на изборно евангелие (Cod. D. gr. 
106, 125, 126 и 387), защото те не дават възможност за проследяване на 
цялостно спазване на типов образец в украсата им. В научната разработка 
не са включени и още 2 четвероевангелия от колекцията на ЦСВП „Проф. 
Иван Дуйчев“. Едното от тях (Cod. D. gr. 59) поради изрязване на украсата 
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– заставки и инициали в него. Второто четвероевангелие (Cod. D. gr. 56) 
излиза извън зададените граници на изследване, от една страна, защото е 
фрагментарно запазено, и от друга, защото пергаментът в него е използван 
или като самостоятелни отделни листове, или като външно бифолио за 
първи и последен лист в тетрадите. 

Основните цели и задачи на изследването са да се представи в 
общ план украсата в двете групи ръкописи – четвероевангелия и изборни 
евангелия, да се систематизират и обобщят основните особености и 
белези на илюстративната и орнаменталната украса, като се проследят 
декоративните модели, оформили се през втората половина на IX и през 
целия X век и използвани без съществени промени и през следващите 
векове. 

Под типов модел в изследването се разбира йерархически 
изградена система за сегментиране на текста чрез орнаментална 
(заставки, концовки, инициали и др.) и илюстративна декорация 
на ниво макроструктура. С други думи казано, типовият модел се 
извежда с цел да демонстрира как украсата осъществява функцията 
си да онагледява йерархическата подчиненост на отделните текстови 
единици. Изследването на типовия модел в украсата на проучените 
ръкописи, освен на макроструктурно ниво като йерархична система за 
сегментиране на текста, би могло да се извърши и на микроструктурно 
ниво. База за такова проучване биха могли да бъдат конкретни мотиви 
в заставките и инициалите (зооморфни, орнитоморфни, ихтиоморфни, 
растителни, геометрични и др.) и принципите на тяхното композиране, 
както и те самите като елементи от украсата, които имат пряка връзка с 
литургичната функция на ръкописа. Подобен тип анализ, който би дал 
като резултат системна картина на разнородни украсителни елементи 
в техния функционален контекст, предполага съвместна работа на 
текстолози, езиковеди, богослови, изкуствоведи, историографи и др., както 
и привличането на по-голям масив кодекси с оглед представителността 
на резултатите. Поради тези причини той излиза извън границите на 
дисертационната разработка. 

Предвид естеството на изследвания материал, ограничен в две 
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групи – четвероевангелия и изборни евангелия, в дисертационния труд е 
направен опит да се изведат основните закономерности, характеризиращи 
устойчив типов модел. 

При първата група – четвероевангелията, типовият модел се изразява 
в едностепенна, двустепенна или тристепенна украса на макроструктурно 
ниво. С големи заставки във вид на рамки, портици, правоъгълници или 
ленти (бандове) се отделят графично началата на четирите евангелия. 
Към тях се добавят и украсени начални букви – инициали. Понякога се 
наблюдава акцентиране на някое от евангелията чрез различаващ се в 
големината или разработката орнаментален елемент. Второстепенните 
части, каквито са оглавленията и тълкуванията към евангелията, се 
маркират с по-малки заставки (често пъти монохромни) и инициали, 
различаващи се от използваните в началата на евангелията. Такива служат и 
за графичното отделяне на евангелски четива за подвижния и неподвижния 
литургичен календар, ако четвероевангелието е служебно. Останалите 
части в основните текстови единици се бележат с разделителни линии, 
графични знаци и малки (заглавни) букви. Концовките като украсителен 
елемент, макар да са характерни за по-ранните кодекси, често пъти намират 
място в края на текстовите цялости – евангелия, оглавления, тълкувания 
и евангелски четива. Заглавното писмо в четвероевангелията също често 
пъти спомага за йерархичното членене на отделните текстови единици. 
Така за изписване на заглавията на самите евангелия се използва предимно 
унциално писмо (понякога декорирано от различни графични елементи), 
а за оглавленията, тълкуванията и литургичните части – минускулно, но 
различаващо се (напр. по цвят) от използваното в основния текст. 

В оформянето на цялостния образ на моделите в кодексите и техния 
йерархичен сегментиран вид съществена роля играят и миниатюрите. 
В четвероевангелията това са три устойчиви изобразителни елемента – 
канонични таблици (разположени в началото на кодекса), портрет на 
съответния евангелист (разположен най-често преди самото евангелие) и 
илюстративни цикли. Последните два изобразителни елемента, макар и по-
рядко, се срещат и в евангелията, приспособени за литургичната практика, 
а именно лекционарите. В тях устойчивият типов модел, изразен чрез 
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последователна йерархична система за структуриране на текста с помощта 
на орнаментална украса на макроструктуриращо ниво, не се различава 
съществено от принципите на графично членение в четвероевангелията. 

В изборните евангелия тези принципи се прилагат според 
установения състав на перикопите, които са отделени в три основни части: 
синаксар, съдържащ четенията на подвижния годишен богослужебен кръг; 
менологий, съдържащ четенията на фиксирания годишен богослужебен 
кръг; и допълнителни четения. От своя страна откъсите, които влизат в 
състава на синаксарната част, се разпределят в четири основни цикъла: 
от Пасха до Петдесетница, от Петдесетница до Въздвижение на Честния 
кръст, от Въздвижение на Честния кръст до Великия пост и седмиците на 
Великия пост, а откъсите влизащи в менология – според месеците с начало 
месец септември. Именно тези пет основни текстови единици, както 
и допълнителните четива (Единадесет възкресни евангелия и четения 
„за всяка потреба“) се отделят графично с големи заставки тип портик, 
правоъгълник и др., независимо дали изборното евангелие е пълно или 
кратко. С по-малки заставки (тип лента, декоративни лъкатушни линии и др.) 
се маркират отделни второстепенни текстови единици, влизащи в състава 
на синаксара (напр. допълващи перикопи от евангелието от Марк в циклите 
от Петдесетница до Въздвижение на Честния кръст и от Въздвижение 
на Честния кръст до Великия пост; четива за нощно бдение през дните 
на първата седмица от Великия пост; Дванадесет страстни евангелия, 
изчитани на Велики четвъртък; и четива за служба по часове на Велики 
петък) и менология (началото на всеки месец). В изборните евангелия, 
подобно на четвероевангелията, понякога се наблюдава акцентиране на 
някои от основните откъси с по-голяма или по-богато орнаментирана 
заставка или заглавно писмо, изписано с унциал или декорирано от 
различни графични елементи. За разлика от четвероевангелията, в които 
инициалната украса е застъпена най-вече в началото на евангелията, при 
евангелските лекционари инициалите отделят графично всяка  перикопа, 
влизаща в състава им. Именно началните украсени букви в най-силна 
степен изразяват зависимостта на украсата в изборните евангелия, чиято 
цел, от една страна, е да структурира текста, а от друга – да спомага за 
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употребата им в богослужението.
Предвид поставената цел в дисертационния труд се предполага 

описание на орнаменталните и илюстративни елементи на всеки един 
от изследваните ръкописи. Методологията на научното изследването 
се базира на досегашните разработки върху цели колекции или отделни 
ръкописи. Стъпвайки на този фундамент, водещият метод в научното 
изследване е сравнителният анализ на украсителните елементи в 
двете групи евангелски кодекси, чрез който се открояват типологичните 
сходства и различия помежду им във всяка една от групите. Поради това 
разглежданите параметри на украсата се ограничават до: изобразителни 
елементи (миниатюри), орнаментални елементи (заставки, инициали, 
концовки, параграфни знаци – полузаставки и указалките; фронтисписни 
композиции в четвероевангелията – канонични таблици, писмо на Евсевий) 
и шрифтови елементи като част от украсата на общото поле (заглавно 
писмо, начални букви, литургични бележки и указания). За техния анализ 
в изследването е използван, изведения и обобщен от Аксиния Джурова, 
терминологичен апарат във „Въведение в славянската кодикология“ и „В 
света на ръкописите“. 

СтруктурА и СъдържАние нА диСертАционния труд

Дисертационният труд се състои от въведение, три глави, 
заключение, албум и използвана литература с общ обем 288 страници.

Въведението има уводен характер. В него се обуславя избора на 
тема, описват се основните цели и методология, както и структурата на 
дисертационния труд. Цитират се основополагащите научни изследвания 
на български и чуждестранни учени, свързани с поставената тема на 
дисертационната разработка. Специално внимание се обръща на произхода 
и историята на гръцката ръкописната сбирка на ЦСВП „Проф. Иван 
Дуйчев“, и на основните научни изследвания върху нея. Аргументира се 
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актуалността на дисертационния труд и се описват конкретните обекти 
на изследването – четвероевангелия и изборни евангелия, както и тези, 
излизащи извън зададените рамки. 

Първа глава е структурирана в три раздела и е посветена 
на характеристиките и функцията на евангелията. В нея, с оглед на 
предмета на дисертационната разработка, е направен един общ преглед 
на значението на евангелския текст, неговата функция и начина, по който 
текстът е достигал до реципиентите през Средновековието. За да може 
да се изясни специалното внимание, което се отделя на украсата на най-
важната за средновековния човек книга в нейните две разновидности – 
четвероевангелие и лекционар, е направен преглед на основните етапи на 
развитието ѝ. 

Така първият раздел на дисертационния труд се занимава със 
значението и разновидностите в съдържанието на четвероевангелията. 
Проследяват се най-ранните книги, които съдържат евангелски текст. Дават 
се примери на първите запазени пълни четвероевангелия, които датират от 
ІV и V век, и на други ръкописи с датировка преди VIII век, които обаче 
са непълни и за тяхното първоначално съдържание може да се говори 
с условност – дали са били четвероевангелия или отделни евангелия, 
съчетани с други старозаветни или новозаветни книги. В идеалния случай, 
при запазените пълни четвероевангелия, независимо дали са съчетани с 
други библейски книги, тяхното съдържание може да бъде разделено на 
„чист“ текст (термин по Пол Канар) и текст, придружен с коментар. Затова 
в първия раздел специално внимание се отделя на  съставът и основните 
елементи в „типичното“ четвероевангелие, както и на особеностите на 
евангелията с екзегетичен коментар.

Четвероевангелието има отворена структурата, която се формира 
от център – евангелския текст, и от указания към него. Последните са 
два типа: статии и цифрови номерации, и са предназначени да улесняват 
използването на ръкописа при самостоятелно или богослужебно четене. 
Едни от статиите са ориентирани пряко към отделното евангелие, а други – 
общо към четирите евангелия, като и двата вида по определен йерархичен 
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принцип могат да заемат различна позиция в строежа на четвероевангелието. 
Първият и най-често срещан предговор към ръкописите, съдържащи 
четирите евангелия, са каноничните таблици на Евсевий Кесарийски. При 
анализа на състава на „типичното“ четвероевангелие в първия раздел, 
специално внимание се отделя именно на каноничните таблици и техния 
вид видоизменение – „евсевиевите конкорданси под линия“, както и на 
тяхната функция, особености и разположение. Обикновено тези таблици 
са предшествани от писмото на Евсевий до Карпиан, което се разполага на 
две или три страници в ръкописите. Следващ основен елемент към началото 
на всяко от четирите евангелия е оглавление, което представлява списък с 
главите, съдържани в съответното евангелие. В четвероевангелията може 
да са включени заключителни формули за възникването и броя на стиховете 
в края на всяко евангелие; молитви; бележки за ползата и необходимостта 
от ежедневно четене на евангелието; указания как се четат евангелията 
през годината, пасхална таблица, тълкувания и др. 

Последните формират друга функционална разновидност на 
библейския текст, която е съвкупност от „чист“ текст и екзегетичен 
коментар. В зависимост от изписания текст са налични няколко 
варианта на тулкувания: ограничаващи се само с някои отделни схолии; 
изграждащи почти цялостен коментар, разположен върху трите външни 
полета на страницата; и накрая включващи коментари в самия текст на 
евангелията, с което се превръщат в пълноправни съавтори на писания 
текст. В изложението е направен бегъл преглед на четвероевангелия, в 
които „чистият“ текст е съпроводен с коментари, както и на конкретни 
техни автори. 

В края на първия раздел се обръща внимание и на лекционарния 
апарат в четвероевангелията, приспособени за литургична употреба, т.нар. 
служебни четвероевангелия. Още преди създаването и систематизирането 
на евангелските лекционари, четвероевангелията започват да изпълняват и 
тази функция. Появява се помощен апарат, който се състои от лекционарни 
бележки в текста, лекционарни указания в полето (понякога в текста) и 
лекционарен указател в края на основния текст.

За да бъде обусловен начинът, по който евангелският текст е 
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достигал до реципиентите през Средновековието, вторият раздел на първа 
глава се съсредоточава върху изграждането на богослужението още от най-
ранни времена до окончателното му оформяне. То се развива сравнително 
еднородно, като към VI век започват да се оформят отделни богослужебни 
ритуали. Във византийския ритуал синтезът между символизъм, 
пространство и интерпретация на новозаветните събития е Евхаристията 
– ядрото на литургията. С оглед цялостно ѝ обрисуване е направен бегъл 
анализ в стегнат вид на смисълът и съдържанието на Светата литургия. Тя 
е основен моделиращ фактор както за развитието и езика на богословието, 
на изкуството, но също така и за развитието на книгата като неделима част 
и ключов участник в тайнството, извършвано в енорийски и манастирски 
храмове. Акцент във втория раздел на първа глава е празничния календар 
и мястото, което заема в него евангелието. 

Празничният християнски календар в началото си не е еднороден 
и се различава в отделните църкви. Като цяло той е изграден около 
централния празник – Пасха, откъдето и богослужението се обръща към 
неделния ден като ден, в който се възпоменава Христовото възкресение. С 
течение на времето християнската религия изгражда отделни празници и 
празнични годишни цикли, свързани с историческите събития от живота 
на Иисус Христос. Те се делят на подвижни и неподвижни. Прочитането 
на Евангелието има централна роля във всички последования, които 
практикува църквата. С развитието на богослужението се установява 
практиката да се четат избрани откъси (перикопи) от евангелието, които са 
тематично свързани с определен ден или празник. 

Маркирането на основните елементи на литургията и участието 
на книгата – Евангелие – в нея има своето значение, защото служи като 
основа за разбиране на структурата и състава на изборното евангелие. 
Така третият раздел, като естествено продължение на втория, разглежда 
именно структурата и състава на евангелските лекционари. Проследява 
се наложилата се след ІХ век в тях византийска система, според която 
те се състоят от три части според употребата на перикопите: синаксар, 
съдържащ четенията на подвижния годишен богослужебен кръг, започващ 
от Пасха; менологий, съдържащ четенията на неподвижния годишен 
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богослужебен кръг, започващ на първи септември; и допълнителни 
четения. В последните влизат възкресни утринни евангелски четения и 
евангелията „за всяка потреба“. В хода на развитието на богослужението 
и адаптирането на неговите функции се налага появата на различни 
типове евангелски лекционари. За византийската литургична традиция 
през периода VІІІ – ХІV век са характерни два основни типа изборни 
евангелия – пълни и кратки. В изложението на трети раздел се разглеждат 
особеностите, характеризиращи двата основни типа, и тяхната употреба. 
Засяга се въпросът за комплекторните части и обособените от тях 
подтипове на изборните евангелия. Освен тях във византийската традиция 
се срещат, макар и не толкова често, и други типове изборни евангелия. 
Такива са съботно-неделните евангелия, които съдържат в синаксарната 
си част четения само за събота и неделя; възкресните евангелия, които 
съдържат в синаксарната си част четения само за неделя; празничните 
евангелия, които съдържат четения само за по-големите и важни празници. 
Изборното евангелие може да бъде съчетано в една книга и с апостол, 
която от своя страна също би могла да съдържа пълно изборно евангелие и 
пълен апостол или съкратени кратки версии на евангелията и апостола.

В края на раздела се представя оформянето на изборните 
евангелия, като специално внимание се обръща на използването на 
устойчиви формули (incipiti) и пряката им връзка с украсата.

Втората глава на дисертационния труд е посветена на оформянето 
и графичното членене на евангелията чрез употребата на орнамента, писмото 
и миниатюрата. Тя е структурирана в четири раздела. Първият разглежда 
еволюцията на украсителните елементи – тяхната поява и функция. В 
него се обръща внимание на най-ранния етап в развитието на графичното 
членене на текста, в който той се е изписвал чрез scriptio continua, без да се 
разделят нито параграфите, нито думите и без въвеждане на каквато и да е 
било пунктуация. Постепенно се появяват първите графични инструменти, 
които се съсредоточават в заглавията и началните (incipit) и финалните 
(excipit) формули на изреченията. Следваща стъпка в еволюцията на 
графичното разчленение е сегментирането на самия текст чрез оставяне 
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на празни места на края на всяка глава, с по-ясно подчертана пунктуация, 
хоризонтална черта в междуредието (paragrafos), поставяне навътре в 
полето (etkthesis) на първата буква от реда, която отбелязва или следва 
началото на всяка глава. Така се достига до отхвърляне на scriptio continua 
за структуриране на текста и до поява на първите орнаменти, каквито 
са концовките и инициалите. За да се представи в пълнота еволюцията 
на украсителните елементи в ранните ръкописи, освен орнаменталната 
украса паралелно се разглежда и илюстративната, като се дават примери, 
онагледяващи  развитието ѝ. 

Специално внимание в първи раздел на втора глава се обръща 
на иконоборството като основен фактор за промяна на общия вид на 
кодекса. В изложението се акцентира на отношението слово – образ, както 
и на визуалния език на изкуството като знакова система. Ограничението 
за създаване на религиозни изображения по време на иконоборството, 
макар периферията да е по-малко засегната, налага в изкуството на 
византийската ръкописна книга развитието на орнаментална аниконична 
тенденция. Тя започва да доминира над илюстративната, като по този 
начин основните декоративни единици (фронтисписни композиции, 
заставки, инициали, концовки) стават важен елемент, заемащ основно 
място в графичното членене на текста. Заставките от семпли декоративни 
линии през ранния период придобиват форми на квадрати, правоъгълници, 
а по-късно и портици. Инициалите, чиято орнаменталната украса 
постепенно се усложнява, се превръщат в основен елемент за вътрешно 
членене на текста. Геометричните и плетенични орнаменти доминират над 
растителните и постепенно навлизащите зооморфни мотиви. Ако в ранния 
период орнаменталните мотиви са се поставяли в краищата на инициалите 
и заставките под формата на плетенични и растителни завършеци, през 
VІІІ – ІХ век те изграждат самата конструкция на буквата, т.е. хастите. 
Същата тенденция се наблюдава във фронтисписните композиции като 
Евсевиевите таблици, за чието изграждане все още се използват директни 
архитектурни образци. 

Главен акцент в този раздел се поставя на тенденцията, започнала 
в края на ІХ и началото на Х век, която оформя устойчив характер за спазване 
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на определени типови модели с оглед на функцията на ръкописа. Според 
Ирмгард Хутер основните принципи на декоративното разчленяване на 
текста се свеждат до подчертаване на началата на основните текстови 
единици, употребата на различни типове орнаменти и паратактична 
последователност или йерархия в декорацията. Тези принципи в графичното 
членене са най-отчетливо проследими в предмета на изследването – 
евангелските кодекси, затова в изложението се проследява йерархичността 
в декорацията им, изразена чрез степенуването на орнаменталните 
елементи в сегментирането на текста. Засяга се въпросът за илюстрациите 
в четвероевангелията и лекционарите – тяхната поява, място и устойчив 
вид, като се прави съпоставка с латинската ръкописна традиция. Търсенето 
на пряка връзка между текст и декорация в литургически аспект в 
богато илюстрирани изборни евангелия е сложен проблем, изследван от 
различни чуждестранни и български учени като Курт Вайцман, Мари-
Леон Долезал, Анна Захарова, Елисавета Мусакова и др. Анализът на 
декоративните системи в тях показва, че те не следват единен модел. В 
лекционарите самите миниатюри – типът, мащабът и разположението им, 
както и връзка им с текста, са различни при всеки отделен ръкопис. Макар 
в илюстративната традиция на изборните евангелия да се откриват общи 
принципи, които следват структурата на текста и често се използват, за 
да набележат важни в литургичен аспект евангелски четения, връзката на 
декорацията с нейните богослужебни функции и структурата на текста 
не винаги съществува и трябва да се приема като гъвкава и мобилна. И 
това е така, защото украсата е само допълнение към свещения текст. Във 
византийската книга тя представлява сложна система, в която са съчетани 
различни функции. Елементите ѝ маркират началото и края на различните 
текстови цялости и посочват важните моменти в текста. Те служат като 
организиращ механизъм, който обособява последователните текстови 
блокове и по този начин указва начина на четене и разбиране на текста.

Вторият раздел, разглеждащ проблемите, свързани с появата 
на новия тип писмо във Византия – минускула, е от важно значение за 
изследването поради факта, че кодексите, изписани с новото за Византия 
писмо, получават нов облик, т.е. смяната на маюскулното с минускулното 
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писмо има пряко отношение към естетическия вид на кодекса и по-точно 
към вътрешната организация на текста и неговата подреденост. Затова в 
него се проследяват етапите на развитие и основните белези на минускула. 
На кратко се разглеждат причините, довели до замяната на маюскулния тип 
писмо с минускулния, както и писачески центрове, изиграли съществена 
роля в този процес. В тази част на изложението е представен процесът 
на транслитерацията, който слага отпечатък върху постепенното свеждане 
до минимум на маюскула. Обръща се внимание на паралелното му 
обръщение с минускула в неговите основни разновидности: библейски, 
александрийски и литургичен унциал. Проследяват се в хронологин ред 
по-важните форми на минускулното писмо до края на XIV век, каквито 
са „старо окръглено“, „старо издължено“, „тип каре“, тип bouletée, тип 
as de pique, „перлшрифт“ (Perlschrift). Разглеждат се в систематизиран 
вид типове минускулно писмо, използвани в писачески центрове, които 
са получили името си въз основа на характерни особености; името на 
писача или цялата книжовна школа, която го е използвала; или мястото 
си на произход. Проследяването на еволюцията на минускулното писмо 
е важна, защото то има пряко отношение към украсата на византийската 
книга и по-точно към вътрешната организация на текста и неговата 
подреденост. Така украсителните елементи, каквито са големите и малките 
заставки, концовките и декоративните разделителни линии, заемат своето 
пропорционално на текстовото поле място. Инициалите се оразмеряват 
с големината на минускулното писмо. Те се включват в реда, към който 
се отнасят, и се развиват надолу, като се поместват обикновено встрани 
от текстовата колона в пространството, което им е определено. Този 
принцип на подчинение и зависимост между писмо и орнамент, веднъж 
наложен, остава непроменен до края на съществуването на ръкописната 
византийска книга. Голямо значение има и маюскулното писмо, което се 
запазва в заглавията на ръкописите и служи като йерархизиращ инструмент 
в сегментирането на текста. 

Третият раздел отново се връща към засегнатия в първия раздел 
въпрос за миниатюрата. Илюстраторската традиция във Византия, 
респективно тази в евангелията, преминава през различни периоди, в 
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които се наслагват и очертават отделни тенденции и това е така, защото 
иконографският репертоар е зависимост от различни фактори като 
историческо време, географско пространство, общество и предназначение 
на изкуството. Той е вариативна сума от отразените в него религиозно-
догматични и обществени сюжети. А вариативността е в тясна връзка от 
тези четири фактора; всяка промяна в тях води до промяна в репертоара и 
изразните средства. Християнското изкуство през Средновековието не прави 
изключение от посочените постановки. Съществуването на миниатюрата 
се обуславя единствено и само от текста, който се е възприемал за свещен. 
Нейната задачата в средновековния кодекс е да допълни словото. Именно 
затова в третия радел на втора глава се проследява илюстраторската традиция 
на четвероевангелията и лекционарите през различните периоди, през които 
преминава византийската ръкописна книжнина – Македонски ренесанс, 
изкуство по време на Комниновата династия, Латинско владичество и 
финалния етап – Палеологовия ренесанс. Специално внимание се обръща 
на мястото на миниатюрите – портретни или илюстративни, както и на 
характерните белези и иконографски сюжети, които се установяват през 
тези времеви отрязъци.

Последният раздел във втората глава е посветен на орнаменталните 
украсителни елементи. Разглежда се тяхното формиране въз основа на 
различни влияния, като са проследени спрямо хронологическите етапи 
във византийското изкуство, които според Алисън Франц са: ранен период 
от VI до IX век, преходен период през X век, кулминативен през XI и XII 
век и период на упадък през XIII и XIV век. Набелязват се основните 
характеристики на орнаменталния репертоар – появата или изчезването 
на определени мотиви. Анализът на развитието на византийския 
орнамент показва, че той се формира въз основа на различни и сложни 
както вътрешни, така и външни влияния. Те са позволили развитието на 
характерни стилове, които са станали основни във византийската ръкописна 
книжнина. Тяхното начало се поставя през Х век, когато богатият корпус 
от различни мотиви се обединява със структурообразуващите елементи и 
се създава общият облик на византийската орнаментика. Именно затова 
акцент в последния раздел на втора глава е проследяването на основните 
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орнаментални стилове в украсата на византийския кодекс. 
Най-емблематичен е цветният византийски стил, известен още като 

Blütenblattstil. Извървявайки своите първи стъпки през първата половина на 
Х век, този стил започва да доминира като основен в ръкописите на големия 
лукс от Константинопол от края на Х век насетне. С течение на вековете 
цветният византийски стил се обогатява и усложнява чрез употребата на 
геометрични и зооморфни мотиви, които обаче запазват една класическа 
хармония. Не по-малко характерен за византийската орнаментика от Х век 
и оставил едни от най-изящните образци на ръкописното изкуство е т.нар. 
геометричен дантелен стил или Laubsägestil. Употребата на този стил се 
свързва най-вече със столичните ръкописи от Х век. Приложението му 
затихва през XI век, макар че се среща и в някои провинциални ръкописи 
и по-късно, но без употреба на злато. Като разновидност на Laubsägestil 
византийската орнаментика сформира още един стил, наречен „stile blu“, 
който се появява в средата на Х век и продължава живота си до XII век. 
Периодът, в които се развива този стил, съвпада с още едно направление 
на византийския орнамент, а именно т.нар. „en blue“. Широко приложение 
във византийската ръкописна книга получава карминеният стил или „in 
negativo“. Този стил може да се проследи в голям хронологически диапазон, 
обхващащ периода от десетото до четиринадесетото столетие. 

Два са основните белега, характеризиращи единството на стила 
в един ръкопис: голям скрипторий или висока поръчка. Очертаването на 
основни стилове на орнамента във византийската ръкописна има за цел 
да подчертае, че принципите на декорация, респективно използваният 
стил и орнаментални мотиви в един византийски кодекс независимо от 
времето, в което е създаден, са в тясна зависимост от социалната поръчка, 
предназначението и функцията му. 

На основата на направения анализ на оформянето и графичното 
членене чрез употребата на орнамента, писмото и миниатюрата в края на 
втора глава се извеждат основните принципи, характеризиращи типовите 
модели в украсата на четвероевангелията и изборните евангелия, изразени 
в йерархически изградена система за сегментиране на текста чрез 
орнаментална и илюстративна декорация на ниво макроструктура. 
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Трета глава на дисертационния труд е посветена изцяло на 
особеностите на украсата в евангелията от колекцията на ЦСВП „Проф. Иван 
Дуйчев“. Организирана е в два основни раздела, определени от предмета на 
изследване. В първия се разглеждат четвероевангелията, докато във втория 
– изборните евангелия. В тях се систематизират и обобщават характерните 
особености и белези на илюстративната и орнаменталната украса за всеки 
един от проучените 26 кодекса. Дава се кратка информация, включваща 
датиравка, съдържание, история, приписка (ако има такава), тип писмо, 
брой листове и т.н. Резюмирана информация за тях и тяхната декорация с 
оглед състава им е представена в съпоставителна таблица в края на всеки 
раздел. Така обектите на изследването – евангелските кодекси от колекцията 
на ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев“, датиращи от IX до XIV век, се представят 
в стегнат вид, което позволява последователно анализиране на всеки един 
декоративен елемент и в частност йерархичната система за структуриране 
на текста използвана в тях. Освен това в съпоставителните таблици за всеки 
ръкопис са включени данни като произход, стил на украсата, наличие на 
миниатюри, от които могат да се изведат статистически изводи. Така напр. 
с установен столичен произход са три четвероевангелия (Cod. D. gr. 338, 
177 и 132) и три лекционара (Cod. D. gr. 272, 157, 212), а с провинциален – 
шест четвероевангелия (Cod. D. gr. 252, 358, 339, 251, 281 и 217) и четири 
изборни евангелия (Cod. D. gr. 228, 235, 350, 337). 

Евангелски кодекси, които могат да бъдат причислени към 
опреденен стил, са общо 18 на брой. Така в Blütenblattstil са изпълнени 
общо седем кодекса – пет четвероевангелия Cod. D. gr. 338, 177, 358, 339, 
132 и две изборни евангелия Cod. D. gr. 157 и 212. Кодексите, изпълнени 
в класическа или разновидна интерпретация на византийския орнамент 
във вариант „in negativo“, са общо седем, разпределени в различен брой 
между двете групи четвероевангелия (Cod. D. gr. 351, 227, 328, 274, 
260) и лекционари (Cod. D. gr. 204, 337). В три от изборните евангелия 
от ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев“ – Cod. D. gr. 216, 228, 235, се откриват 
характерни черти на дантеления стил, но изпълнени без употреба на злато. 
Тоест изпълнени в модифицирана, а не класическа форма на Laubsägestil. 
Единственият кодекс, който може да се свърже със „stile blu“ е Cod. D. gr. 
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133, и то не в цялостната му украса, а само в една заставка тип портик. За 
останалите осем изследвани ръкописа, повечето от които с провинциален 
произход – четвероевангелията – Cod. D. gr. 252, 251, 281, 217, и изборните 
евангелия – Cod. D. gr. 272, 350, 92 и 150, уточняването на конкретен стил 
е трудно, затова при техния анализ на декоративните елементи се върви 
по линия на указване на преобладаващия тип орнамент – геометричен, 
плетеничен, растителен или зооморфен.

Що се отнася до изобразителните елементи в изследваните 
ръкописи в сегашното им състояние, миниатюри и по-конкретно портрети 
на евангелистите за запазени само в четвероевангелията Cod. D. gr. 358 и 
339, и лекционарите Cod.D. gr. 272 и 212. В лекционара Cod. D. gr. 157 е 
използвана още една от характерните черти на портретните миниатюрите 
– поставянето им в заставка. В ръкописите, освен запазените, портретни 
миниатюри, са съхранени композиции на кръстове (в четвероевангелието 
Cod. D. gr. 339 и лекционара Cod.D. gr. 212) и портици (Cod.D. gr. 212), 
които имат символично значение. Макар, обаче в кодексите от ЦСВП 
„Проф. Иван Дуйчев”, да не са използвани цялостни илюстративни цикли, 
в изборното евангелие Cod. D. gr. 150 се откриват опити за маргинална 
илюстрация – петел към четивото, отнасящо се до отричането на Петър от 
Иисус Христос.

В края на главата се извеждат общите изводи и наблюдения за 
типовите модели на украса в двете разглеждани групи – четвероевангелия 
и изборни евангелия.

В заключителната глава се излагат основните резултати и 
изводи от представянето на проблема и се набелязват възможности за по-
нататъшно проучване в една или друга област.

Албумът, разделен в две части – четвероевангелия и изборни 
евангелия, има за цел да илюстрира наличието на изобразителни елементи, 
както и да покаже начина на обособяване на отделните текстови единици 
чрез декоративни елементи, влизащи в състава на двете групи изследвани 
евангелси кодекси. В него са включени общо 354 изображения, като за 
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четвероевангилията са послужили 144, а за изборните евангелия – 210.

В списъка на използваната литература са цитирани общо 278 
заглавия. От тях 112 са на кирилица, 147 – на латиница и 19 на гръцки 
език. 

В допълнение към дисертационната разработка са приложени 
два репертоара на украсителните елементи, посветени съответно на 
четвероевангелията и изборните евангелия от сбирката на ЦСВП „Проф. 
Иван Дуйчев“, подредени в хронологичен план. В тях е включен подробен 
опис и анализ на всеки украсителен елемент от съответния ръкопис, 
подреден в отделна категория (заглавно писмо, заглавни букви, литургични 
указания, миниатюри, заставки, концовки, разделителни линии, инициали, 
параграфни знаци, канонични таблици, писмо на Евсевий Кесарийски). 
Приложенията са допълнени от илюстративен материал, неизползван в 
албума на дисертационния труд.

изводи

Обектът на дисертационната разработка на тема: „Типови модели 
в украсата на гръцките пергаментни ръкописи от ІХ – ХІV век“ са 26 
евангелски кодекса – 14 четвероевангелия и 12 изборни евангелия от 
колекцията на „Проф. Иван Дуйчев“, попадащи в историческата рамка ІХ 
– ХІV век. Описанията, анализите и изводите в научната разработка са 
направени на базата на директната работа с евангелията от ръкописната 
колекция, както и чрез подробното проучване на всички представящи 
ги публикувани изследвания и каталози. В хода на предварителното 
изследване, при апробирането на метода за изследователски подход се 
наложи ограничаване на понятието „типов модел“ за използването му 
само до ниво на макроструктурен анализ на декоративните елементи, 
поради отчитането на влиянието на различни фактори – на произхода на 
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ръкописите, на различната им хронология. Социалната поръчка на ръкописа 
и неговия адресат, установена практика в конкретен скрипторий или 
географски ареал, литургични изисквания, индивидуалните възможности 
на писача и други особености биха могли да дадат отражение на общия 
облик на ръкописите и също бяха взети предвид при анализите като 
фактори, разколебаващи единството на модела. 

При проследяване на наличието на усвояване и прилагане на типови 
модели в евангелията, изразени чрез йерархична система за структуриране 
на текста, се оказа трудно, почти невъзможно, извеждането на един 
устойчив и неизменен типов образец в декорацията на изследваните 
кодекси. 

Както би следвало да се очаква, първата група ръкописи, тази 
на четвероевангелията, показа сравнително  по-ясно изразена и по-
последователно спазена тенденция за придържане към единен типов 
модел. В хода на изследването беше установено, че системите за декорация 
на началата на основните текстови единици – четирите евангелия, 
съставляващи корпуса на проучваните 14 кодекса (четвероевангелия), 
се характеризират от два основни общи белега, без те да категоризират 
устойчив типов модел поради липсата на повторяемост във всички 
ръкописи.

Първият и най-често срещан общ белег, онагледяващ 
йерархична система за декорация, се изразява в използването на 
равностойни по големина заставки. Такива представители в изследваните 
14 четвероевангелия са Cod. D. gr. 338, 358, 339, 274, 132 и 217. Този 
начин на обособяване е представен в ръкописи както със столичен, така 
и с провинциален произход, чиято датировка обхваща целия изследван 
хронологичен период.

Като друга обща характеристика може да се изведе 
акцентирането на първото евангелие, това от Матей, с по-голяма 
или по-богато орнаментирана заставка. Такива представители са 
четвероевангелията Cod. D. gr. 281, 227, 328 и 260. При тях преобладава 
украса, изпълнена в класическа или модифицирана форма на стила „in 
negativo“ (Cod. D. gr. 227, 328 и 260). Датировката на всеки един от тези 
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четири ръкописа влиза в хронологическата рамка XIII – XIV век. Към тази 
група общи характеристики може да бъдат приобщени и кодексите Cod. 
D. gr. 177 и 351, в които е поставен акцент на несиноптичното евангелие, 
това от Йоан, с по-голяма или по-богато декорирана заставка, макар двата 
ръкописа да са представители на различни стилове (съот. Blütenblattstil и 
„in negativo“) и да са датирани в различни хронологически отрязъци. 

Тези два основни общи белега се откриват в 12 от общо 14-те 
изследвани четвероевангелия. Спазването на строга йерархична система е 
най-трудно проследимо в ръкописи с провинциален характер като Cod. D. 
gr. 252 и 251, в които не беше констатирано последователното спазване на 
общи правила за структуриране на текста чрез орнаментална йерархична 
декорация. При първия ръкопис маркирането на началата на основните 
текстови единици не е еднородно. Най-показателно е обособяването на 
евангелията от Матей и от Марк. При първото евангелие е използвана 
заставка без съпътстващ инициал, докато при евангелието от Лука има 
инициал, но не и заставка. При четвероевангелието Cod. D. gr. 251 също не 
е спазена йерархична система – към началата на евангелията са използвани 
различни типове заставки (плетеница, лъкатушна линия, лента). Най-
показателното за неспазването на типов модел с ясно подчертана система 
за делене са инициалите, поместени на различни места от началата на 
евангелията. Такива маркират четиво за неделя на Поста, четива свързани 
с Велики четвъртък и четиво за Възкресение, както и появата на зелени 
заглавни букви.

 Задачата за извеждане на типов модел се усложнява допълнително 
при втората група ръкописи, тази на изборните евангелия. От една страна, 
това се дължи на естеството на сегментиране на текста, което е в пряка 
зависимост от църковния календар, промените в типиците, както и от 
изброените по-горе фактори на контекста, а от друга – на факта, че от 
изследваните 12 лекционара седем са пълни (Cod. D. gr. 157, 204, 228, 350, 
337, 92, 212), а пет – кратки (Cod. D. gr. 272, 133, 216, 235, 150).
 Проучването на тези 12 изборни евангелия от колекцията на ЦСВП 
„Проф. Иван Дуйчев“ показва, че системите за декорация, използвани в 
тях, аналогично на четвероевангелията, се свеждат до подчертаване на 



24

началата на основните големи текстови цикли – синаксар, менологий и 
допълнителни четива. При тях се открояват подобни сходни белези. 

Основният общ белег, онагледяващ йерархична система за 
декорация, се изразява чрез употребата на различни видове големи заставки 
(тип портик, правоъгълник, рамка, лента) към основните дялове и по-
малки заставки за второстепенните. Такива представители в изследваните 
изборни евангелия са Cod. D. gr. 133, 216, 157, 204, 228, 235, 350, 337, 92, 
150 и 212. 

В изборните евангелия Cod. D. gr. 216, 204 и 235 декоративните 
елементи имат стриктно определена функция, подчинена на литургичното 
предназначение на ръкописа. Макар да са представители на различни 
стилове и тяхната датировка да не съвпада, те припознават свързващия 
белег за йерархична система чрез орнаментална декорация, показана 
чрез използването на големи и малки заставки за основните дялове на 
текста. В Cod. D. gr. 216 всички украсителни елементи са изработени с 
червен цвят в стилистика близка на дантеления стил, но без употреба на 
злато. Cod. D. gr. 216 и Cod. D. gr. 204 имат обща датировка (ХІ век), но 
са изпълнени в различни стилове. При втория ръкопис декоративните 
елементи, неразривно свързани с неговата функция, са изрисувани в стил 
„in negativo“. Разнородният състав на изборното евангелие Cod. D. gr. 235 с 
провинциален произход показва съществуването на различни украсителни 
тенденции – гигант инициали, стилистични белези на дантеления стил, 
както и използването на цветни замазки. Във всяка специфична част 
декорацията е използвана според определен модел за йерархично, графично 
членене на текста.   

Ръкописите Cod. D. gr. 228 и 92 показват орнаментална украса, 
която при първия ръкопис е частична, а при втория – не изцяло довършена. 
В Cod. D. gr. 228 са запазени общо шест заставки. Това е така, от една 
страна, защото в ръкописа има липси (в началото и края), а от друга, защото 
на места са оставяни празни пространства, някои от които запълнени със 
заглавно писмо. В изборното евангелие Cod. D. gr. 92 има една голяма 
заставка тип лента със запълващ орнамент към Единадесетте възкресни 
евангелия, а други две тип портик са без такъв. Някои четива (допълващи 
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четива от Марк към първия и втория синаксарен цикъл, началото на 
Великия пост, Дванадесетте страстни евангелия, перикопите за Разпети 
петък, както и месец октомври) са оставени без заставка. 

Отличаващи се ръкописи, без да излизат от рамките на общата 
тенденция, са Cod. D. gr. 350 и 150. Първият – единственият пълен 
палимпсест от изследваните ръкописи – е изписан в една текстова колона. 
Графично-орнаменталното сегментиране на втория слой, съдържащ текст 
на пълно изборно евангелие, е постигнато чрез големи заставки тип портик 
към първия синаксарен цикъл и към началото на менология. Останалите 
текстови единици са изведени чрез по-малки заставки. Изборното евангелие 
Cod. D. gr. 150 се отличава от останалите проучени, от една страна, 
защото в него някои от заставките са заменени с декорирани заглавия 
(Дванадесетте страстни евангелия, четивата за литургията на Великата 
пасха, както и месеците в менология), а от друга, защото само в него е 
запазен илюстративен елемент – петел към конкретно четиво (Йоан 18: 
1 – 29). Той е пряко свързан със съдържанието на четивото (трикратното 
отрицание на ап. Петър от Христос, преди да пропеят първи петли), но 
сам по себе си би следвало да се оцени повече като куриоз, отколкото като 
правило.

Изключение от всички останали ръкописи по отношение на 
спазване на типовия модел е най-рано датираният ръкопис от всички 
изследвани лекционари – Cod. D. gr. 272, в който графичното членене на 
текстовите единици е постигнато чрез употребата на различен тип писмо 
за текста (тип „Анастасий“) и за заглавията (унциал „тип славянски“, 
по-рядко библейски маюскул), големи двойно контурирани инициали и 
включени миниатюри на евангелисти в цял ръст към отделните цикли, от 
които само две са достигнали до нас. 

Подобно на четвероевангелията, в лекционарите се наблюдава 
общо решение,  само в два от проучените ръкописи от тази група. В тях 
се среща акцентиране с голяма заставка към първия синаксарен цикъл, 
съдържащ четива от евангелието от Йоан, а останалите текстови единици 
са графично отделени с по-малки заставки. Това се открива в Cod. D. gr. 133 
и 337. Първият ръкопис показва съзнателна употреба на определен стил 



26

(stile blu) за степенуване на текстовите единици, предназначен за мястото 
с най-голямо значение – началото на кодекса. Именно там е използвана 
единствената заставка тип портик в целия ръкопис. В лекционара  Cod. 
D. gr. 337, макар да са използвани големи заставки към отделните големи 
текстови цикли, акцент върху евангелието от Йоан е постигнат визуално с 
по-голяма квадратна заставка в стил „in negativo“.  

При анализа на проучените изборни евангелия, подобно на 
четвероевангелията, задачата за извеждането на устойчив типов модел е 
трудно постижима поради липсата на повторяемост във всички ръкописи. 
Въпреки това единствено кодексите Cod. D. gr. 157 от втората половина на 
XI век и Cod. D. gr. 212 от 1378 г. показват единна, последователно спазена и 
много развита йерархически изградена система за разделение на големите 
дялове чрез орнаментална декорация, изпълнена в цветен византийски 
стил. В тях най-пълно е отразена връзката между стила, осъзнатостта на 
модела и функцията на ръкописа. Тези два разкошно украсени евангелски 
лекционара са може би най-добрата илюстрация за това как е изглеждала в 
очите на византийците Книгата на книгите – Евангелието, както и за това, 
че разточителството в украсата им се съизмервало единствено може би със 
силата на вярата им. 

зАключение

В заключение може да се препоръча изследването на типовите модели, 
използвани в украсата на гръцките пергаментни ръкописи от колекцията 
на ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев“, да бъде продължено и задълбочено, като 
за тази цел се привлекат по-голям корпус евангелски кодекси. При едно 
такова бъдещо изследване евентуално биха могли да бъдат взети под 
внимание и хартиените ръкописи, влизащи в хронологическата рамка 
от XIII – XIV век, доколкото е възможно те да предложат допълнителна 
информация по интересуващата ни тема.

От една страна, един такъв бъдещ анализ може да бъде ограничен до 
ръкописни представители от определен географски ареал на Византийската 
империя, като по този начин приложените в тях данни за типовите модели 
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в украсата биха могли да се използват като сравнителен материал при 
съпоставяне с ръкописната традиция на столицата Константинопол или 
в дадена периферна зона. От друга страна, едни бъдещи изследвания по 
темата могат да продължат в насока детайлно проучване на определен 
компонент от украсата на византийската ръкописна книжнина и вписването 
му като типов образец в цялостната украса на кодекса. 

СпрАвкА зА приноСите нА диСертАционния труд

На базата на систематизирането на изследван и анализиран по-рано 1. 
материал, както и на добавен нов, дисертационната разработка представлява 
опит за изграждане на обзорна картина на типовите модели в украсата 
на евангелията, която да представи тенденциите и характеристиките 
на макроструктурата на орнаменталната и илюстративната украса в 
изследваните ръкописи. 

Ръкописите, влизащи в научното изследване, са представени с 2. 
пълен библиографски списък, в който са включени научни публикации, 
касаещи или изследващи самостоятелно съответния евангелски ръкопис.

Ръкописите, влизащи в научното изследване, са представени с 3. 
прецизирана датировка въз основа на ретроспективен преглед, обхващащ 
от най-раните до последните научни публикации.

В изследването са включени кратки кодикологични и палеографски 4. 
анализи за ръкописите, които не са били обект на самостоятелно проучване. 
Такива са четвероевангелията: Cod. D. gr. 251, 252, 260 и 328, и изборните 
евангелия: Cod. D. gr. 92 и 337.

Албумът на дисертационната разработка, показващ начина на 5. 
обособяване на отделните текстови единици чрез декоративни елементи, 
влизащи в състава на двете групи изследвани евангелси кодекси – 
четвероевангелия и изборни евангелия, може да бъде използван като 
справочен материал при бъдещи изследвания по темата.
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