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Представената  за  защита  дисертация  на  тема  ТИПОВИ МОДЕЛИ В УКРАСАТА НА 

ГРЪЦКИТЕ ПЕРГАМЕНТНИ РЪКОПИСИ ОТ IX – XIV ВЕК  е посветена на един интересен и все 

още непроучен в детайли проблем, част от комплексния научен анализ на иконологията 

и  иконографията  на  средновековното  изкуство  и  по-специално  –  на  изкуството  на 

украсената ръкописна книга. Формулирано по този начин, заглавието на дисертацията 

предполага  от  една  страна  задълбочен  структурно-семантичен  анализ  на  отделните 

елементи на украсата на посочените в подзаглавието ръкописи с оглед конструирането 

на работещ модел (модели) и от друга - осмислянето му в широкия контекст не само на 

ръкописната,  но  и  на  богослужебната  практика  през  Средновековието  с  оглед 

изграждане  на  типологията.  Това  е  задача  нелека,  изисква  познаване  не  само  на 

историята на изкуството, но и на цялостната система на средновековната култура, на 

нейните  идеологически  стереотипи  и  особено  на  специфичното  отношение  към 

художествения образ във всичките му проявления като към гносеологичен инструмент 

и резултат от миметичен процес, лимитиран в коннотатите на християнската догматика. 

Докторантката е била изправена пред необходимостта да анализира и систематизира 

разнороден материал – в широк времеви диапазон, почти 5 столетия, и произхождащ от 

голям  географски  ареал  –  територията  на  Византийската  империя,  излизаща  далеч 

извън границите на региона на Балканите. 

За всеки запознат с историята на византийската украсена ръкописна книга това 

означава  преглед на всички познати стилове,  анализ  на продукцията  на  столични и 

провинциални скриптории,  съпоставка на факти от разнороден порядък, които често 

пъти не подлежат на никаква първична систематизация. Това е същевременно и шансът 

на  Ивайла  Богданова  да  представи  оригинална  и  приносна  разработка,  доколкото 

сбирката от гръцки ръкописи в ЦСВП „Иван Дуйчев” е слабо проучена, а поставеният 

пред Ивайла Богданова научен проблем – все още в сферата на хипотезите и догадките. 
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Авторката  е  имала  и  шанса  да  работи  под  ръководството  на  специалист  с 

международен  авторитет,  който  само  в  последните  5  години  въведе  в  научно 

обращение две напълно непознати ръкописни сбирки и промени редица утвърдени в 

науката постановки за ръкописната традиция на континентална Гърция, за значението 

на  епирските  скриптории  и  книжовни  центрове  –  все  предпоставки  за  това 

докторантката да е информирана за най-новите и актуални постижения в областта и на 

собствените й научни дирения.

Без да се спирам подробно на историята на изследванията върху украсата  на 

изборните евангелия и на четириевангелията, бих искала да подчертая, че в момента 

редица  утвърдени  становища  на  авторитетни  изследователи  са  в  процес  на 

преосмисляне именно предвид запознаването с неизвестните до сега колекции. Студии 

като  тази на Ирмгард Хутер,  Мари Леон Долезал,  Ставарос Лазарис или на нашата 

уважавана  колега  Елисавета  Мусакова  очертават  нови  тенденции  в  изследването  на 

орнаменталния репертоар на тази група ръкописи,  предлагат съвременна методика в 

изследванията. С целия си пиетет към учените от предходните поколения, сред които са 

имената  на  Курт  Вайцман,  Георгиос  Галавирс,  Роберт  Нелсън  и  др.,  съвременната 

генерация изследователи се стреми да приложи по-адекватни подходи към изучаването 

на системата на украсата на евангелските ръкописи и тяхната връзка с богослужението. 

И  този  фактор  не  може  да  не  окаже  влияние  върху  конкретните  наблюдения  и 

направените от докторантката изводи в нейния дисертационен труд. 

Представената  на  вниманието  на  научното  жури дисертация  е  в  обем от  288 

страници  и  се  състои  от  въведение,  три  глави,  заключение,  албум  с  илюстрации  и 

библиографска  справка.  Албумът  е  в  две  части  и  представя  изборните  евангелия  и 

четириевангелията  поотделно,  систематизирани  според  избрани  и  обосновани  на 

страниците на дисертацията авторски критерии.

Въведението  (7-19с.)  ни  запознава  с  обекта  на  изследване  –  пергаментни 

евангелски кодекси от сбирката на „Център Иван Дуйчев” от периода Х-ХІV в., общо 

26  на  брой.  От  тях  14  са  четириевангелия  и  12  -  изборни  евангелия.  Очертана  е 

накратко историята на гръцката ръкописна сбирка на ЦСВП „Иван Дуйчев” и най-общо 

е  мотивиран  изборът на тази  група  ръкописи.  Във въведението  авторката  представя 

също така целите е методиката на изследването си. Целта е „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 
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втората половина на IX и през целия X век и използвани без съществени промени и 

през следващите векове.” (с. 13). Тази цел е мотивирана  като първи етап към достигане 

до крайния резултат, заложен в научния проблем, а именно дефинирането на типови 

модели в украсата. Още тук,  в увода,  авторката дефинира работното понятие „типов 

модел”  като:  „йерархически  изградена  система  за  сегментиране  на  текста  чрез 

определени  елементи  на  орнаменталната  (заставки,  концовки,  инициали  и  др.)  и 

илюстративна  декорация  на  ниво  макроструктура.”  (с.13)  С  това  определение  тя 

очертава  и  полето  на  своя  анализ,  който  ще  се  съсредоточи  предимно  върху 

макроструктурата на кодексите и няма да навлиза в микроструктуриращите елементи – 

конструкцията на отделния инициал, заставка или концовка. Това самоограничение е 

обосновано, методически издържано и последователно спазено, доколкото вторият тип 

анализ  предполага  екипна  работа  и  ексцерпиране  на  материал  от  много  по-голямо 

количество ръкописи, за да претендират резултатите за представителност. 

Във въведението се определя методологията на научното изследване – главно на 

базата на съпоставителния анализ, но още тук, в началните редове на своята дисертация 

изследователката дава заявка за един особен и много важен аспект на изследването си– 

връзката  на  ръкописите  с  богослужението  в  християнската  църква.  Това  означава 

апробиране  на  изведените  модели  с  оглед  на  тяхната  адекватност  на  ритуалната 

практика на ниво календар, в литургичен контекст и в други богослужебни употреби. 

Първата  глава  (с.  20-49)  е  посветена  на  характеристиката  на  евангелията  и 

мястото  им в  ритуалната  практика.  Тя  съдържа три раздела,  в  които  се  проследява 

процеса  на  еволюция  на  евангелския  текст и  достъпа  му  до  вярващите; 

богослужението - като система, в която евангелският текст заема централно място и 

като  система  със  свое  специфично  развитие;  структурата на  изборното евангелие 

като резултат от  тясната му връзка с богослужението. Естествено е тази глава да с по-

реферативен  характер.  Тук  авторката  представя  синтезиран  преглед  на  етапите  на 

оформянето и кодифицирането на текста на четирите евангелия и на разновидностите 

на евангелието. Тя се опира на изследванията на съвременни учени, водещи авторитети 

в  своята  област,  като  Пол Канар,  А.  Алексеев,  А.  Пентковский и др.  Прегледът на 

еволюцията  на  евангелския  текст  не  е  самоцелен,  а  винаги  подчинен  на  идеята  за 

развитието  на  илюстрираните  евангелия  и  за  особеностите  на  луксозния  евангелски 

кодекс. 

Във  втория  раздел  авторката  подробно  представя  литургията  като  централен 

организиращ  елемент  на  християнското  богослужение,  заедно  с  евхаристията  като 
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нейно идейно ядро. При тези задълбочени анализи изследователката търси визуалните 

акценти,  постигнати  от  присъствието  на  евангелието  в  различните  етапи  на 

свещенодействието  и  създава  един  своебразен  „иконологичен  репертоар”  на 

литургичните сцени, в които то присъства: мястото на евангелието в  храма, внасянето 

му  в  храма,  издигане  над  главата  на  свещеника  и  пр.  Анализира  се  съставът  на 

църковния  календар  и  обособените  в  него  цикли,  както  и  процесът  на  четене  на 

евангелският  текст  в  определените  празнични дни,  за  да  се  обоснове  и  следващият 

раздел  –  подробното  представяне  на  структурата  на  изборното  евангелие.  Тя  е 

разгледана  в  контекста  на  богослужебната  практика  и  е  направено  разграничение 

между манастирското и енорийското богослужение,  за  да  се открият  проекциите  на 

тези  различия  в  съответните  ръкописни  книги.  Аналитичното  представяне  на 

структурата  на  тази  основна  богослужебна  книга  е  подчинено  отново  на  идеята  за 

йерархизирането на съответните откъси в съгласие с църковния календар. 

В  тази  глава  авторката  показва  много  добра  осведоменост  по  отношение  на 

библиографските източници. Тя е систематизирала разнороден материал и е успяла да 

подчини извлечената от него научна информация на основната си идея – украсата на 

кодексите като маркер за тяхната употреба и за връзката им с богослужебната практика. 

Въпреки  че  тази  част  няма откроени приносни моменти,  тя  е  много показателна  за 

подхода  на  дисертантката  към  поставения  научен  проблем  и  за  стремежа  й  да  го 

разгледа  в  адекватен  контекст.  Тя  разкрива  широката  научна  осведоменост  на 

авторката, придобита по време на работа над труда.

Втора глава е озаглавена „Графичното членение на евангелията чрез орнамента 

илюстрацията” (с.50-89).  Тя съдържа четири раздела, посветени на отделни аспекти на 

историята  и  кодифицирането  на  отделните  орнаментални  стилове  и  елементи  на 

украсата.  В  първия  подраздел  се  обособяват  етапите  във  формирането  на 

декоративните елементи в хронологическа последователност и във връзка с типа писмо 

в  ръкописите.  Още  тук  се  развива  идеята  за  ролята  им  на  текстови  маркери  и  се 

проследяват  етапите  на  това  развитие.  Обособени  са  изобразителните  елементи  в 

украсата  –  миниатюрите  на  евангелистите  и  са  набелязани  основните  пунктове  на 

взаимодействие  между  илюстративния  и  декоративния  компонент  в  украсата  на 

ръкописа. Поставянето на тези проблеми по необходимост налага на дисертантката да 

отдели  специално  място  на  темата  за  художествения  образ  като  гносеологическа 

категория  и  да  разгледа   по-подробно  периода  на  иконоборството  във  Византия, 

установяването  на  иконопочитанието  и  последиците  от  това  за  изкуството  на 
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ръкописната книга. Авторката разграничава илюстративните и аниконичните елементи 

в украсата, като подчертава структуриращата роля на вторите и напълно основателно я 

определя като водеща при разчитането и възприемането на текста. 

Следващата  част  от  втора  глава  е  подчинена  на  проблема  на  замяната  на 

маюскула с минускул и последиците от тази замяна върху ръкописната украса. Изтъква 

се комплексния характер на проблема и се очертава сложната картина на прехода от 

единия към другия тип писмо. На базата на най-новите изследвания в тази област (Б. 

Фонкич, Г. Кавало и др.) авторката изгражда своя работна хипотеза за влиянието на 

минускулното писмо върху системата на украсата на кодекса. Според нея то позволява 

йерархизацията  на  текстовите  елементи  да  се  постига  не  чрез  цветови  акценти  и 

вариране на размера на буквите (както е в унциалните), а чрез използване на два типа 

писмо  –  маюскул  за  заглавията  и  минускул  за  основния  текст.  Тази  постановка 

съществува в научната литература, многократно подкрепяна с примери в традицията, 

но  дисертантаката  я  откроява  и  поставя  върху  нея  акцент,  тълкувайки  я  като 

инструмент за графичното членение на текста. Това е несъмнено творческо прилагане в 

практическия анализ на известни теоретически постановки.

Третият раздел представя илюстраторската традиция в евангелските кодекси и 

очертава  значението  на  миниатюрата  при  рецепцията  на  текста.  Тук  авторката 

привежда широк репертоар от ръкописи, показва познаване на фактическия материал и 

на студиите по иконография и иконология, което й помага да се ориентира правиллно 

при интерпретацията на стилистиката на миниатюрите и да разграничи формалните им 

характеристики от чисто утилитарните им функции.

Четвъртият  раздел  на  втора  глава  е  посветен  на  стиловете  в  украсата  на 

византийската  ръкописна  книга.  Този  преглед  по  необходимост  има  реферативен 

характер,  но е от съществена важност за по-нататъшните разсъждения на авторката. 

Той създава базата за анализ на основния феномен – типовите модели и позволява да се 

изследва устойчивото и повторяемото в структурирането на орнаменталния репертоар, 

независимо от стиловите му проявления. Тук дисертантката убедително разграничава 

нивото на стилово единство, възможно само при ръкописите на големия лукс, продукти 

на столични и богати скриптории, докато типовият модел тя определя като явление от 

друг  порядък,  което  не  се  влияе  от  формалните  белези  на  стила,  а  от  нивото  на 

подготвеност  на  създателя  на  кодекса.  С други  думи в  социологията  на  кодекса  тя 

очертава две полета на действие на високата поръчка, които не винаги се припокриват, 

което също е приносен момент в нейните анализи. 
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В този раздел се анализират задълбочено типовите модели в украсата, на базата 

на  конкретни  наблюдения.  Авторката  извежда  „едностепенен,  двустепенен, 

тристепенен модел на украсата при четвероевангелията” (с.88) и в детайли обяснява как 

се онагледява йерархизацията на тези степени. Разсъжденията й са убедителни и добре 

мотивирани с примери от кодексите. Бих препоръчала в тази част отново да се помисли 

върху терминологията – не по същество на структурирането на модела в три степени, а 

по-скоро  като  номинирането  му  като  трикомпонентен  модел,  напр.,  при  който 

отделните компоненти са йерархически съподчинени. Все пак става дума за елементи 

на  декоративната  украса,  които  са  фиксирани  в  кодекса,  докато  степенуването  им 

предполага  някаква  процесуалност.  И  тогава  авторката  би  била  улеснена  и  при 

следващото описание на типовия модел на изборните евангелия, който в труда не е така 

еднозначно изведен. Но поставеният проблем не засяга същността на явлението и само 

при  евентуално  публикуване  на  части  от  работата  би  следвало  да  се  мисли  за 

прецизирането на тези наблюдения.

Третата  глава от дисертацията  (с.90-159)  е  посветена на  конкретен  анализ на 

четвероевангелията  и  изборните  евангелия,  с  оглед  апробирането  на  изведените  в 

предходната  глава  типови  модели  и  стиловата  им  идентификация.  Тя  съдържа  три 

раздела.  Първият е посветен на анализ на типовите модели при четвероевангелията, 

вторият – на изборните евангелия и третият – представя основните резултати и изводи 

на дисертантката. В тази глава са представени най-много приносни моменти. Авторката 

представя задълбочен анализ на системата на украсата на малко познати византийски 

ръкописи. За някои от тях съществуват публикации, които са добросъвестно цитирани, 

докато за част от кодексите подобна информация се представя за първи път. Показани 

са  умения  за  прецизен  иконографски  анализ  на  кодексите,  направени  са  опити  за 

привеждане на различни паралели от паметници извън сбирката на Център „Дуйчев”. 

Макар и малко на брой, те са показателни за възможностите на автора да работи с 

широк  набор  от  паметници  и  добросъвестно  да  ги  анализира.  Дисертантката  не 

подхожда  към  материала  с  предварително  зададена  теза.  Напротив,  тя  ограничава 

своите интерпретации и тълкувания в аналитичните части, което придава висока научна 

стойност  на  последните.  Коментарите  и  изводите  е  оставила  за  третата  част,  която 

представя есенцията на резултатите от нейните наблюдения. 

Онагледени и в табличен вид, изводите на Ивайла Богданова относно типовите 

модели в украсата на евангелските кодекси представят сериозно поле за размисъл и 

бъдещи научни дирения. Няколко са основните приносни изводи и те засягат поотделно 
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четвероевангелията  и  изборните  евангелия:  1.  Графичното  членение  в 

четвероевангелията  от  колекцията  на  ЦСВП  „Проф.  Иван  Дуйчев“  в  най-общ  вид 

показва  по-отчетлива  йерархична  система  за  структуриране  на  текста  чрез 

изобразителни (портретни миниатюри и канонични таблици), орнаментални (големи и 

малки заставки и инициали) и шрифтови елементи (заглавно писмо). 2. Спазването на 

строга  йерархична  система  изразена  чрез  типов  модел  за  украса  е  най-трудно 

проследимо  в  ръкописи  с  провинциален  характер.  3.  В  четвероевангелията 

йерархизацията на текста е по-силно изразена в оцветяването на орнамента. Началните 

заставки  към  евангелията  обикновено  са  полихромни,  а  останалите  (свързани  с 

оглавления, тълкувания, четива за подвижния и неподвижния литургичен календар) – 

монохромни. Тази тенденция е изразена както в образците на високия лукс, свързвани с 

константинополски  произход,  така  и  с  провинциален  в  евангелия.  4.  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, а от друга – на факта, че от изследваните 12 лекционара седем са пълни, а 

пет – кратки. При анализа на проучените изборни евангелия, задачата за извеждането 

на  устойчив типов  модел е  трудно  постижима поради липсата  на повторяемост във 

всички ръкописи.  5.  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 изводи на дисертантката са убедително доказателство за нейния задълбочен 

научен  подход,  за  умението  да  отчита  не  само  специфично  художествените 

закономерности, довели до появата на определени иконографски решения, но и да ги 

съпоставя  с  факти  от  социологията  на  книгата  през  Средновековието.  Отказът  от 

единен типов модел за всички ръкописи е много важен резултат от наблюденията на 

Ивайла  Богданова,  защото  той  съответства  на  някои  съвременни  постановки  по 

отношение на такива фундаментални за средновековната култура и изкуство понятия 

като  каноничност  и  нормативност,  индивидуално  начало   и  пр.  И  с  изводите  от 

настоящата дисертация се подкрепя становището, че това не са статични, а развиващи 

се категории, обусловени от различни извънкнижовни фактори на контекста. 
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Дисертацията е написана изключително прецизно, стилът на изразяване ясен и 

разбираем и това също е едно голямо достойнство на предложения за защита труд.

Към  така  представената  работа  имам  няколко  бележки,  свързани  с 

необходимостта да се прецизират терминологично отделни моменти от анализа.  Към 

вече направената препоръка относно тристепенния модел, бих добавила прецизиране на 

частта за стиловете в украсата на ръкописната книга във втора глава. Според мен би 

трябвало  още  по-отчетливо  да  се  очертае  значението  на  поръчката  за  стиловото 

единство  и  неутралността  на  последното  спрямо  типовия  модел  на  украсата.  Те  са 

плахо загатнати,  а това са постановки,  които заслужават да се развият по-подборно. 

Смятам извода на докторантката на невъзможността да се изведе единен типов модел и 

обяснението  на  причините  за  това  за  много  важни  и  бих  препоръчала  в  бъдещи 

проучвания тя да се съсредоточи в по-задълбоченото изследване на причините за това 

явление, привличайки и други ръкописи, извън сбирката на Центъра.  Като цяло бих 

препоръчала реферативните части от първа и втора глава да се съкратят  още,  да се 

поднесат в по-синтезиран вид, за да се даде възможност на читателя да отдели повече 

внимание  на  конкретните  анализи  на  ръкописите,  които  са  много  интересни  и 

показателни за процеса на създаване на ръкописната книга през Средновековието. 

Приложеният към дисертацията албум е свидетелство за системния подход на 

авторката и нагледно представя резултатите от нейния приносен труд.

Материалите  по  защитата  са  представени  в  срок  и  напълно  съответстват  на 

изискванията  на  ЗРАСРБ.  Дисертантката  има  две  публикации  в  специализирани 

издания – едната е отпечатана, другата е под печат, с много добри рецензии. Участвала 

е в научните форуми на звеното, където се е обучавала.

Като имам предвид казаното до тук относно качествата на дисертационния труд 

и съответствието му с процедурните изисквания, бележките, които не засягат работата 

и нейните резултати по същество, убедено предлагам на почитаемото Научно жури да 

присъди  на  Ивайла  Владимирова  Богданова  образователната  и  научна  степен 

„доктор”,  която  тя  несъмнено  заслужава.  Изключително  трудният  научен  проблем, 

задълбочената работа по него и постигнатите резултати са несъмнен успех, както за 

докторантката, така и за нейния научен ръководител, за което те заслужават адмирации 

и уважение.

Доц. дфн Вася Николова Велинова

София, 26.5.2014 г.
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