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„Два са основните белега, характеризиращи единството на стила в един 

ръкопис:  голям скрипторий или висока поръчка“, Автореферат, стр. 18. 

Обсъжданият труд на Ивайла Владимирова Богданова за присъждане на 

образователната и научна степен „доктор“ е написан от авторката с истинско 

увлечение в темата за направата, естетиката и значението на гръцката ръкописна 

книга. Проследявайки сякаш за себе си историята на една утилитарна вещ, 

докторантката с лекота разкрива особеното място, което книгата придобива като 

част от сакрума на християнския храм – според най-старите запазени образци до 

група от тетра и изборни евангелия, X – XIV век, които са обект на изследване в 

докторската  ѝ теза. Тя разкрива особеностите в състава и съдържанието на 

четирите синоптични евангелия, достигайки в изложението си до иконично, 

образно обяснение на перикопата: тема на словото (посвещаване; неговият 

литургически адрес ) // графични кодове (буквени и небуквени), с които словото се 

фиксира в книгата // декоративна система (маркери) към информативния блок. 

Настъпилите през IX – X в. промени в манифактурата на ръкописната книга във 

Византия са отразени от Ивайла Богданова в най-съществената им част – смяната 

на маюскулно с минускулно писмо, употреба и смисъл на декорацията. За книгите 

на Новият Завет и за най-важната от тях – Четириевангелието – са посочени етапи 

на развитие и шрифтови особености, за да се подчертае значението на тази книга – 

договор (стбълг. ‘завет’ = договор), мястото ѝ в книжното производство и употреба. 

Намирам, че имплицитно присъстващо, образното, иконологично подреждане и 

групиране на евангелските цикли в гл. 1 и гл. 2 на изследването, е системно спазено 

при анализа на 26 гръцки ръкописа, включени в доктората, като 14 от тях са 

четириеванегелия, а 12 – изборни. Обяснявам си това „образно“ търсене на 

връзката между текст // информация // графични способи за отбелязване с 

отлични познания по „Композиция“, които Ивайла Богданова е придобила от 

специализираното си образование и практика (тук изхождам от приложената 

според Закона автобиографична справка към Доктората). Парцелирането на ордер 

от тематично обособени теми (текстове) и установяването на типа украса към тях 

са представени по няколко начина. Ръкописите са описани; данните са 

табулирани; те са представени в отделен фотоалбум и с малки корекции биха 



могли да бъдат издадени. Що се отнася до графичните похвати, присъщи на 

византийската книга от IX – XIV в. изследваните ръкописи представят уникални 

примери . 

Идеята за иерархично маркиране на богослужебните текстове не е чужда в 

постиконокластичния период – средата на IX – XI в. Това е епохата, когато са 

унифицирани правилата в т.нар. Типици и се установяват празнични цикли в 

годишния календар или „месецослова“ – на новобълг. през църк. сл.; гр. Менолог – 

по месеци, дни и седмици, който е суплиментарна част в състава на един ръкопис. 

Данните в този раздел на евангелската книга могат да са различни от тези, 

посочени в синаксарите към перикопите. Украсяването, т.е. декоративното 

маркиране на календарните указания над евангелските текстове в корпуса и в 

суплементата не убягват от анализа на докторантката. Ще припомня, че 

византийския църковен писател, антиохийският монах Никон Черногорец създава 

след втората половина на XI в. системна поредица от знаци – основно кръгчета и 

кръстчета. Те посочват характера на календарната памет // литургическите адреси 

на текстове. Случаят потвърждава твърдението за употребата на унифицирани 

маркери в по-големи скриптории или от отделни калиграфи. 

Сполучливо и съвпадащо с изследвания в други насоки е отбелязаната от 

докторантката употреба на редни и надредни небуквени знаци за сегментация на 

текстовете; ударения – дошли според някои изследователи от ораторската проза; 

екфонетични знаци. За в бъдеще тези наблюдения биха могли да подскажат 

различни извори (апографи) на съставителство. Разработката на Ивайла Богданова 

би спечелила, ако освен словесно описание на небуквени знаци, използвани като 

декоративни елементи-маркери би посочила името и смисъла им на гръцки език 

напр. астерикс, телия, хеликон. 

Третата глава на дисертационния труд е посветен изцяло на особеностите на 

украсата в евангелията от колекцията на ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев“. По обем, 

приложени анализи, терминология и библиографски посочки тя завършва успешно 

тезата за типови модели в украсата на гръцките пергаметни ръкописи от IX – XIV 

век.  

Имам следните бележки. От гледна точка на догматическтото богословие е добре 

да се има предвид, че службата – на гр. литургия – придобива своя христиански 

смисъл чрез Евхаристията. В този смисъл определението „литургическ -и, -а, -о“ 

трябва да се прецизира. 

Въпреки някои оправки, направени от докторантката, продължавам да съм на 

мнение, че чуждоезичната терминология, особено при разработки за по-висока 

квалификация (придобиване на образователна и научна степен)  трябва да се 

утвърждават и на български език. Смисълът на моят въпрос към докторантката за 

чуждоезичната терминология не беше кой я е въвел, а защо самата Ивайла 

употребява без превод или пояснение някои чужди думи. Библиографската справка 

към труда сочи ползване на трите големи западни езика, в които латинизмите са 

вековна традиция, но на стр. 105, пос. 46 се казва: „тетрадите са кватернио“, т.е. 

думата тетрада/тетрадка, от гр. тетра = четири, е от бълг. разговорна реч, а 

латинизмът „кватернио“ е ! палеографски термин !, срвн. професионалното 

„свезка“. За „кола“ вж. А. Милев, Речник на чуждите думи. Как ще се преведе на 

испански „тетрадите са кватернион“? Казаното се отнася и до много старото 



присъствие на заемки в западните езици например от лат. глагол misceo, miscue; 

mixtus = смесвам. Някои производни са заети в нашия език през XIX в. и имат 

специализирано професионално значение. Коментирам в случая една обща беда в 

езика на съвременната българска хуманитаристика, която е желателно и възможно 

да бъде избегната. 

Препоръчвам на уважаемото Жури представения от Ивайла Владимирова 

Богданова като завършено изследване върху украсата на византийски ръкописни 

евангелия от IX – XIV век, труд въз основа на който може да ѝ бъде присъдена 

образователната и научна степен „доктор”. 
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