
МНЕНИЕ

на чл.-кор. проф. д.изк. Аксиния Джурова

за представената от Ивайла Владимирова Богданова

Дисертация за присъждане на образователна и научна

степен „Доктор“

Представеният от Ивайла Владимирова Богданова труд на тема Типови модели в 

украсата  на  гръцките  пергаментни  ръкописи  от  IX-XIV век.  (На  базата  на 

четвероевангелия  и  изборни  евангелия  от  ръкописната  сбирка  на  Център  за 

славяно-византийски  проучвания  „Проф.  Иван  Дуйчев“),  за  присъждане  на 

образователна  и  научна  степен  „Доктор“,  в  професионално  направление  :  3.1. 

Социология, антропология и история на културата (Културата на кодекса: византийската 

украсена книга), включва Въведение, три глави, заключение, албум, два репертоара и 

използвана  литература  в  обем  288  страници.  Изборът  на  темата  бе  продиктуван  от 

съхраняваната в ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев“ богата колекция от гръцки ръкописи от IX 

до ХIX век включително, голяма част от които са пергаментни и по съдържание са 

Четвероевангелия  и  Изборни  евангелия.  Имайки  предвид  тази  предиспозиция  и 

достатъчния  брой  ръкописи  от  периода  IX-XIV век  (26  на  брой,  от  които  14 

четвероевангелия  и  12  изборни евангелия),  дисертантката  си  е  поставила  за  цел  да 

проследи създаването на типовите модели в украсата, процес характерен за IX-Х век и 

тяхното  развитие  до  съществуването  на  пергаментния  кодекс,  съответно  XIV век,  с 

оглед  мястото  на  създаване  (столица  или  периферия)  и  поръчката   -  за  ежедневни 

богослужебни цели или висока поръчка (за дворцовия елит и аристокрацията, имаща 

необходимостта да притежава ръкопис на големия лукс). В най-общи линии, доколкото 

това  разграничение  е  възможно за  проучване,  се  определят  и  целите  и  задачите  на 

представения пред нас труд.

Под типов модел в изследването дисертантката 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 
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онагледява йерархическата подчиненост на отделните текстови единици. Изследването 

на типовия модел в украсата на проучените ръкописи Ивайла Богданова осъществява, 

освен на макроструктурно ниво като йерархична система за сегментиране на текста, но 

и на микроструктурно ниво. Така украсата в тези ръкописи, проявена в заставките и 

инициалите (зооморфни, орнитоморфни, ихтиоморфни, растителни, геометрични и др.) 

се  изследват  във  връзка  с  литургичната  функция  на  ръкописа.  Подобен  тип  анализ 

позволява  очертаване  на  системна  картина  на  разнородни  украсителни  елементи  в 

техния функционален контекст.

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.  Основен  метод в  научното изследване  е  сравнителният  анализ  на 

украсителните  елементи  в  двете  групи  евангелски  кодекси,  което  е  единственото 

възможно с оглед поставената цел.

В първата глава е направен един общ преглед на значението на евангелския 

текст и неговата функция. За тази част са използвани фундаменталните изследвания на 

П.  Канар  и  Фр.  Д‘Аюто.  Така  Четвероевангелията  по  съдържание  се  разделят  на 

евангелия с „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.

Втората  група  евангелия  се  оформят  при  съвкупност  от  „чист“  текст  и 

екзегетичен коментар.  Съвсем правилно дисертантката  отбелязва,  че  при появата на 

лекционарния  апарат  в  четвероевангелията,  приспособени  за  литургична  употреба, 

т.нар. служебни четвероевангелия, 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.  Специално внимание дисертантката отделя и на факта,  че в хода на 

развитието на богослужението и адаптирането на неговите функции се налага появата 

на  различни  типове  евангелски  лекционари.  За  византийската  литургична  традиция 
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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  резултат  от  проследяването  на  оформянето  и  развитието  на  различните 

типове  евангелия,  специално  внимание  се  обръща  на  използването  на  устойчиви 

формули (incipiti) и пряката им връзка с украсата. Така Ивайла Богданова посвещава 

следващата  втора  глава на  дисертационния  труд  на  оформянето  и  графичното 

членение на евангелията чрез употребата на орнамента, писмото и миниатюрата. В тази 

част се разглежда еволюцията на украсителните елементи – тяхната поява и функция. 

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 на определени типови 

модели с оглед на функцията на ръкописа, опирайки се на класическите в тази насока 

изследвания на Ирмгард Хутер,  според която основните принципи на  декоративното 

разчленяване на текста се свежда до подчертаване на началата на основните текстови 

единици и употребата на различни типове орнаменти според йерархията на текста.

В тази втора глава основателно дисертантката се спира на появата на новия тип 

писмо във Византия – минускула и смяната на маюскулното с  минускулното писмо, 

което  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.  Правилно  се  отбелязва,  че 

постепенно значително по-големите по формат  инициали,  характерни за  унциалните 

кодекси,  започват  да  се  осъразмеряват  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. 
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Отбелязва се основателно, че маюскулното писмо се запазва предимно за заглавията на 

ръкописите и служи като йерархизиращ инструмент в сегментирането на текста. 

В  тази  глава  се  проследяват  и  характерните  стилове  във  византийската 

ръкописна книжнина, като тяхното начало се проследява още през Х век.  Става въпрос 

за  най-емблематичния  цветен  византийски  стил,  известен  още  като  Blütenblattstil  и 

т.нар.  геометричен  дантелен  стил  или  Laubsägestil.  Като  негова  разновидност 

византийската орнаментика сформира още един стил, наречен « stile blue », още едно 

направление на византийския орнамент, а именно т. нар. « en blue », както и карминения 

стил или « in negativo »,  като за него се отбелязва,  че може да се проследи в голям 

хронологически  диапазон,  обхващащ  периода  от  десетото  до  четиринадесетото 

столетие.

Дисертантката  правилно  заключава,  че  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. 

Трета глава на дисертационния труд е  посветена изцяло на особеностите  на 

украсата на четвероевангелията и изборните евангелия от колекцията на ЦСВП „Проф. 

Иван Дуйчев“. В съпоставителните таблици за всеки ръкопис са включени данни като 

произход, доколкото това е възможно, стил и тип 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). 

Изводите,  до  които стига  Ивайла Богданова  са  следните:  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. 133, и то не в 

цялостната  му  украса,  а  само  в  една  заставка  тип  портик.  За  останалите  осем 
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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.

Макар в кодексите от ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев” да не са използвани цялостни 

илюстративни  цикли,  се  срещат  миниатюри във  вид  на  портрети  на  евангелистите, 

запазени само в четвероевангелията Cod. D. gr. 358 и 339, и лекционарите Cod.D. gr. 272 

и 212, а в лекционара Cod. D. gr. 157, в заставката е включен Симеон Студит.

Изводите,  до  които  стига  дисертантката  са  следните:  използването  на  „типов 

модел“  се  ограничава  само  до  ниво  на  макроструктурен  анализ  на  декоративните 

елементи,  поради  различни  фактори  като  произхода  на  ръкописите,  поръчката, 

установени практики в конкретен скрипторий или географски ареал, индивидуалните 

възможности на писача. Това води до трудното, почти невъзможно извеждане на един 

устойчив и неизменен типов образец в декорацията на изследваните кодекси. И въпреки 

това  Ивайла  Богданова  прави  следния  извод:  в  четвероевангелията  се  акцентира 

евангелието от Матей, с по-голяма или по-богато орнаментирана заставка, въпреки че в 

по-голямата си част се използват еднакви по големина заставки. Йерархичната система 

е най-трудно проследима в ръкописи с провинциален характер като Cod. D. gr. 252 и 

251, в които не се спазва последователно структуриране на текста чрез орнаментална 

йерархична декорация.

Извеждането на типов модел при изборните евангелия е също много трудно за 

проследяване, тъй като то е в пряка зависимост от църковния календар и промените в 

типиците.  Системите  за  декорация,  използвани  в  тях,  аналогично  на 

четвероевангелията,  се  свеждат  до  подчертаване  на  началата  на  основните  големи 

текстови цикли – синаксар, менологий и допълнителни четива. При тях се открояват 

подобни сходни белези. 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  на  Йоан,  а  останалите 

текстови единици са графично отделени с по-малки заставки. Това се наблюдава в Cod. 

D. gr. 133 и 337.

До друго заключение стига Ивайла Богданова, спирайки се на кодексите Cod. D. 

gr. 157 от втората половина на XI век и Cod. D. gr. 212 от 1378 г., т.е. тези на големия 

лукс. При тях е сравнително възможно да се проследи единна, последователно спазена 
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и  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.

В  заключение  бих  могла  да  отбележа  следното: Дисертацията  е  написана  на 

добър език, използвана е богата литература по въпроса, двата допълващи дисертацията 

репертоара са база за бъдещи изследвания. Като принос на дисертантката би трябвало 

да приемем опита ѝ за изграждане на обзорна картина на типовите модели в украсата на 

евангелията, която представя възможните на този етап тенденции и характеристики на 

макроструктурата  на  орнаменталната  и  илюстративната  украса  в  изследваните 

ръкописи.  Бих добавила и това, че в изследването са включени кратки кодикологични и 

палеографски анализи за ръкописите, някои от 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.

Всичко това ми дава основание да препоръчам на почитаемото жури да присъди 

образователна и научна степен „Доктор“ на Ивайла Богданова.

С уважение

Чл.-кор. проф. д.изк. Аксиния Джурова

25.05.2014 г.
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