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Дисертационният  труд  на  Ивайла  Богданова  „Типови  модели  в 

украсата на гръцките пергаментни ръкописи от IX – XIV век” е разработен 

на базата на ръкописната сбирка на ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев” и под 

ръководството  на  чл.  кор.  проф.  Аксиния  Джурова.  За  да  постигне 

приносни научни резултати, докторантката е работила с 26 оригинални и 

цялостни писмени паметника – 14 четириевангелия /тя е предпочела по-

стария руски термин „четвероевангелие”/ и 12 изборни евангелия. Целта, 

която изследването си поставя, е да очертае „общата картина на типовите 

модели в украсата на евангелията и да състави репертоар на украсителните 

им  елементи”.  Веднага  трябва  да  заявя,  че  тази  цел  е  постигната  и 



направените изводи са значими, с оглед проследяването на историята на 

балканската  ръкописна  книга  и  то  според  най-преписваният  текст  за 

периода до средата XVII век - евангелският.

Трудът е структуриран в три основни глави, увод и заключение. Към 

него  е  прибавен  и  един  изключително  полезен  палеографски  албум  с 

множество  илюстрации.  Особено  приносна  е  втората  глава  на 

изследването,  озаглавена   „Графичното  членене  на  евангелията  чрез 

орнамента  и  илюстрацията”.  В  нея  се  очертават  типовите  модели  в 

украсата на евангелията, тясно свързани с акцентите в самия евангелски 

текст. Специално място тук е отделено на т.нар. „иконоборски период” в 

историята  на  византийската  църква,  който  има  съществено  значение  за 

формирането на орнаменталния репертоар на ръкописната книга. Според 

авторката  именно  след  края  на  този  период  се  формира  философско-

религиозната система на изобразителния език на византийското изкуство. 

В  същия  контекст  се  коментира  и  важният  въпрос  за  разликата  между 

център /  обикновено столицата/  и  периферията  –  въпрос,  поставян и  от 

други  докторанти  на  проф.  А.  Джурова.  Разбира  се,  вниманието  на 

изследователката е насочено и към смяната на маюскула с минускул, което 

също дава своето отражение върху оформлението на евангелските кодекси. 

Акцентът  все  пак  е  поставен  върху  илюстраторската  традиция  в 

евангелията, в която се търсят устойчивите модели и илюстративни цикли, 

свързани с всеки от четиримата евангелисти.

Конкретните наблюдения върху оригиналните писмени паметници са 

съсредоточени  в  третата  глава,  която  е  посветена  на  евангелията  от 

богатата  колекция  на  Центъра  за  славяно-византийски  проучвания. 

Отделните  ръкописи  са  внимателно  анализирани  и  описани,  като  са 

отчетени и най-малките подробности, свързани с орнаментииката им и с 

цялостното  оформление  на  страницата.  Прецизирана  е  датировката  на 



изследваните  паметници,  направени  са  им  добри  кодикологични  и 

палеографски описания и е събрана библиография на писаното за  всеки 

един от тях. В резултат на анализа се достига  до съществения извод, че 

„независимо в какъв стил е изработена декорацията на даден ръкопис, се 

наблюдава  както  спазване  на  последователна  йерархична  система  за 

структуриране  на  текста  чрез  илюстративни,  орнаментални и  шрифтови 

елементи, така и известни отлики” – т.е.  явно не би могъл да се изведе 

единен,  общовалиден  и,  най-важното,  устойчив  модел.  Графичното 

членение  на  текста  в  четириевангелията  и  в  изборните  евангелия  е 

представено  и  в  табличен  вид,  което  прегледно  допълва  направените 

изводи.  В  същността  си  те  водят  до  твърде  общото  заключение,  че  се 

създават декоративни системи, които имат връзка от една страна с украсата 

на паметника, а от друга – с неговото място в богослужението, или казано с 

думите  на  докторантката  „изкуството  във  византийската  книга  остава 

изцяло  подчинено  на  нуждите  на  богослужението  и  на  внушението  на 

неговите  идеи”.Очертани  са  освен  това  някои  особености  на  столицата 

Константинопол  и  отликите  в  ръкописите,  възникнали  в  центрове  от 

периферните зони.

В заключението се повтарят до голяма степен изводите, направени в 

края  на  третата  глава,  като  се  набляга  на  общите  характеристики  на 

разгледаните  кодекси,  като  при  четириевангелията   това  е  йерархичната 

система  на  декорация,  наложена  чрез  използването  на  равностойни  по 

големина заставки и акцентирането върху първото евангелие / това от ев. 

Матей/  с  по-голяма  или  по-богато  орнаментирана  заставка.  Последното, 

според  мене,  се  дължи  не  на  някакво  специално  отношение  към  този 

евангелски  текст,  а  на  факта,  че  неговото  начало  обикновено  съвпада  с 

началото на ръкописа. В българската ръкописна традиция се наблюдава по-

специален акцент обикновено в началото на евангелието от ев. Йоан, както 



е и в  два  ръкописа от представените в дисертацията  паметници.  Що се 

отнася до изборните евангелия, то проучването показва, че употребата на 

декоративни  елементи  в  тях  се  свежда  до  подчертаване  на  началата  на 

големите текстови отрязъци, като специално внимание заслужава украсата 

на Cod. D. Gr. 216, 204, 235, 150  и 350.

В заключение  –  като  имам предвид сериозния научен характер  на 

дисертационния  труд,  в  който,  макар  и  да  няма  много  нов  материал,  е 

направена  сериозна  систематизация  на  редица  важни  от  палеографски, 

кодикологичен  и  изкуствоведски  характер  белези  на  византийската 

ръкописна  книга  от  IX  –  XIV  век,  убедено  препоръчвам  на  Ивайла 

Владимирова  Бакалова да  бъде  присъдена  научната  и  образователна 

степен  „доктор” в  професионално  направление  3.1.:  Социология, 

антропология и науки за културата.
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