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Ивайла Вл. Богданова е завършила висше образование със степен „магистър” в 

Националната художествена академия, специалност „Консервация и реставрация”, през 

2009 г. От март 2010 г. e зачислена като редовен докторант в ЦСВП „Иван Дуйчев”. С 

решение на Научния съвет към Центъра, докторантурата й е била удължена с още 6 

месеца,  до  05.09.2013.  Вътрешната  защита  е  проведена  на  04.03.2014  г.,  с  което 

сроковете,  предвидени  за  процедурата  по  ЗРАСРБ,  са  спазени.  От  01.04.2013  до 

31.03.2014 г. И. Богданова е била следдипломен специализант в  ЦСВП. По време на 

следването  си,  включващо  обучение  по  програма  „Еразъм”  в  Университета  на 

Барселона (2007 г.) и на следдипломното си обучение тя оформя своята професионална 

специализация в реставрацията на хартия и пергамент, на кавалетни и монументални 

произведения  на  изкуството,  на  художествени  произведения  върху  хартия,  а  като 

докторант  на  ЦСВП е  добила  допълнителни  умения,  свързани  с  организирането  на 

дигитални архиви и с подготовката и аранжирането на изложби от ръкописи. През 2011 

г. е работила по двустранен проект между България и Румъния „Изследване влиянието 

на околната среда върху кожата и пергамента във византийските и поствизантийските 

ръкописи  във  връзка  с  тяхното  опазване  и  реставрация”,  финансиран  от  МОМН. 

Опитът и познанията на докторантката до момента на избора на тема за дисертация са 

резултат изцяло от работата й като реставратор-практик. 

Под  ръководството  на  чл.-кор.  проф.  д.  изк.  Аксиния  Джурова,  насочила 

докторантката към темата и нейното формулиране, И. Богданова се е оказала изправена 

пред сложен и  до този момент непознат  за  нея  изследователски  проблем.  Неговите 

теоретични основи, положени, най-общо казано, в изкуствознанието и литургиката, тя е 

трябвало тепърва да овладее и за целта си е послужила основно  с публикациите на своя 

научен ръководител и дадените в тях методологически насоки. Тази отправна точка е 

предопределила и дефиницията на основния изследователски обект – типовите модели 

в  украсата,  разбирани  като  „йерархическа  система  за  сегментиране  на  текста  чрез 

определени  елементи  на  орнаменталната  …  и  илюстративна  декорация  на  ниво 

макроструктура” (с. 13).  

В своя завършен вид дисертационният труд се състои от: Въведение, три глави с 

подразделения,  заключение,  албум  и  списък  на  използваната  литература,  общо  282 
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страници  съдържателен  текст.  Приложението  в  две  части  от  още  144  с.  чист  текст 

съдържа подробни описания на украсата в изследваните ръкописи. 

Въведението представя обектът на изследване – 26 четириевангелия и изборни 

евангелия, откроен в контекста на досегашните проучвания на ръкописната сбирка на 

ЦСВП. Основните цели (с. 13) са определени като представяне в общ план на украсата 

в  подбраните  ръкописи,  систематизиране  и  обобщаване  на  нейните  особености  и 

съпоставката  им  с  установените  за  византийската  книжовна  практика  декоративни 

типови  модели.  Направен  е  преглед  на  сравнително  малкия  брой  предшестващи 

изследвания върху византийски и славянски материал. Неговата пределна краткост се 

компенсира от позоваванията върху съответната литература по-нататък в изложението. 

За  водещ  изследователски  метод  с  право  е  избран  сравнителният  анализ.  Във 

Въведението е представена и структурата на дисертацията.

І глава, „Характеристика и функция на евангелията” е разпределена в три части, 

от които първата описва историческото формиране на състава на Евангелието с оглед 

на употребата му като литургично пособие и четиво за размисъл. Докторантката ползва 

главно публикации на Пол Канар и А. Джурова и успешно се ориентира в изложените 

от  двамата  автори  процеси,  неподходящо  наречени  обаче  „етапи  на  развитие  на 

книгата”,  след като става дума за текстовия състав. Втората част навлиза в нелеката 

богослужебна проблематика, отнасяща се до употребата на Евангелието в църковния 

ритуал, съответно, разчленяването на текста на откъси с конкретен литургичен адрес, 

което  води  към  тяхното  първично  графично  открояване,  а  оттам  към  цялостната 

система на украса в средновековните преписи на книгата. И тук, и в следващата част 

доброто усвояване на материята се проявява в ясния стил на изложение, но в някои 

детайли има объркване – както при обяснението за последователността в четенето на 

перикопите  по принципа  на  т.  нар.  Bahnlesung (с.  40).  Третата  част  е  посветена  на 

съдържанието  и  структурата  на  изборното  евангелие,  разгледано  като  стъпка  в 

литургичното развитие на евангелската книга. Избягвайки нерешената научна дискусия 

за  етапите  в  изграждането  на  литургичните  цикли  в  евангелския  лекционар,  И. 

Богданова правилно е преценила, че по-важно за темата й е представянето на неговите 

съставни части със съответна литургична функция и произтичащите от богослужебните 

нужди няколко типа изборни евангелия. 

ІІ глава, „Графичното членене на евангелията чрез орнамента и илюстрацията”, 

както  и  в  горния  случай  разделена  на  логически  съобразени  части,  проследява  на 

структурно и формално ниво еволюцията на сегментиращите форми и принципите на 
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тяхното прилагане. В първата част, отново в хронологичен план е разкрит процесът на 

изграждане  на  йерархически  подредена  система  за  графично  означаване  на 

литургичните съставки на Евангелието, в която активната роля се поема от орнамента. 

В  тази  връзка  е  обърнато  специално  внимание  на  иконоборския  период  като 

катализатор на процеса, който довежда декоративната система на византийския кодекс 

до  окончателното  й  оформяне  през  Х и  ХІ  в.  И.  Богданова  формулира  макар  и  не 

докрай  изведения  извод  за  проявата  на  феномена  градация,  съчетан  с  акцентиране, 

отнасящ се реално до естетическия ефект от методите за сегментация с художествени 

средства. Тя изтъква установяването на йерархизация както във вида на декоративните 

елементи  –  заставки,  инициали,  концовки,  така  и  в  стиловете  (с.  59),  която  не  се 

променя след ХІІ в. Специално място е отделено на миниатюрата и нейното участие в 

сегментирането  на  текста.  От публикациите  на  М.-Л.  Долезал,  А.  Захарова  и други 

автори,  включително  техните  критики  към  предшестващия  научен  метод  на  К. 

Вайцман, докторантката излича доводите и изводите за липсата, специално в изборните 

евангелия,  на  единен  модел  и  типова  украса  по  отношение  на  разпределението  и 

съдържанието  на  илюстрациите.  Без  да  е  специално  отбелязан  нито  тук,  нито  в 

изводите и заключението, този момент е важна индикация за характера на крайните 

резултати  от  изследването.  Частта  завършва  с  формулирания  съществен  извод  за 

типовите модели като сложно единство, в което украсата приема различни функции.

Втората  част  се  съсредоточава  върху налагането  на  минускулното  писмо във 

византийските ръкописи, което е ключов фактор, според редица автори, за съществени 

промени на графично ниво в книгата от Х в. нататък, задействани от възможността за 

шрифтово маркиране на съответни части в текстовете. 

Третата  част,  насочена  отново  към  илюстрирането  на  текста,  разглежда 

изображенията освен като функционален елемент чрез техните позиционни варианти, 

вече  и  като  формален  елемент  чрез  разширения  аспект  на  композиционните, 

съдържателните, стиловите и иконографските промени в основните типове миниатюри, 

на първо място портретите на евангелистите. 

Аналогично  на  третата,  четвъртата  част  проследява  формалното  развитие  на 

византийския ръкописен орнамент в неговите типови и стилови прояви. 

Първите  две  глави  имат  реферативен  характер  и  очертават  необходимия 

контекст,  в  който  е  положена  същинската  част  на  дисертацията,  ІІІ-та  глава, 

„Особености  на  украсата  в  евангелията  от  колекцията  на  Центъра  за  славяно-

византийски  проучвания  „Проф.  И.  Дуйчев”.  Тя  е  разделена  на  две  основни  части, 
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изследващи съответно четириевангелията и изборните евангелия в хронологичен ред до 

края  на  ХІV  в.  с  внимание  към  конкретните  начини,  по  които  във  всеки  отделен 

ръкопис  украсата  чрез  миниатюри и различни видове и  типове заставки,  инициали, 

концовки  е  организирана  съобразно  текстовите  единици.  Описателният  текст  е 

онагледен от 4 листа таблици. В раздела „Основни изводи и наблюдения” резултатите 

от съпоставените начини на сегментиране са също придружени от таблици, сумиращи 

наличието или липсата на ясна йерархична организация на текста чрез миниатюрата и 

орнамента. Направен е опит от така получилата се картина да бъдат изведени типовите 

модели,  следвани  в  проучените  ръкописи,  при  паралелно  отчитане  на  използваните 

стилови  средства  и  при  наблюдението,  че  признакът  „йерархичност”  е  най-трудно 

проследим  в  провинциалните  по  произход  ръкописи.  Групиранията  по  различните 

признаци,  припознати  като  съставки  на  типовите  модели,  не  водят  обаче  до 

установяване  на  други  зависимости  между  ръкописите  (хронология,  общ  произход, 

стил, социална поръчка) и затова част от изводите са по-скоро статистически.   

Заключението е равносметка на постигнатото спрямо поставените цели. Негов 

център е констатацията за трудното, почти невъзможно извеждане на един устойчив и 

неизменен типов образец в декорацията на изследваните кодекси (с. 161). Факторите, 

които възпрепятстват еднозначните изводи, са потърсени в характера на поръчката и 

подготовката на книжовника. Изследваният материал позволява да се установи, че по-

отчетливо придържане към модел демонстрират четириевангелията, но и при тях  се 

открояват  само  два,  сравнително  по-широко  използвани  типа,  отнасящи  се  до 

маркирането  на  начало  на  основен  текстови  дял  –  или  чрез  еднакви  по  големина 

заставки на четирите Евангелия, или чрез акцентиране върху първото или последното 

(Матей  и  Йоан).  При  изборните  евангелия,  с  изключение  на  случаите,  в  които  е 

приложен  същият  модел,  устойчиви  схеми  отсъстват  и  всъщност  в  тази  си  част 

заключението се обръща вместо към обобщения,  към изреждане на индивидуалните 

характеристики на украсата в съответните ръкописи. Единствените случаи на единна, 

последователно  спазена  и  силно  развита  йерархическа  система  за  разделяне  на 

големите дялове чрез орнамента  докторантката  открива в два луксозни ръкописа  от 

различно време, изработени в цветния (т.е. венчелистния) стил, които са показателни за 

условията,  при  които  е  налице  връзка  между  стил,  осъзнато  ползване  на  модел  и 

функция на ръкописната книга.   

Приноси: 1. Дисертацията изследва проблем, който е актуален в съвременната 

кодикология  и  предлага  за  първи  път  анализ,  систематизиран  чрез  специфичен 
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изследователски аспект, на значителна от гледна точка на ръкописната украса част от 

представителна  колекция.  2.  Този  анализ  в  същността  си  е  апробация  на  вече 

предложени в научната литература съждения за зависимостите между литургия, текст и 

изображение/орнамент  във  византийските  ръкописи  и  ако  тя  в  случая  не  води  до 

изненадващи  открития,  това  не  омаловажава  значението  й  като  изследователска 

инициатива. 3. От изследваните паметници са извлечени два типови модела с поставени 

акценти в графичното структуриране, по-отчетливо проявени в четириевангелията, но 

приложени и в изборните евангелия. Ценно наблюдение е направено при  Cod.  D.  gr. 

133, който се оказва единственият, в който стилът участва като маркер на структурно 

ниво. 4. Изводите,  дори и негативни,  особено що се отнася до изборните евангелия, 

потвърждават резултатите на други изследователи, като по този начин, макар и без да 

го обявява словесно, дисертацията е още една подкрепа на съвременните тенденции във 

византоложкото  изкуствознание,  въздържащи  се  от  изказването  им  или 

преразглеждащи дълго битували генерални тези поради осъзнатото многообразие на 

индивидуални характеристики на всеки отделен паметник.  5.  Макар и не голяма по 

обем – обхващаща 6 ръкописа,  е въведена в научно обръщение нова информация за 

украсата  на  византийски  ръкописи.  6.  Изработени  са  няколко  сравнителни таблици, 

които заедно с албума,  където декоративните съставки на изследваните ръкописи са 

представени в техния йерархически порядък, осигуряват добра основа за по-нататъшни 

проучвания  в  същата  посока.  7.  Приложението  в  две  части  предоставя  богата 

изкуствоведска  документация  за  включените  в  дисертацията  ръкописи.  8.  Новата 

фактология, осветляваща начините на графично сегментиране на текста в преписите на 

двете „редакции” на Евангелието така както те са засвидетелствани от ръкописите в 

ЦСВП, е принос към познанието за „творческия метод” на византийския книжовник. 9. 

От  предишните  точки  следва  и  положителна  оценка  на  перспективите,  заложени  в 

избраната тема и научен подход, впрочем обсъдени от авторката в заключението.    

Критически бележки: по същество те се отнасят до: 1. липсата на дефиниция за 

понятието  „декоративна  система”  и  съотношението  му  спрямо  „типовия  модел”;  2. 

неяснота при изводите дали става дума за устойчиви типови модели, които биват или 

не  биват  спазвани  от  книжовниците,  или  за  устойчив  типов  модел,  един  за 

четириевангелията и друг за изборните евангелия, който се проявява в разнообразни 

варианти;  3.  липсата  на  по-широк  сравнителен  материал,  извън  посочения  в 

публикациите на А. Джурова, който би уплътнил личния принос в темата.  
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В случая  е  необходим  коментар  на  целия  контекст  на  изследването  и  той  в 

голямата  си  част  може  да  бъде  намерен  в  дисертационния  труд.  Колекцията  от 

евангелски ръкописи в ЦСВП, колкото и да е важна за византологията, е недостатъчна 

като  изследователски  обем,  за  да  могат  да  се  очакват  систематични  и  напълно 

релевантни изводи. Ръкописите са от различни периоди, с различен произход, фактори, 

които  са  сериозна  пречка  пред  извличането  от  тяхната  украса  на  търсените  в 

дисертацията закономерности,  защото само в един значително разгърнат аналитичен 

хоризонт,  да  не  кажем  покриващия  всички  известни  преписи  на  византийските 

евангелия до края на ХІV в., могат да бъдат установени съотношенията между общите 

художествено  структуриращи  принципи  и  частните  случаи,  да  бъдат  проверени 

зависимостите между място на произход и афинитет към определени модели. Затова е 

толкова  съществено  заключението,  направено  както  тук  от  докторантката,  така  и  в 

други трудове, че в крайна сметка нормата се задава и спазва в най-голяма степен в 

луксозната поръчка. Следователно, парадигмата, каквато се въвежда включително чрез 

типовите модели било по отношение на декоративната композиция, на стиловете или 

на иконографските схеми, е въпрос на конвенция, която се осъществява преди всичко 

на социално ниво.      

Останалите  бележки  вземат  предвид  някои  пропуски  от  методологически  и 

композиционен  характер,  неточни  или  противоречиви  определения  или  изводи, 

неподходяща терминология. 

Получилото се повторение между изводите за характера на типовите модели при 

графичното сегментиране на текста и уводната част (срвн. с. 14 и с. 89), където тези 

данни стоят  като  изходно  условие  за  насоката  на  проучване,  е  и  композиционна,  и 

методологическа  грешка,  която  е  била  пропусната  при  вътрешната  защита  на 

дисертацията.  На  редица  места  в  бележките  под  линия  е  посочено  (коректно!),  че 

цитиранията са по други източници. В такива случаи недиректните позовавания не би 

трябвало  да  фигурират  като  заглавия  в  списъка  с  използвана  литература.  Излишни 

подробности  заемат  място  в  уводните  страници  при  преповтарянето  на  добре 

известната  история на гръцката  ръкописна колекция в ЦСВП. Заключението към ІІІ 

глава в неговия последен абзац (с. 159) е банално и не произтича пряко от анализите, 

при това в него неправилно се твърди (ако не е непрецизиран израз), че изкуството във 

византийската  книга  остава  „изцяло”  подчинено  на  нуждите  на  богослужението, 

обратно на казаното на с. 62 и други места. 
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Когато коментира значението на иконоборството и описва богословския спор за 

образите, докторантката е навлязла в проблематика, която надхвърля познанията й, при 

това е ползвала не най-меродавната литература по въпрос, който е могла да резюмира, 

без да ощети крайния резултат.  Във втората част на ІІ глава  необходимият екскурс 

върху  замяната  на  маюскула  от  минускула  включва  ненужно  разширена  на  места 

информация, особено при положение, че тя няма приносен характер. 

Използваните обобщени характеристики на явленията в рамките на приетата в 

науката  стилова  периодизация  на  византийското  изкуство  не  винаги  са  добре 

прецизирани, като това за чисто декоративния стил на Комнините от края на ХІІ в. (с. 

77). Не е осмислен изводът на с. 107 и с. 162 за разколебания типов модел при Cod. D. 

gr.  281,  защото  в  случая  има  комбинация  на  модели  –  от  изборното  евангелие  в 

четириевангелието, която евентуално би се оказала също типов модел.  

При употребата на стилови термини правилното наименование е „венчелистен”, 

а  не  „венчелистчест  стил”;  църковнославянизмът  „оглавление”  не  присъства  в 

утвърдената  кодикологическа  терминология,  затова е  по-подходяща замяната му със 

„списък на главите”; наименованието на един от орнаментите като гильоше (с. 82) е 

анахронично спрямо византийското изкуство.   

Авторефератът, съдържащ 26 с. текст, отразява адекватно и вярно структурата, 

съдържанието и изводите, направени в дисертационния труд. Справката за приносите в 

5 точки е коректна, но подценява заслугите на докторантката. Публикациите по темата 

са две, включени в престижна научна периодика. Ще припомня обаче практиката, която 

не  би  трябвало  да  бъде  пренебрегвана:  към  документацията  по  процедурата  да  се 

прилагат служебни бележки за публикации, приети за печат.  

В  представената  за  защита  дисертация  е  постигнато  в  максимална  степен 

изискващото се образователно ниво. Сложността на привидно леката изследователска 

задача  произтича  най-вече  от  липсата  на  опора  и  коректив  чрез  систематизирани 

резултати  от  аналогични  проучвания  на  корпуси  от  византийски  преписи  на 

Евангелието. Тя се дължи също и на понякога объркващата стратегия спрямо правилата 

във византийската книжовна култура и практика и изследователят, приучен да търси 

закономерности,  понякога  не  ги  открива  там,  където  ги  очаква,  нито  ги  намира 

непременно във вида, в който си ги е представял. Затова приложеният от докторантката 

подход към Евангелието, което във Византия се нарежда на челно място по броя на 

богато  украсените  си  преписи,  не  изключва  нито  негативния  резултат,  нито 

нееднозначността или колебливостта в изводите, а тяхното наличие говори в полза на 
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научната непредубеденост. По тези причини и според оценката на приносите смятам, 

че  задачата,  поставена  в  дисертационната  тема,  е  успешно  изпълнена  и  Ивайла 

Богданова заслужава да й бъде присъдена научната и образователна степен „доктор”. 
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