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СТАНОВИЩЕ  

от проф. дфн Анисава Милтенова  

Институт за литература, БАН  
 

за дисертацията на Галя Господинова на тема: 

“Литургията на св. Василий Велики в Служебника на св. патриарх Евтимий Търновски 

(НБКМ 231, 80-те години на XIV век)”  

за придобиване на образователната и научна степен “доктор”  

Катедра "Библеистика" 

Богословски факултет, Софийски университет “Св. Климент Охридски” 

 
 

Галя Тодорова Господинова е завършила специалност “Изобразително изкуство” 

в Педагогически институт ,,Св. Ив. Рилски”– гр. Дупница, след което завършва 

ЮЗУ,,Неофит Рилски” – Благоевград, специалност Културология (1995–2000) със 

степен магистър. Придобива магистърска степен в Богословския факултет на СУ “Св. 

Климент Охридски” (2005) и е зачислена като задочен докторант през 2009 г. От 2011 г. 

работи в Института за изследване на изкуствата към БАН, като завеждащ архива на 

Института. Отчислена е с право на защита през 2014 г. Участвала е с доклади в три 

научни конференции, част от които са с международно участие. Публикациите, които е 

представила за процедурата за защита на дисертацията са три на брой. Авторефератът и 

материалите удовлетворяват изискванията на процедурата. 

Научните интереси на Галя Господинова обхващат следните проблемни полета: 

литургия на св. Василий Велики; история на състава на книгите Евхологий и 

Служебник в славянската традиция; изследване на кратките евхемни жанрове и тяхното 

функциониране; изследване на взаимодействията между писмена и богослужебна 

традиция. 

Темата на дисертационния труд “Литургията на св. Василий Велики в 

Служебника на св. Патриарх Евтимий” обхваща слабо проучени източници и е 

свързана пряко с историята на старобългарската литература, затова важността й е 

безспорна. Нейната сложност се заключава в това, че за разработката й се изисква не 

само теоретична подготовка в областта на литургиката, но познаване на писмените 

извори, задълбочено вникване в текста и умения да се откроят точните характеристики 

на структурата му в Евтимиевия служебник (НБКМ 231, 80-те години на XIV в.). 

Изисква се също така избистрена методология, с която да се изведат спецификите в 

историята на този богослужебен текст.  
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Дисертацията (в обем от 433 с.) се състои от увод, четири глави, заключение, 

библиография и обемисто приложение (287 с.). 

В увода са описани целите и задачите на труда, както и методите на научното 

изследване, с които да бъде анализиран текста. Първата глава под заглавие “Литургията 

на св. Василий Велики в богослужебната практика на Източната църква” представлява 

обзор на досегашните изследвания върху литургията на св. Василий Велики и върху 

историческия развой на Служебника като богослужебна книга. Авторката определя 

четири периода в проучванията: начален (XVI–XVII в.); втори (XIX в.); трети (XX в.) и 

съвременен период. В обзора дисертантката се опира на трудовете на Т. Афанасиева 

върху славянските преводи на литургиите на Василий Велики и Йоан Златоуст, но 

също така върху редица приноси на български автори (филолози и богослови). Както е 

известно, Литургията на св. Василий е преведена на старобългарски към края на IX в. 

от учениците на славянските просветители св.св. Кирил и Методий. Най-старият 

български препис е глаголически (от X–XI в.) и е намерен в Синайския манастир „Св. 

Екатерина“ – Синайският служебник (Глаг. 2 от Руската национална библиотека в 

Санкт-Петербург) – два листа, които според повечето учени са откъснати от Синайския 

глаголически евхологий. Славянският превод на Василиевата литургия, навлязъл от 

България в руската и в сръбската книжнина е известен в многобройни преписи. Текстът 

е редактиран няколко пъти на славянска почва, в това число и в рамките на атонско-

търновската редакция през XIV в. Тази вeрсия на литургията се намира в двата преписа 

на Служебника на патриарх Евтимий от края на XIV в. – Софийския (НБКМ № 231) и 

Зографския (Зогр. II.г.6), както установява Елена Коцева (1985). 

Втората глава се състои от три части: Евхологият в богослужебната традиция на 

Църквата, Служебникът в традицията на Източната църква и характеристика на 

Евтимиевия Служебник в този контекст. Тази част на дисертацията цели да проследи не 

само историята на литургичните книги, но да изясни състава на основния ръкопис 

обект на труда. Според мен същността на Евхология като сборник от молитви, 

формулярите на евхаристийните чинопоследования, на благословенията и 

освещаванията са представени коректно и достатъчно изчерпателно. Посочено е 

зараждането на Служебника като по-късно явление. Най-рано известните кирилски 

служебници са от ХІІ–ХІІІ в., в които се включват литургиите на св. Йоан Златоуст, св. 

Василий Велики и на преждеосвещените дарове. В тази глава е направен 

кодикологически и палеографски анализ на Евтимиевия служебник (НБКМ № 231), 
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като са използвани достиженията на българската филологическа наука и най-вече 

изданието, направено от доц. Елена Коцева. 

Третата глава е озаглавена “Текстови и богослужебни различия между Соф. 231 

и ръкописни служебници от XIII–XVII век”. Авторката прави сравнение между 

определен кръг ръкописни служебници от ХІV до ХVІ в., съхранявани в български и 

чуждестранни книгохранилища, като тези в България са изследвани de visu, а в 

чужбина – по микрофилм. От сбирката на НБКМ са следните: № 590, ХІV в., № 948, 

XV в., № 591, XV в., № 950, XV в., № 594, XV в., № 954, ХVІІ в.; Служебник № 281 от 

ЦИАИ от XVI в., Служебник с изборен Апостол и Евангелие, № 49 от XVI в., от 

Научния архив на БАН Използвани са редица ръкописи от чуждестранни архиви и 

хранилища – на първо място Зографския служебник и Зографския свитък от ХІV в. два 

служебника от XIII в. от Руската национална библиотека в Санкт Петербург (№ 519 и 

№ 48) и един от Ватиканската библиотека, № 14, ХІV–ХV в.(руски по произход). От 

данните, които са изложени в дисертацията, личи, че авторката познава първичните 

източници и е навлязла в практическата работа със славянски ръкописи. Подходът е 

предимно дескриптивен. Приведени са най-необходимите археографски данни и е 

маркиран състава на книгите. В тази част биха могли да се отправят пожелания за по-

детайлно изследване на макроструктурата на служебниците, на присъствието на 

определени “ядра” от текстове или отсъствието на други, като сравнителният анализ би 

могъл да се представи много по-разширено, придружен от паралелни извадки. 

В  четвъртата глава под заглавие “Композиционни и лексикални особености на 

Соф. 231 и други служебници от XIII–XVII век” е направен опит да се обобщят 

приликите и различията между изследваните ръкописи, като се изведе на преден план 

характеристиката на Евтимиевия служебник. Именно тук би трябвало да е налице 

разбор на текста на Василиевата литургия, като в резултат да се очертаят специфичните 

черти на Атонската редакция. Може да се каже, че авторката е усвоила подстъпите към 

лингво-текстологичния анализ, но очевидно е необходимо още задълбочаване в това 

отношение, което може да се пожелае при една бъдеща подготовка на текста за печат. 

Приносните моменти са най-вече в наблюденията за някои добавени или отпаднали 

текстове, находки, които са резултат от сравнението между ръкописите, както и в опита 

да се характеризира литургическата терминология. В това отношение заслужава да се 

отбележи намереното от Господинова допълнение в текста, който се чете от 

Кръстопоклонна неделя (т.е. трета от Великия пост) до Велика сряда. 
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Обемното приложение въвежда в научно обращение обилен материал, което 

заслужава специално отбелязване и одобрение. В изданието на този не малък корпус от 

текст, изпълнено прецизно, се вижда трудът, положен от дисертантката и усвояването 

на източниците. Не без значение е и съпостваката на Василиевата литургия в 

Евтимиевия служебник и в Синодален Служебник от 1985 г., която илюстрира 

развитието на традицията до нашата съвременност. 

Изследването “Литургията на св. Василий Велики в Служебника на св. 

патриарх Евтимий Търновски (НБКМ 231, 80-те години на XIV век)” притежава 

достатъчно качества, които отговарят на изскванията за дисертационен труд: 1) темата 

за писмената традиция на Литургията не е разработвана в тази насока досега; 2) 

събран е добре подбран и неизпозван досега изворов материал; 3) дисертантката е 

работила самостоятелно и е изградила до едно определено равнище знания и умения за 

работа с първичните източници – с научната литература и с ръкописите, които са й 

били достъпни; 5) изведени са специфични характеристики на Литургията на св. 

Василий Велики в диахронен план, които са новост за медиевистиката и богословието. 

Като се основавам на всичко казано до тук, ще гласувам за присъждане на 

образователната и научна степен “доктор” на Галя Тодорова Господинова. 

9 май, 2015 г. 

София 

Проф. дфн Анисава Млитенова 


