
СТАНОВИЩЕ 
от проф. дфн Анисава Милтенова 
Институт за литература, БАН 

 
за дисертацията на Бояна Минчева на тема: “Амулетните свитъци тип Абагар в 

печатната традиция на южните славяни 16–18 век” 
за придобиване на образователната и научна степен “доктор” 

Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Катедра „Библиотекознание, 
научна информация и културна политика” 

 

Бояна Минчева е завършила специалност Българска филология в Софийския 

университет „Св. Климент Охридски” през 1994 г. Тя работи като библиотекар в 

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” (1987–1995), като архивист в 

отдела „Ръкописи и старопечатни книги“ (1995–2012), асистент в същия отдел (2012–

2015) и от м. май 2015 г. е главен архивист и ръководител на отдела. В същото време е 

хоноруван асистент в Уни БИТ от 2012 г. През 2013 г. е зачислена като докторант на 

самостоятелна подготовка в Катедра „Библиотекознание и научна информация” и е 

отчислена с право на защита. Като докторант е участвала с доклади в няколко научни 

конференции. Публикациите, които е представила за процедура за защита на 

дисертацията са три статии (една под печат) и една рецензия. Представените материали 

напълно удовлетворяват изискванията на процедурата. 

Научните интереси на Бояна Минчева обхващат следните проблемни полета: 

специфика и разпространение на старопечатните книги през времето на Късното 

средновековие и прехода към Новото време, изследване на кратките жанрове и тяхното 

функциониране, изследване на връзките и взаимодействията между писмена и устна 

традиция, между християнство и фолклор. Тя е автор на аналитичния опис на 

кирилските печатни книги от ХIХ в. в НБКМ (2013) и на няколко статии, посветени на 

Абагар на Филип Станиславов, на Етрополската книжовна школа (в съавторство), на 

проучване на летописни бележки и приписки и др. Важността на темата за амулетните 

свитъци тип Абагар в книжовната традиция на южните славяни е безспорна. Нейната 

сложност се заключава в това, че за разработката й се изисква както много добра 

теоретична подготовка, познаване на материала не само от старопечатните извори, но и 

от ръкописната традиция в широк обхват, умения да се откроят точните характеристики 

на текстовете и на изображенията, а също така избистрена методология, с която да се 

изведат спецификите на амулетите като факт в балканските култури. 

Дисертацията (в обем от 257 с.) се състои от увод, пет глави, заключение, 

библиография и 32 приложения. В увода се набелязват основните проблеми, които ще 

 1



бъдат в центъра на труда, неговият обект и методиката на изследване. Първата глава, 

озаглавена “Амулетният свитък в световната история”, включва преглед на 

съществуващата научна литература с оглед на избраната тема. В нея авторката си 

поставя за задача да обоснове терминологичния апарат, свързан с апотропейните 

текстове и да характеризира кръгът носители, които се обхващат от понятието. 

Докторантката разпределя своя обзор на традицията и на научните изследвания в 11 

подраздела. В хронологичен ред е направен системен обзор върху пораждането на 

текстовете от типа амулети, как и кога се явява цензура върху тях, маркирането им в 

индексите на забранените книги и причините за това. Важно е да се изтъкне, че се 

проследява както католическата традиция, така и православната и взаимните им 

влияния. Дефиницията за понятието амулет се обляга върху изведените от Дон Скемър 

характеристики (2006). По-нататък докторантката дискутира теорията т.нар. “народно 

християнство” главно въз основа на руски и български учени. В следващия подраздел 

са обгледани жанровите предшественици на амулетите и техните форми, направена е 

достатъчно изчерпателна характеристика на всеки от тях, като генезисът им на Изток и 

на Запад е представен в развитие и спрямо тяхната функция. Темата е продължена с 

мястото им в славянската палеотипия и създаването в западните части на Балканите на 

образци в рамките на обряда на римската църква. Изведена е класификация на 

текстовите амулети, като се вижда, че те са един многопластов и калейдоскопичен 

феномен от една страна, а от друга – че писмените паметници в много случаи се 

превръщат в клишета или в устойчиви формули. 

Във втората глава “Амулетите с писан текст в научната литература” се прави 

опит да се обобщят основните характеристики на обекта на изследване. Авторката 

показва, че тяхната съдържателна и естетическа стойност е подценявана дълго време, 

като се отбелязва единствено тяхната културно-историческа роля. Б. Минчева изясява, 

че за да заемат полагащото им се място в историята на книгата, те трябва да бъдат 

подложени на комплексно изследване. Ясно и изчерпателно са представени 

характеристиките на шест паметника: Люблянски плочи (ХVІ-ХVІІ в.), Абагар на Филип 

Станиславов (1651), Белградски абагар (край на ХVІІ в.), Загребски абагар (край на 

ХVІІ в.), двата абагара на Стефан Ликич (1747). Показано е, че в основата на 

писмените части са положени по-стари канонични, неканонични и апокрифни 

текстове.Авторството им се изразява в подбор, преработка и прекомпозиране на 

текстовте и комбинирането им с изображения. Една част (три от общо шестте) амулета 

са предназначени за лична употреба. 
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Следващите три глави: “Апокрифни текстове и заклинания в южнославянските 

абагари”, “Аспекти на каноничното в амулетната практика” и “Светци, свети образи 

и религиозни сцени в южнославянските абагари” представлават много подробно и 

задълбочено проучване на съдържанието на амулетите (писмено и изобразително), като 

са потърсени паралелите на текстовете и техните идентификации в първопечатни 

книги, в ръкописи и в епиграфски паметници. Най-напред изследваните източници 

подробно са описани и е изложена концепцията за техния произход. Безспорно е, че в 

основата на амулетните формули стои византийската традиция (не само Стария и 

Новия завет, но също така молитвени и химнографски текстове), която обаче намира 

нова интерпретация в амулетите. Авторката проследява преработката на архетипите, 

изпускането на определени елементи и добавянето на нови – което показва нейната 

отлична специализация в областта на текстологията. Много сполучлив пример е 

анализът на имената на Бога и на св. Богородица. Върху тези аспекти има научни 

изследвания, към които Б. Минчева добавя собствен принос. 

Друга част е посветена на заклинанията, на апокрифните молитви и 

забранителните формули, на структурата им, техните разновидности и на контекста, в 

който се явяват. Стремежът на авторката е да изчерпи материала възможно най-пълно, 

да го систематизира и да постави необходимите акценти върху него. С най-висока 

фреквентност на употреба са първите два типа. Разбира се, този факт е свързан с 

характеристиките на амулетите, но не трябва да забравяме, че формулите са зависими 

от византийските образци и често напълно се покриват с тях. Тоест, когато изследваме 

това явление, трябва да имаме пред вид, че тази статистика е характерна за 

византийската традиция и за Slavia Orthodoxa в цялост. Представянето на Епистолията 

на цар Авгар е едно от най-добрите постижения в труда, много ясно и коректно 

оформена, с добре подбран материал. Не по-малко важен е анализът на молитвените 

текстове в Абагар на Филип Станиславов, в които личи намесата на автора. 

Проследяването на определени топоси в текстовете и тяхната интерпретация се вписва 

напълно в намеренията на авторката за “анатомия” на изворовия материал, да изследва 

неговата типология и архетипните му модели. Прецизността на методиката проличава 

също така в разчитането и тълкуването на акролексите и криптограмите, което е новост 

в разглеждането на Абагар.  

Заключението на труда основателно извежда на преден план преосмислянето в 

оценката на Абагар на Филип Станиславов на фона на останалите паметници от този 

тип на Балканите. Изводът за възникването на Абагар – че не е подражание на 
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Люблянските плочи и че е оригинален труд, създаден за нуждите на павликяните, 

изграден от числови топоси, акролекси и симетрични изображения е много съществен. 

Този извод се прави за първи път и има приносен характер. Така се преодолява 

дескриптивния характер на досегашните проучвания, за да се изведе на едно по-високо 

равнище взаимоотношението между християнство и народна традиция, да се обгледат 

най-типичните явления, да се види динамиката на апотропейните формули в 

християнството през Късното средновековие. Друг принос, който не може да се отмине 

без внимание, е новият поглед върху смисъла и предназначението на Люблянските 

плочи от края на ХVІ и началото на ХVІІ в., създадени за предпазване на стопанството 

и труда на земеделеца. Това е една недостатъчно проучена страна от функцията на 

паметника досега. Материалът за дисертационния труд е представен много нагледно и в 

приложението, което включва 32 изображения, събрани от авторката в процеса на 

работа. Тази част на труда е много полезна, тъй като допринася за по-пълното 

обосноваване на заключителната теза. Библиографията в края на дисертацията ясно 

показва широкия кръг научна литература, проучена от Б. Минчева и нейната добра 

осведоменост. Авторефератът напълно отговаря на съдържанието на дисертационния 

труд. 

Изследването “Амулетните свитъци тип Абагар в печатната традиция на 

южните славяни 16–18 век” притежава всички качества, отговарящи на изскванията за 

дисертационен труд: 1) темата е съществена за изследването на тъканта на писмената 

традиция, на историята на първопечатната книга и на културата и не е разработвана 

досега; 2) обект на изследване е добре подбран и максимално богат изворов материал, 

който създава основа за по-нататъшни анализи и изводи; 3) авторката Б. Минчева е 

работила напълно самостоятелно, изключително прецизно и е изградила знания и 

умения да работи високопрофесионално с източниците в областта на археографията, 

палеографията, кодикологията и текстологията. Сериозно постижение е умелото 

свързване на старопечатната с ръкописната традиция на Балканите. Като се основавам 

на всичко изложено дотук, убедено ще гласувам за присъждане на образователната и 

научна степен “доктор” на Бояна Стефанова Минчева. 

 

26 септември 2015 г. 

Проф. дфн Анисава Милтенова 
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