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През последните две десетилетия настъпват съществени промени в 

духовния и културния живот на българския народ. В хуманитерните науки 

се преосмислят стари ценности и се формират нови гледни точки. В духа 

на всеобщите опити за промяна и усъвършенстване някои изследователи се 

насочват към религията с надежда да удовлетворят своите търсения и да 

допринесат за подобряване на качеството в духовната и културната сфера. 

Към тази група може да бъде причислена докторантката Цветелина Велева, 

която открива ценни детайли в религиозните песни, които биха могли да 

бъдат полезни при формирането характера на децата. 

На пръв поглед сякаш няма какво особено да се напише по темата 

на дисертацията, но в действителност тя предоставя възможности за 

широко академично изследване, което би допринесло определена полза. 

Освен своята основна музиколожка част дисертацията съдържа историко-

християнски, народопсихологически и нравствени аспекти. Тук по-

конкретно ще се спра на трите назовани аспекта. 

В началото докторантката определя ясно двуаспектния обект на 

изследването: религиозната народна песен и мястото й в учебния процес, 

формулира конкретна цел и избира правилен методологичен подход, а 

именно, определя историческото и фолклорното развитие на българите във 

връзка с християнската култура. В увода се открояват също личната 

отговорност на докторантката към изследваната тема. Специален акцент се 



поставя върху българската религиозна народна песен, позната като жанр в 

музикалните среди, песен, която съчетава духовност и народност, 

същевременно изтласкана в периферията на българското песенно 

наследство, поради липса на помощна литература и специалисти, които да 

й възвърнат авторитета. Тези факти повдигат следните въпроси: 

- Какво ценно съдържат тези песни? 

- Целесъобразни ли са опитите религиозните народни песни да 

бъдат включени в учебния процес? 

- Необходима ли е предварителна подготовка на учителите за 

ефективното обучение на децата? 

На много места в своето изследване г-жа Цветелина Велева заявява 

свое очакване за положително въздействие на религиозната народна песен 

върху морала и духовната култура на децата; надява се да се разшири 

съзнанието им. Това очакване съвпада с правилно мотивирано решение и 

оправдава усилията, положени за въвеждане на тази практика в учебния 

процес. 

 

Първи аспект 

Какво ценно съдържат тези песни и може ли те да влияят върху 

нравствената култура на децата? 

Християнството е мащабно религиозно учение с метафизичен 

заряд, който не се разбира лесно, поради което мнозина го отхвърлят. През 

годините на прехода Българската църква не успя да разшири влиянието си 

сред българите и да осъществи подходяща просветителска дейност, защото 

не намери верния път към нашите съвременници: не заговори на езика на 

интелигенцията, не схвана приоритетите на младежите и не успя да се 

справи с новите предизвикателства, които нахлуват от много страни. Днес 

се убеждаваме, че е необходим нов подход, за да разберат хората смисъла 

на Христовото послание. Конкретно в нашия случай във всяка религиозна 

песен се съдържа лъч от нея. Как да я открием? Надявам се докторантката 

да съзнава своята отговорност пред децата, на които желае да разкаже 



нещо важно и поучително посредством съответната религиозна песен. 

Това означава, че може да извлече от текста определена идея и да я 

формулира точно. Това е едно от условията, които биха гарантирали добри 

резултати в училище, защото християнството (него има предвид 

докторантката в своето изследване) е преди всичко духовен и нравствен 

живот. Тук бих могъл да приведа религиозни песни, включени в 

дисертацията, които съдържат скрити послания, актуални за нашите 

младежи, както и за мнозина възрастни. 

Правилната екзегеза на текстовете, които съдържат фрагменти от 

красивото и доброто, би допринесла духовна полза на децата, към каквато 

се стреми докторантката. Би било постижение, ако педагогът събуди 

интерес у децата към класическите житейски истини, които често пъти 

променят начина на живот на човека. Надявам се тези въпроси да са били 

премисляни от г-жа Ц. Велева за прилагането на този проект. 

 

Втори аспект 

Докторантката смята, че религиозните песни са ценни и могат да 

бъдат полезни за културата на децата. Тази констатация обаче трябва да 

бъде обоснована. В действителност тя излага няколко аргумента, с които 

защитава степен позицията си: 

1. Г-жа Велева твърди, че българската култура (в която влиза и 

музиката) е свързана с християнството, и е повлияна от него и българите 

имат свой религиозен епос. 

2. Религиозните песни черпят идеи от християнското учение. 

Следователно религиозните песни принадлежат към нашата култура. Дори 

смята, че идентичността на българите е зависима от културата, която се е 

формирала под влияние на християнството. 

3. Противоположният зрителен ъгъл е също верен; според него 

народната и религиозната песен потвърждават, че християнството 

изгражда народностни черти у българите. 



В дисертацията убедително е показано, че в религиозните песни се 

отразява духа на християнството, народопсихологията и живата традиция 

на народа. 

Реабилитирането на религиозната песен е опит на Цветелина Велева 

да попълни регистъра от ценности със забравени или отхвърлени, които са 

потребни на нашите съвременници и във века на високите технологични 

постижения и на създадения от тях комфорт. Дисертацията може да се 

приеме и като покана за дискусия за мястото и значението на религиозната 

песен в учебния процес. 

 

Трети аспект 

Необходима ли е специализирана подготовка по религиознание на 

учителите педагози? 

Желателно е учителите да притежават известни познания за 

моралната и социалната същност на християнското учение, за да могат да 

разбират смисъла на религиозната песен и правилно да интерпретират 

съдържанието й. 

Без да придавам специално значение на тези три аспекта на 

дисертацията смятам, че те са разработени съобразно новите тенденции в 

българското образование и потребностите на учениците. Тази дисертация 

изпълнява своята цел, защото заложеният в нея проект допринася 

конкретна практическа полза, за която говори докторантката. 

Докторантката е убедена, че религиозната народна песен, като носител на 

нравствени ценности, на религиозна и историческа памет, може да бъде 

възпитателен фактор. Поради това тя показва изключително уважение към 

песента и стремеж да разбере нейното съдържание, за да го предложи на 

децата за тяхна полза. В тази песен тя открива важно средище, където се 

свързват християнство, традиция и обичаи и изграждат образа на 

българина. За ценността на песента и музиката тя открива основания в 

езическите религии и в ранното християнство, където се използва много 

широко музиката като фактор, който влияе върху чувствата на хората – 



това определя една от нейните изследователски насоки – чрез религиозния 

текст, вграден в музиката, да се покаже въздействието върху душевността 

на децата. Тя смело се приближава до една теза, която през последните 

години бива реабилитирана, а именно – и религията е съдействала за 

изграждането на българската национална идентичност. 

От текста разбираме, че Цветелина Велева придава голямо значение 

на българската религиозна народна песен за възпитателния процес. Тя би 

трябвало да бъде обект на изследвания и въвеждане в училище. Песента е 

ценна и подходяща, за да послужи на музикалния педагог да образова 

децата както музикално, така и духовно. 

Авторефератът представя концептуално съчинението. 

Използвана е специализирана литература. 

Имам забележки, които не се отнасят към съдържателната част на 

изследването и които бих споделил с докторантката, ако тя прояви 

интерес. 

Предвид актуалността на темата, забележимата полза на 

изследването за децата в училище и заложения проект в работа, който 

може да прерасне в нова тема, както и изпълняването на критериите, 

залегнали в закона, предлагам на почитаемото жури да присъди 

образователната и научна степен „доктор” на г-жа Цветелина Н. Велева. 

 

 

 

 

25 Март 2012 г.        Димитър Киров 


