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Р Е Ц Е Н З И Я 

 

от доц. д-р Емил Василев Иванов 

 

за дисертационен труд на тема: „Църквата ‘Успение Богородично’ при Рилския метох 

‘Пчелина’ (богословско-изкуствоведстко изследване)” 

 

с автор Благовест Благоев Върбаков, отчислен докторант с право на защита 

в професионално направление „2.4. Религия и Теология” 

Богословски факултет на СУ „Св. Климент Охридски” 

 

 

Представеният ми за рецензиране дисертационен труд на Благовест Върбаков, със 

заглавие: „ Църквата ‘Успение Богородично’ при Рилския метох ‘Пчелина’ 

(богословско-изкуствоведстко изследване)” , съдържа общо 283 стр., от които 

Предговор (3-5 стр.), Увод (6-13), Първа, Втора и Трета глава (14-197 стр.), Заключение 

(198-201 стр.), Приложение (202-259 стр.), Съкращения (260-261 стр.), Извори и 

литература (262-283 стр.). 

 

Структура на дисертационния труд 

Общи бележки по отношение структурата на дисертацията: на мястото на т. 1 в 

гл. І, по-правилно би било да е т. 3; при всички от трите глави като първа точка са 

заложени отделни Въведения. Това нарушава идейната структура на особено ІІ гл., 

където се очаква пълен прочит на иконографията, за да се подготви основа за 

богословския анализ. В гл. ІІІ отново пречи въведението, като тук текстът в точки 1-4 

тежи с информация, която отдалечава от задачите на дисертацията и неглижира 

малкото текст в т. 5, който се очаква да е непоклатим стилов анализ и да е изведен в 

отделна точка. 

Структурата на Съдържанието е направена на много точки и подточки, което 

създава впечатление за несинхронност на изложението. 

 

Съдържание на дисертационния труд 

Уводът (стр. 6-13), озаглавен „Пчелинските стенописи и първите им 

изкуствоведски проучвания”, всъщност не е посветен само на заглавието, а както 
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очаквано преминава в кратко запознаване с „Предмета, обхвата и структурата на 

дисертацията” по глави (т. 1., стр. 8-10), „Състояние и актуалност на изследваната 

тема” (т. 2, стр. 10-13) и „Цел, задачи и очаквани резултати” (т. 3., стр. 13). В такъв 

случай ще е по-пригледно и обективно спрямо текста Уводът да не е придружен от 

допълнително въведение с белетристично заглавие, а да започва със същинския текст 

от една от подточките. 

Още тук у читателя се създава погрешно впечатление, че в началото, преди 

структурираните подзаглавия на стр. 6-8, вече е направен анализ на състоянието на 

изследването. Логично би било стр. 6-8 и т. 2 в Увода да са в едно подзаглавие. Освен 

това на стр. 13 авторът поставя цели и задачи, които не следва конкретно в 

дисертационната разработка и сътветно по тях не са отразени резултати (т.е. има се 

предвид едно, а се разработва друго – стр. 13, т. 3). Тези съществени разминавания ще 

се разгледат при анализа на отделните глави, но още тук прави впечатление, че те 

вероятно се дължат на липсата на конкретна формулировка и методология. Тяхната 

липса създава погрешен подход, който води автора до предпоставеност на тезата още в 

самото начало на дисертацията, където се казва: „Поставените задачи обуславят и 

очакваните резултати” (стр. 13). Това е изключително погрешно и методологически 

неправилно. Има съществена и умишлено заложена разлика в посочените задачи и 

очакваните резултати, като последните са предпоставени и пригодени от автора в 

съответствие с наличния текст, а не в съответствие с реалните резултати, които в този 

си вид не отговарят на предвидените задачи. 

 

Първа глава (стр. 14-56)  

В задачите за тази глава е предвидено следното (т. 3, стр. 13): „основна цел на 

дисертационното съчинение е да се изследва цялостно… богословското съдържание на 

иконографската програма … в… метох „Пчелина”. За реализирането на тази цел са 

предприети следните задачи…: В първа глава: да се направи исторически обзор на 

църквата (?) чрез проучване на наличните данни за възникването й и изследване на 

биографиите на нейните ктитори”. Като очакван резултат (пак там) е изведено: „да бъде 

изяснено историческото минало на църквата и възможно най-пълно да се проследи 

житейския път на ктиторите митр. Серафим Босненски и йером. Севастиан Рилски”. 

Някак още в началото резултатите от важния фундамент в дисертацията – историята на 

строителството на църквата, историческият обзор и проучването на налични данни за 

възникването му –, са пренепрегнати и сведени само до изясняване „историческото 
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минало на църквата”. За сметка на това сега е засилен третият, само загатнат в задачите 

аргумент в Първа глава – „изследване биографиите” на ктиторите, който в резултатите 

е изменен вече като „възможно най-пълно проследяване житейския път на ктиторите”. 

Последното има отделна насоченост и може да е самостоятелна дисертационна тема. 

Впрочем, тази част дийствително е издадена като отделна книга от автора през 2008 г. 

(вж. по-долу). 

Какво е състоянието в текста на Първа глава? 

1. Според заглавието (стр. 14) „Из историята на Пчелинската църква и нейните 

архитектурни особености”, тази глава трябва да е посветена на изследване 

строителната история и архитектурата на храма. Вместо това първите 4 стр. (стр. 14-17) 

заема ненужен преразказ на фрагменти от западно-европейската история (стр. 14), за 

Св. Гора, св. Йоан Рилски (стр. 15), частично вмъкване на изречения стилов анализ, 

чието място не е тук и дори липсва като отделна точка в труда, въпреки че е заложен за 

изпълнение. В тази част (стр. 16, бел. 7) се привежда за датировка личен разговор, 

вместо изворово свидетелство, което не е обективно. 

В т. 2 („Местоположение и архитектурни особености”, стр. 18-22) много условно 

(„около 500 м от чифлика… около 5 м от храма”, стр. 18) се прави опит да за описание 

местоположението на паметника и неговата архитектура, която тук също е 

документирана твърде неглижирано. Особено интериорът, който е важен за 

разглеждане на иконографията, е даден твърде повърхностно и непрофесионално (стр. 

19). Въпреки, че авторът изрично подчертава в Предговора, че е бил на мястото, видни 

са пропуските в работата на терен. На това място липсват указания за графични 

приложения (карта, план на паметника, профили и т.н.). Не съм съгалсен с изведената 

теза на стр. 19 (долу): „Независимо, че църквата е еднокорабна, пространствените й 

пропорции въздействат убедително, като внушават и усещане за монументалност”. 

Основаването на усещания не е наукообразно, освен това в абзаца е ползван цитат, без 

посочване на източник. 

Изведеният на стр. 20 разказ няма връзка с дисертацията, отклонява от 

централната тема и служи за текстов пълнеж. 

На стр. 22 (абзац трети) е пренебрегнато важно свидетелство, което безспорно 

има значение за строителната история (споменаването на ктиторите Малчо и Бисера). В 

тази насока не е проведено нужното изследване. Тезата в четвъртия абзац (същ. стр.), 

чието ІІ-ро изречение е граматически неправилно, е несъстоятелна и не е ясно, откъде 

са сведенията за големината на жилищната сграда за „трима монаха”. 
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В  Първа глава само 5 (18-22 стр.) от общо 42 стр. (14-56) са конкретно по темата 

и съдържат планираните задачи. Първите 4 стр. от І глава (стр. 14-17) не отговарят на 

нуждите и утежняват текста с неточности и липса на наукообразност, а последните 33 

стр. (23-56) не отговарят на поставената тема, цели и задачи на дисертацията и 

конкретната глава. 

На стр. 23-45 авторът преразказва вече известни, публикувани и ишироко 

дискутирани факти, които не са предмет на неговото изследване. Той не представя 

очакваните тук изводи относно конкретната ситуация по ктиторството, финансирането 

или проектирането, т.е. всичко, което се отнася конкретно до задачите на дисертацията. 

Така например на стр. 24 се появява съвсем нова тема, която вероятно умишлено 

не е отделена с подзаглавие – вероятно, за да не прави впечатление, че се разводнява 

дисертационната тема. Започва се преразказ на биографични сведенията в 

„специализираната литература” относно личността на митрополит Серафим и Неделко 

Радославлевич, въпреки, че сам дисертантът посочва: „тези съчинения засягат 

периферно живота и служението” им. Преразказът не засяга целите и задачите на 

дисертацията и пречи за изграждането на професионална информационна наситеност 

на конкретната глава. За съжаление, вместо яснота по ктиторството, проблемите на 

датировката и строителството, в последните 33 стр. от Първа глава възникват още 

повече въпроси, които остават неизяснени. Забелязва се и разлика между предвидените 

задачи и очакваните резултати, при което целта на изследването не отговаря на 

съдържанието на текста. 

 

Втора глава („Идейно-богословски особености на Пчелинските стенописи” (стр. 

57-165) съдържа богословска интерпретация на повечето стенописни сцени, но в нея 

липсва очакваният преди това иконографски анализ на иконографската програма в 

църкавата на метоха „Пчелина”, въпреки че е даден като отделна т. 2 („Иконографска 

програма на стенописите”, стр. 58-71). Това означава, че липсва действително описание 

на иконографската програма и разбиране за същността на иконографския анализ. 

Едва след 30 реда въведение (стр. 57-58) се пристъпва към опис на 

иконографската програма (стр. 58), и то само със сведение за местоположението на 

стенописите. В три подточки са споменати светците в първи и втори регистър на 

църквата  и съдържанието на текстовете в техните свитъци (стр. 59-64). Следва отделна 

подточка за сцените и композициите, за които са отделени едва 2 стр. (стр. 65-66). На 

това място са изброени сцени от живота на Христос, св. Богородица и св. Йоан 
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Кръстител, новозаветни, старозаветни и исторически сцени, взети от графична схема и 

описа на Центъра по консервация и реставрация на художествени ценности в София от 

1993 (стр. 255-258). Авторът не ги прилага в текста по реда в описа, който е пригледен 

и представя стенописната украса цялостно и не по регистри, а по принадлежност в 

частите на православния храм (олтар, наос, нартекс). На стр. 66-71 е разгледана 

композицията „Страшният съд” с придружителните надписи. 

Изводи. В съдържанието на Втора глава липсва иконография на отделните сцени 

от програмата. Въпреки че самите те са изброени, не е обяснена тяхната иконография, а 

са интерпретирани директно идейно-богословските акценти в тях. Това е недопустимо 

при документирането на християнско изкуство, тъй като се лишава последващата 

интерпретация от солиден документиращ аргумент. 

Липсва сравнение на цялостната програма, отделните сцени и образи в нея с 

други сходни паметници. Липсват и библиографски препратки за наличните сцени към 

публикувани вече такива или със сходно съдържание. 

Текстът в 3.1 („Иконография на олтарното пространство”, стр. 73) би трябвало да 

стои в началото на т. 2 („Иконографска програма на стенописите”), а не да принадлежи 

към т. 3. („Анализ на богословското съдържание на стенописите”), която предполага 

първо да е било налично иконографско осведомяване по темата и после да следва 

анализът. 

Подточка 3.1.1. „Св. Богородица Платитера” (стр. 74-75) която е част от 3.1. 

(„Иконография на олтарното пространство”) съдържат размишления по темата, без да 

се визира конкретен паметник, нито дори разглеждания в дисертацията. 

Текстът на стр. 88-123 съдържа изводи за предобрази в православната книжнина, 

които нямат пряко отношение с темата на дисертацията и не подкрепят установяването 

и значението на цялостната иконографска програма на църквата, но на които е отделен 

внушителен обем от 35 стр. Този излишен пълнеж прекъсва изложението на т. 3 и 

оставя следващите подзаглавия изолирани от предвидения контекст, а това 

допълнително внася неяснота в дисертацията. 

Разгледаните в остатъка от тази глава сцени в олтарното пространство (стр. 129-

166) също са лишени от иконографски анализ и сравнение с други паметници. 

При темата за „Старозаветна Троица” (стр. 132), за разлика от другите сцени, не е 

споменато и другото име на сцената („Гостоприемство Авраамово”), като при 

третирането на тази тема не е цитирана дисертацията на Ангелики Тривизадаки (Солун, 

2005). 
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При сцената „Видение на св. Петър Александрийски” не са взети под внимание 

цял набор важни публикации, сред които и на известния акад. Цв. Грозданов. 

Недопустимо е при разглеждане на християнски стенописи да не се ползва като 

извор ерминийна информация, най-малкото на Дионисий от Фурна. Има също и 

български ерминии и конкретно такива, които ще са от полза при иконографския 

анализ. 

Направеният богословски анализ на темите принципно може да се приложи към 

всеки паметник, но трябва да има предварителна концепция и информационон 

фундамент, на който да стъпи желаната интерпретация. Представени по такъв начин, 

изводите не са обвързани хронологично със стенописата украса и остават само 

наблюдение, което следва да може да прави всеки дипломиран теолог и нямат приносен 

характер. Освен това не са посочени граници, доколко преразказаните в дисертацията 

теологични коментари от различни периоди са повлияли конкретно творчеството на 

зографа от Пчелина и а ако да, то би следвло да се докаже и уточни по какъв начин, 

дотоколко и на кои места в иконографията. 

 

Трета глава (стр. 166-197) 

В Трета глава липсва стилов анализ, а мястото на т. 1 „Въведителни думи” (стр. 

166-167), т. 2 „българският зограф по време на Възраждането” (стр. 167-173), т. 3 „По-

важни изследвания за Банската школа” (стр. 173-176) е по-скоро в Увода или Първа 

глава. Относно съдържанието на т. 4 „Зографското майсторство на Димитър Зограф” 

(стр. 176-189) смятам, че то има място в дисертацията, но след отделни предварителни 

подзаглавия за стила и авторството на стенописите. В т. 5 „Художествено-естетически 

особености на стенописите” (стр. 189-197) също липсва стилов анализ. 

 

В Заключението (стр. 198-201) не се открояват изводите от изследването, а се 

преповтарят споменатите по-горе от Увода. Липсват изследователски хипотези и 

приносни теории. В приведената структура на дисертацинния труд тежестта пада върху 

изложението в трите глави (общо 183 стр.), приложенията (57 стр.) и библиографията 

(21 стр.), при което веднага прави впечатление краткото Заключение (198-201). Ако 

така постигнатите резултати са важни, те би трябвало да са отразени в пълнота точно 

тук, иначе се създава впечатление за несигурност относно резултатите. 
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Приложения (стр. 202-259) 

На стр. 202 само № Б 2 има отношение към дисертацията; № В няма посочка за 

произход, въпреки че е архивен(!) материал. 

Графичните схеми и номерацията на сцените (стр. 255-258) от интериорната 

украса не са принос, а са взети от описа на Центъра по консервация и реставрация на 

художествени ценности в София от 1993. Проблемът е не ползването им, а че това не са 

принос в дисертацията, тъй като няма ясна връзка между тях и работната хипотеза. Ако 

те са предварителен принос, което е факт, и авторът се е ползвал от тях, което е видно, 

защо не ги е посочил в Увода или при изворите? Това касае и пропускането на 

авторството за фондовия списък на галерията, фонда и историческия музей на Рилския 

манастир. Не е посочен произходът на образци № В, 58, 59 (липсва и название!), 61, 62, 

63 (издаден в дисертация от 2001 г.), 71-85, 87, 92-93. 

В Съкращенията (стр. 260-261) на места има неточности: „КМЕ” погрешно е 

посочена като „Кирило-Методиевски студии”; също е дадено ГЦСВП, вм. ГСУ – 

ЦСВП. Тук е видимо, че не са ползвани научни периодични издания, като ИИИ и 

ИИИИ, а предимно лексика и енциклопедична литература. 

 

Извори и литература 

Последният раздел „Извори и литература” (стр. 262-283) не е озаглавен коректно. 

Въпрос на избор, но не става ясно, дали авторът включва в дисертацията само 

ползваната в своя текст или също препоръчителна историография. 

Литературата на кирилица и латиница не е отделена за пригледност. 

В раздел „Извори” са вписани множество заглавия като пълнеж за общия обем на 

текста, без те да са извори по същество. По номерацията на приложената библиография 

това са: № 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13-15, 17, 20, 21-23, 25; № 28-44 нямат връзка с 

проблематиката или конкретно с паметника и будят съмнение относно действителното 

им ползване в текста. 

В раздел „Литература” повечето от изброените изследвания на практика не са 

ползвани в текста и нямат връзка с проблематиката на дисертацията, например: № 61, 

65, 86, 161, 211, 215, 230, 257, 263, 265, 269, 271-273, 282, 285, 287, 290, 292, 294, 296, 

306, 312, 313, 317, 321-325, 327-333. Това не само тежи на дисертационния текст, но и 

свидетелства за липса на подход при избора на точна литература по темата. 

Относно № 111-113 е неприемливо цитирането по странични въпроси на 

докторанти и не във връзка с темата. 
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При периодиката навсякъде липсват страници при изброените периодични 

издания, което е некоректно цитиране и сериозен минус на дисертационния труд. 

 

Изводи относно съдържанието 

Текстът като цяло е лошо организиран по отношение на заглавието, не 

представлява изпълнение на поставени задачи и не обяснява целите, заложени в Увода. 

Текстът в Първа и Втора глава (стр. 14, 23-56) е идентичен с част от Увода и 

цялата Първа глава на публикуваната книга на дисертанта („Ктиторите на Пчелинската 

църква”, С., 2009, стр. 11, 13-46), както и приложения на стр. 202 от дисертацията с тези 

от стр. 67-68 на книгата. 

Освен първоначалния Увод, началото на всяка глава започва с ново Въведение 

(стр. 14-17, 57, 166), формирано като отделна 1-ва подточка в съотнетното изложение. 

В съдържателно отношение тези уводни места не подпомагат текста, не са приносни и 

тяхното присъствие може да се обясни единствено с идеята за създаване на повече обем 

в книжното тяло. Те обаче утежняват прочита на останалата част в изложението. 

Наличието на тези отделни Въведения конкурират Увода и означава, че те или го 

дублират, или че в него липсва нужната информация. 

Заглавията на главите и почти всички подзаглавия в текста са разказвателни, а не 

наукообразни. Липсва научно-критичен подход: авторът представя описателно 

основните изследователски проблеми, което не е обективно и придава на представения 

текст образователен, но не научен характер. По този начин значително са принизени 

изискванията за дисертационет труд. 

Според написаното (т. 3, стр. 13): „основна цел на дисертационното съчинение е 

да се изследва цялостно за първи път богословското съдържание на иконографската 

програма” в метох „Пчелина”. Иконографската програма обаче не е разгледана 

комплексно, а само в отделни сюжети. Същите са преразказани самостоятелно, без 

иконографски анализ и без сравнение с други паметници. 

За отделните разгледани иконографски сюжети или сцени не е посочена актуална, 

нито дори тясно свързана с конкретния проблем специализирана библиография. 

Не се откриват граници между субективна и обективна интерпретация, което е 

повлияно от липсата на точна методология. 

При описанията, които са разхвърляни и не следват определена сруктура, тъй 

като се прекъсват от вмъкването на други второстепенни или съвсем далечни на 

изследването теми. 
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Не се набляга никъде в специално подзаглавие на стила на стенописите – нито в 

изводите, нито в Трета глава, където се говори за зографите, или в Заключението. 

Стиловият, подобно на иконографския анализ, е неизменен подход при разглеждане на 

християнска живопис. Липсва също подзаглавие и каквото и да е изследване за 

датировката и техниката, както и за дискусиитте по тези въпроси. 

Приведената теза: „Големината и архитектурните компоненти на църквата са от 

значение за по-пълно разкриване на християнските догмати, особено що се отнася до 

сетнописите в наоса” (стр. 72, бел. 12) е неоснователна. 

Тезата относно „нежелателните нововъведения на Св. Гора” (стр. 173) заради 

„консервативността на монасите” (стр. 172) е несъстоятелна още от 20-те години на ХХ 

в. и е преразгледана основно също от Е. Иванов (Das Bildprogramm im Narthex des Rila-

Klosters in Bulgarien unter besonderer Berücksichtigung der Wasserweihezyklen. Erlangen 

2002; Apokallypsedarstellungen in der nachbyzantinischen Kunst, in: Das Münster 3, 2002, 

208-217). 

На ред 12, стр. 155 не е ясно, авторът действително ли твърди, че разглежданата 

стенописна сцена  в Пчелина съдържа триезичен надпис? 

На стр. 62 изречението е неясно: „Надписите, идентифициращи светците, е почти 

заличен”. 

В опита си да подреди нахвърляни идеи, авторът прибягва многократно до 

ползване на звездички (***), които са поместени навсякъде в книжното тяло и без 

обяснение (стр. 5, 11, 17, 20, 23, 45, 46, 56, 57, 62, 79-81, 85 в самия край на страницата 

преди цтатите под черта(!), 96, 105, 108, 112, 118, 120, 124, 131-132, 138-139, 158-162, 

182, 188, 191, 196-197). Не става ясно, защо и какво звездичките разграничават и дали 

са начало или край в отделна структура, глава, подзаглавие или обобщение. Така 

например, как да се разбира текстът на стр. 79-81 (т. 3.1.2 на Втора глава), където паузи 

с такива звездички има на четири места? Същото се забелязва на стр. 62-63, където по 

този начин е отделен текст с неизвестно предназначение, тъй като е без съдържателна 

връзка с т. 2.1.1. Всичко това определено говори, че текстовият материал е все още 

суров и подлежи на обработка. 

 

Прецизност и стил 

Текстът изобилства с повторения и хаотични разсъждения, при което се губи 

последователност на мислите: „стенописите… са уникални от гледна като живописно 

изпълнение и композиционна формула” (стр. 72). Налице са и противоречиви 
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твърдения: „тук не можем да очакваме уникални стенописи”и след това „уникалността 

на пчелинските стенописи се състои. 

Критичният апарат е изграден удобно в края на всяка страница.  При цитиране в 

текста обаче, където са ползвани извори, това трябва да се посочва еднозначно, а не 

подвеждащо (стр. 39-40). Установява се незнание за поставяне на цитат: поставени в 

текста преди препинателен знак, посочките се отнасят само за конкретната дума или 

израза. Употребата на „срв.” и „вж.” под черта е безразборно и не може да се прецени, 

кога се цитира и кога се сравнява, т.е. кога един текст е ползван творчески и кога е 

дословно цитиран. Цитирането на библейските книги не се извършва по Синодалното 

издание. 

Много обобщения и твърдения, и цитирани думи и изрази в кавички, са без 

основаване и съответна посочка под черта. Така например на стр. 24-25 на три места се 

отправя критика към автори, без да се цитират трудове. На стр. 147, т. 3.4 абзатцът 

започва с критика към „някои изкуствоведски трудове”, които не са цитирани (вж. още 

стр. 16, 19, 20, 21-22, 24-25(!), 27, 48, 50, 52, 53, 58, 78, 80, 147, 150, 154, 155, 160, 161, 

162, 168, 171, 175, 177, 179 188, 190-192, 198). 

Не са научни и подходящи изрази като „разсадници на …подбуди” (стр. 15), 

„членение” (стр. 58), вм. „деление или подредба”, цялата стр. 20, „няколко монаси на 

ротационен принцип”, „майстор-строители” (стр. 22), „бъбривост в артистичния си 

облик” (стр. 58), „славянобългарски манастири на Атон”, „ консервативността на 

монасите” (стр. 172),  „живата плът” (стр. 173) „архитектурните съоръжения” (стр. 196), 

„В БА св. Богородица...” (стр. 106) и др. 

Налице е ненужно болтване на думи и изрази в текста, както многократно 

повдигане големината на шрифта на заглавията. В Съдържанието не изпъкват главните 

подточки в отделните глави и текстът остава без видима структура. 

Някои съкращения невинаги са удачни и говорят за липса на граматически усет, а 

други не са изведени според приетите норми, напр. „митроп.”, „йером.” „Ас.” (стр. 12, 

21), „св. еванг.” (стр. 19), вместо „св. ев. Лука” или пълно изписване. 

Текстът е предаден в лошо техническо състояние и на много места не се разчита 

(стр. 22, 27, 56, 68, 118, 161, 165, ). 

 

Заключение 

Положителен елемент в работата е изборът и заниманието с актуалната 

проблематика, към която за съжаление не е подходено прецизно и то не заради 
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нежелание от страна на дисертанта, а вероятно заради липса на достатъчно време за 

обработка и критичен преглед на събрания материал. Дисертантът познава тематиката 

на изследването, но все още няма изграден специфичен научно-терминологичен апарат. 

Той има амбиции и желание да направи научна кариера и не бива да се притеснява от 

критики, които са добронамерени и насочващи в името на успешния край на 

изследователския проект. Една бъдеща преработка на манускрипта ще позволи той да 

бъде определен като успешна дисертация. 

 

 

 

 

 

София, 22.05.2012 г. 

 

     Доц. д-р Емил Иванов  


