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СТАНОВИЩЕ  
От доц. д-р Иван Рашков Кръстанов относно представения 

дисертационен труд на  редовния докторант Благовест Благоев Върбаков 
на тема:  

 
”ЦЪРКВАТА „УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО” ПРИ РИЛСКИЯ 

МЕТОХ „ПЧЕЛИНА”  
(Богословско-изкуствоведско изследване)  

 
за присъждане на образователна и научна степен `доктор` в област 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.4. Р̀елигия и теология`. 
 

Предварителни (кратки ) бележки: 

Докторантът Благовест Върбаков се яви и издържа успешно изпитите 
(писмен и устен, както и изпита по съответния западен  език - немски) на 
кандидат-докторантския конкурс по научната дисциплина 
„ХРИСТИЯНСКО ИЗКУСТВО”. Изпитите от „докторантския минимум” 
той положи в рамките на изискуемия, според правилника, период с много 
добър успех. В периода на трите години, като редовен докторант, той 
написа няколко статии и една монография, свързани с проблематиката на 
неговата дисертация и в по-широк научен диапазон – и на други теми в 
областта на християнското изкуство. През този период участва с доклади и 
научни съобщения на редица конференции и симпозиуми. През миналата 
2011 г. той бе отличен с `престижното отличие` за млад учен от СУБ 
(рецензент на представената от него продукция за участие в този конкурс 
бе известният и високоуважаван в научните среди - професор Георги 
Бакалов ), за което получава и грамота от ректора на СУ проф. Иван Илчев. 
Това е голяма чест за самия него, и, естествено, за БФ на СУ. 

Похвално е, че той успя да напише и представи дисертационния си 
труд в рамките на първите три години от неговата докторантура.  

В процеса на неговата подготовка, във връзка с темата на 
дисертационното му съчинение, той бе много дисциплиниран и активен в 
желанието си за консултации (в лични срещи и по телефона, много често и 
в късните часове) по съществени и много пъти по твърде `периферни` 
въпроси. Бях търпелив и го изслушвах продължително! Естествено, като 
негов научен ръководител, му давах необходимите съвети и напътствия! 
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Бележки по същество: 
Предложената тема на дисертацията отразява личната убеденост на автора 
(съгласувана с мен, като негов научен ръководител) от необходимостта за 
един задълбочен и  цялостен `богословско-изкуствоведски анализ` на 
„Църквата „Успение Богородично” при Рилския метох „Пчелина”  – 
значим паметник на монументалната живопис през периода на 
Българското Възраждане, за който паметник е писано твърде малко в 
научната литература. Това обуславя и актуалността на темата.  
 

Структура на дисертацията 

Дисертационният труд включва Списък на съкращенията 
Предговор,Увод, Три глави, Заключение, Приложение и Ползвана 
литература. 

Предмет на изследване в дисертационното съчинение са богословските и 
художествено-естетическите особености на иконографската програма в 
църквата „Успение Богородично” при Рилския метох „Пчелина”. Разгледан 
е комплексно целият църковен паметник в богословски и изкуствоведски 
аспект, като е отделено внимание и на историята на църквата и на 
биографиите на ктиторите й – Добробосански митрополит Серафим и 
йероманах и отшелник Севастиан Рилски.  

Първата въведителна глава е посветена на историята на Пчелинската 
църква – възникване и благоустрояване, както и на архитектурната й 
специфика. Приносният елемент в тази глава е пълното изясняване на 
биографиите на ктиторите на църквата, както и периодът на изграждане на 
Пчелинската църква – през втората половина на 80-те години на ХVIII век. 

Във Втора глава са изследвани идейно-богословските особености на 
стенописите в контекста на цялостното развитие на църковната живопис 
през епохата на Българското възраждане. Съвсем правилно докторантът е 
направил съпоставки и с  други църкви и параклиси на територията на 
Рилския манастир. Основен и съществен принос в тази глава и на 
дисертацията като цяло е богословската хермeневтика на отделните 
образи, сцени и композиции в иконографската програма на църквата.  

Трябва да се има предвид, че поначало религиозното изкуство е било и 
остава през християнските векове благовестие, изразено в бои, палитра, 



3 

 

длето и магика на шрифта. Християнското изкуство се определя като 
„богословие в образи”. Едно изследване на тези образи, сцени и 
композиции не би било пълно и разбираемо, ако не се обърне внимание на 
богословието на сюжета в тях. Християнската иконография отразява 
догматическите истини на Православната църква посредством символи, 
алегории и специфични иконографски атрибути. Християнският художник 
не е задължен да предава точно анатомията на човешкото тяло; жестовете, 
позата на тялото и цветовете в иконата също имат символно значение; 
аксесоарите в интериорни и екстериорни сцени пестеливо се включват 
дотолкова, доколкото е необходимо да се представи мястото на едно или 
друго действие или събитие. Усилията на зографа са насочени изцяло 
върху експресивната трактовка на лицето, чрез което се подчертава 
духовното състояние на свещения образ. В тази връзка се използва 
специфичното понятие „богословска естетика”, което няма нищо общо с 
понятието „естетика”, прилагано като характеристика към светските 
произведения на изкуството, като красиви, емоционално въздействащи и 
впечатляващи. То разкрива до каква степен християнският художник умее 
да отрази като образен еквивалент отделни богословски истини или 
учението на Църквата като цяло.  

 Дисертантът е съумял сполучливо да разкрие и богословието в 
иконографската програма на църквата „Успение Богородично”. Той не се 
задоволява само с една дескрипция на отделните образи, сцени и 
композиции, а посочва и литературната им основа в съответните извори: 
Свещ. Писание, Свещ. Предание, Историята на църквата, светоотеческата 
литература, агиографската и богослужебна книжнина, апокрифите и др. 
Това особено задълбочено е постигнато в богословския анализ на най-
голямата в християнската иконография композиция „Страшният съд” и 
стенописното изображение на „Св.Богородица със старозаветни символи ” 
– уникална по своята иконография и богословски идеи и единствена в 
българската църковна живопис. 

В Трета глава се уточнява авторството на стенописите в църквата 
„Успение Богородично”. Това е зографът Димитър Молеров – 
представител на Банската живописна школа. Уточнява се и авторството на 
иконите върху иконостаса – зографа Захарий Монах.  

Докторантът е приложил прецизен критичен апарат, на места, бих казал, 
много подробен. Впечатлява и големият набор от ползвана литература. 
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Илюстративният материал е посместен като приложение на дисертацията, 
похват, който допринася за по-бързото ориентиране и връзка между текста 
и изображението.  Дисертантът има добър литературен изказ. В края на 
дисертацията са представени и графични схеми на стенописите, които 
дават възможност за цялостната визуална представа на разположението им 
в отделните части на църквата.  

Няма нищо съвършено на този свят. И в представения дисертационен труд 
има някои неточни изрази, понятия и пропуски, които при едно бъдещо 
отпечатване на дисертацията, като се има пред вид възможностите на 
съвременната компютърна техника, могат бързо и лесно да бъдат 
поправени и допълнени. 

Представеният труд отговаря на всички академични изисквания за една 
дисертация. 

Въз основа на всичко това давам положителна оценка на дисертанта и 
си позволявам да препоръчам на уважаемото научно жури да му 
присъди образователната и научна степен „доктор”. 

София, 22 май  2012 г. 

                                                          Доц. д-р Иван РАШКОВ 

                                                     /………………………………………./ 

 


