
СТАНОВИЩЕ 

  

  

на:     Маргарита Иванова Коева, ст.н.сътр. І ст., доктор на арх. науки 

  

относно:   Докторската дисертация на Благовест Благоев Върбаков  

на тема: "Църквата „Успение Богородично" при Рилския метох „Пчелина” 

(Богословско-изкуствоведско изследване)”  за присъждане на образователна и научна 

степен "доктор" по професионално направление 2.4 – Религия и Теология 

  

Считам, че двете прецизни рецензии дават пълна представа за достоинствата на 

представения от Върбаков дисертационен  труд, ето защо ще се огранича да отбележа 

само някои от проблемите, които са разгледани в него.  

Изборът на темата, е изключително сполучлив, тъй като не само прави изследването 

дисертабилно, но му придава и ценното качество да бъде напълно съвременно по 

подход и методика. При това не можем да не се съгласим с избора на  автора почиващ 

върху убеждението му, че „Често пъти анализирането на един фрагмент от 

историческото минало разкрива много повече информация, отколкото един по-обширен 

научен въпрос”  мнение, което той успешно защищава с цялата си разработка. 

Ясно формулираните цели на изследването изхождат от убеждението на автора че 

диалогът между изкуствознанието, богословието и  културологията все още остава в 

страни от интересите на учените работещи поотделно в тези области на познанието, 

въпреки че между трите научни направления има изобилни съвпадения на обекти, 

теоретични конструкции и методични постановки. Това определя типа на предлаганото 

научно изследване, което авторът назовава: Богословско- изкуствоведчески анализ 

Докторантът точно формулира  задачите произтичащи от така поставените цели, 

което прави структурата на труда ясна и четивна 

  



Въпреки че няма специална изкуствоведческа подготовка, анализът на изследвания 

материал е  задоволителен и до голяма степен покрива изискванията на 

професионалния изкуствоведчески подход. 

Българското Вьзраждане е един от пътищата, по които една народностна култура 

скъсва със Средновековието и прераства в художествена култура от нов тип. Този 

труден преход има своите първопроходци, между които са и възрожденските 

свещенослужители, зографи, резбари и майстори строители. Видно място всред 

зографите на ХІХ век заема сина на Тома Вишанов, Димитър Молеров и докторантът с 

право отделя съществена част от труда си на неговите творби в църквата „Успение 

Богородично" при Рилския метох „Пчелина”. 

Описанието на църковната сграда, придружено от добре направено архитектурно 

заснемане дава представа за липсата на „архитектурни достоинства”, но въпреки това 

докторанта правилно е доловил усещането за монументалност, което вътрешното 

пространство внушава. Това се дължи на великолепните стенописи, които покриват 

стените. В малкото по обем пространство намираме един от отговорите за развитие на 

живописния маниер и композиционния усет на възрожденските зографи, които през 

ХІХ в. тръгват по пътя на” европеизация” на българската православна живопис. 

Като ползва акуратно направени схеми на стенописите, допълвайки ги с майсторски 

изработени фотоси, авторът показва, че в изображенията на  сградите са спазени 

чертите на европейската стилистиката от времето на зографите от Банско и Самоков. 

Много ясни са старанията на зографа на пчелинската църква да постигне „реалистични” 

изображения подобни на ренесансовите образци, като детайлите са заети  главно от 

палитрата на неокласическата архитектура  

Важен белег е променената перспективна система. Тя още не е напълно разбрана и 

усвоена от Димитър Молеров, но опитите да се използва са очевидни и показателни. 

Също така показателно, и на места твърде умело, е използването на светлосянката като 

художествен похват. 

По мое мнение това, както и откритието на проф. Елена Генова са доказателство, че 

художествената  школовка, допринесла за изграждането на неговия творчески почерк 

не е само от български примери или от Атон, а е резултат на непосредствено 

запознаване със западни образци. 



Без да поставям под съмнение научната стойност на представения дисертационен труд, 

ще си позволя да направя следните бележки 

В литературата посочена от автора липсват някои от фундаменталните трудове имащи 

пряко отношение към разработката. Напр: 

Н. П. Кондаков. Памятники христианского искусства на Афоне. 1902. 

  Иконография Богоматери. С•вязи греческой и русской иконописи с итальянскою 

живописью раннего Возрождения. СПб., 1910  

 • Иконография Богоматери. В 2-х томах. СПб., 1914—1915 

Би било желателно към ползваните от докторанта източници да се включат и повече от 

съвременните трудове върху паметниците на Атон, и в православните страни тъй като в 

тях има изложени много нови, съвременни тези за характера на създаваното през тази 

епоха  изкуство. Напр. Tимотијевић, M.,  Српско барокно сликарство. Нови Сад,1996, 

изследванията на P. Mylonas за Великата Лавра, Протатон и някои от останалите 

атонски манастири и пр. 

Надявам се също, в бъдещите си изследвания Благовест Върбаков да ситуира 

паметника всред църквите на Риломанастирския ансамбъл, стенописното богатство на 

които е безспорно и би му дало възможност за по-сериозни асоциативни връзки и 

отговори на поставените от него въпроси за качествата на Пчелинските стенописи и 

икони. 

Авторефератът отговаря на изискванията  за придобиване на образователната и научна 

степен „доктор”. Приемам приносните моменти отбелязани от автора, но бих 

предложила от текста на реферата да отпаднат някои подробности, достатъчно добре 

разработени в труда, от което той ще стане по-кратък и по-четивен. 

В заключение ще си позволя да повторя че проблемът за диалогичността между 

различни научни дисциплини, както и този за самата диалогичност от гледна точка на 

нейните белези, граници и обхват е между най-сериозните приноси за науката на ХХ 

век. 



Предложеният труд е именно успешен опит да се привлече вниманието на 

изследователите към, този подход и в това е най-голямото му достоинство. 

  

Гореизложено ми дава основание, с убеденост, да предложа на Уважаемите членове на  

Научното жури да присъдят на Благовест образователната и научна степен „доктор”  

23.05.2012 

  

                                                                                                            Маргарита Коева 

 


