
 

РЕЦЕНЗИЯ 
 

от проф. дин Лиляна Симеонова за дисертационния труд на Герасим Петрински, 

редовен докторант в Катедрата по класическа филология на Факултета по класически и но-

ви филологии – СУ „Св. Климент Охридски”, за получаване на образователната и научна 

степен „доктор”  

 

Дисертационният труд на Герасим Петрински е озаглавен „Образът на демона във 

византийската агиографска литература. От времето на Юстиниан І до епохата на 

Симеон Метафраст”. Трудът (505 + VIII с.) се състои от увод, четири части (всяка с по 

няколко глави), заключение, списък на съкращенията, библиография (извори и изс-

ледвания) и приложение.  

 

Целта на дисертационния труд е да изследва темата за Злото в контекста на по-

широката тема за свръхестественото така, като тя е застъпена в един от най-

разпространените жанрове на християнската книжнина – агиографията. Както се вижда и 

от по-нататъшното изложение, във византийската литература образът на демона, оли-

цетворяващ едновременно Злото и свръхестественото, битува изключително в агиогра-

фията.  

 

Във Византия – за разлика от Западна Европа – никога не се развива демонология 
като отделен клон на богословието, затова бесовете – слуги на Дявола намират „поле за 

естествената си изява” в агиографския жанр. (Трябва да се отбележи, че нали-чието на 

система от вярвания, свързани с демони, не означава непременно „демоноло-гия”, както 

твърди дисертантът, предоверявайки се – в този случай – на силно оспорваната теза на Р. 

Грийнфийлд. Както сам е забелязал Петрински, има съществена разлика между 

древногръцкото схващане за „демон”, което няма конотация за злосторничество, и 

неоплатоническата и юдео-християнската интерпретация на това понятие в смисъл на 

„зъл/нечист дух”. Наличието на „система от вярвания в демони (или бесове)” е резултат от 

проникването на суеверия с най-различен произход както в низовата, така и в ели-тарната 

средновековна култура и може да бъде предмет на изследване на редица съвре-менни 

науки. От друга страна, в съвременната медиевистика терминът „демонология” се използва 

най-вече за означаване на определена богословска дисциплина, която през Средните 

векове се занимава с изучаване на духовете.)  

Избраната тема е, като цяло, „дисертабилна”: тя позволява да се надникне в ман-

талитета на византиеца – и на човека от простолюдието, и на този от елита, тъй като хората 

от всички социални слоеве са вярвали в свръхестественото и сами или с чужда помощ са се 

стремели да извикат на помощ или да се противопоставят на свръхестествени сили.  

 

По-спорен е изборът на хронологическия отрязък, в който е вместено изследва-

нето. Ако за горна граница е логично да се приеме Симеон Метафраст, който в желанието 

си да „стандартизира” по-ранните жития е нанесъл непоправими щети на византийската 

агиография, но служи и за някакъв хронологически маркер в нейното разви-тие, изборът на 

долна граница е доста спорен, тъй като царуването на Юстиниан Велики (527-565) не 

бележи някаква разделителна линия в историята на византийската аги-ография. Тезата на 

Петрински, че значимите политически, демографски и др. промени от времето на 

Юстиниан І бележат началото на нова епоха – „епохата на активна демонизация” на 

агиографията (автореферат, 16-17) не намира потвърждение в изворите като цяло.  

През Юстиниановата епоха все още доминира космополитният римски манталитет, 

а първите признаци на ксенофобия, верска нетърпимост, етническа или расова омраза се 

проявяват по-късно, през ІХ в., когато някогашната мултиетническа и разноезична 



империя вече се е превърнала в неголяма православна гръцки-говореща държава. Тези 

процеси намират отражение и в литературата, където Другият започва все по-често да бъде 

осмиван или сатанизиран – съответно в агиографските текстове се явяват демони-

исмаилити и етиопци, а в пророчествата за „последните дни” като унищожите-ли на 

империята се явяват или черните, или русите народи (вж. L. Simeonova. Constantinopolitan 

Attitudes toward Aliens and Minorities, 860s–1020s. Part One, in Etudes balkaniques, 36 (2000), 

No. 3, 91–112; Part Two, in Etudes balkaniques, 37 (2001), No. 1, 83–98). Все пак, дисертантът 

е отбелязал, че демонизацията на реални хора – еретици, друговерци и агресори – в 

агиографията е важно явление, което заслужава отделно изс-ледване (автореферат, с. 19).  

Дисертантът е възприел един комбиниран, литературоведски и културно-

исторически подход към изворовия материал (с. 12), който намира основание в двойна-та – 

едновременно поучителна и развлекателна – функция, изпълнявана от агиографс-ката 

книжнина не само през Средните векове, но и в пост-византийския период на пра-

вославния свят. Нещо повече: както посочва Петрински, слушателите са приемали за чиста 

монета разкрасения и изпълнен с чудеса и фолклорни мотиви разказ на житиепи-сеца (с. 

13). Тук бихме могли да добавим, че сред православните тази традиция на бук-вално 

възприемане на деянията на светците от необразования народ продължила чак до началото 

на ХХ в. – едно характерно културно явление, описано и от Никос Казандзакис („Рапорт 

пред Ел Греко”). Дисертантът правилно е отбелязал и връзката на агиог-рафията с 

литургията, която е била осъществявана от четиминеите (менологиите) и си-наксарите. Все 

в тази връзка Петрински би могъл – при едно бъдещо издаване на труда като монография – 

да отбележи и ролята на агиографията като средство за политическа пропаганда.  

 

Постановката на дисертанта, че византийската агиография от средата на VI до края 

на Х в. се занимава „поне в повечето случаи” с действителни, исторически лич-ности (с. 

13) e приемлива, макар че има забележителни изключения. Сред протагонис-тите на най-

разпространените жития и чудеса от този петвековен период на византийс-ката 

агиографска книжнина има измислени светци – герои, мъченици или юродиви, които обаче 

се радват и до днес на огромна популярност. Т напр. съвременните учени почти 

единодушно приемат тезата на Делее, че св. Димитър е измислен мъченик (вж. H. 

Delehaye. Les légendes grecques des saints militaires. Paris, 1909, 106-108; M. Vickers. 

Sirmium or Thessaloniki? A Critical Examination of the St. Demetrius Legend, Byzantinische 

Zeitschrift 67 (1974) 337-350), макар напоследък да беше направен опит да се докаже, че св. 

Димитър е историческа личност (вж. J.C. Skedros. Saint Demetrios of Thessaloniki: Civic 

Patron and Divine Protector 4th–7th Centuries CE, Trinity Press International, 1999). Петрински 

е пропуснал текстовете с чудесата и житията на св. Димитър Солунски, ма-кар първите да 

се появяват още през VII, a вторите – от ІХ в. нататък, т.е. тези агиог-рафски съчинения 

попадат в разглеждания от него период.  

Пример за чисто литературен герой-светец, култът към който обаче е придобил 

голямо разпространение в православния свят, е св. Андрей ради Христа Юродиви. В 

неговото „житие”, съчинено от цариградски свещеник за поучаване на широките маси, се 

натъкваме на цели легиони от демони, които вият, квичат, лаят, грухтят, кикотят се като 

блудни жени и т.н., но затова пък редовно ядат бой от светеца. Дисертантът е ре-шил да 

пропусне точно този, пренаселен с демони текст с аргумента, че не се знае кога е живял 

въпросният светец; както отбелязах обаче, това не е историческа личност, а литературен 

персонаж. Св. Андрей Юродиви е цитиран само чрез съответната рубрика в Oxford 

Distionary of Byzantium (с. 25). Като оставим настрана десетилетния спор меж-ду Ленард 

Риден и Сирил Манго за датировката на текста, дисертантът би трябвало да отбележи поне 

най-новото издание на „житието” заедно с превод и подробен коментар на Л. Риден (The 

Life of St. Andrew the Fool. Ed. by L. Rydén. [Studia Upsaliensia, 4:1-2] Uppsala, 1995). Тук 

трябва да се споменат и основните изследвания върху гръцкия текст като извор за 

вярванията на простолюдието в имперската столица, вкл. и вярата му в бесове (вж. напр. P. 



S. Martini. Ho Salos hag. Andreas kai he saloteta sten Orthodoxe ekkle-sia. Athens, 1988; Л. 

Симеонова. Житието на св. Андрей Юродиви и манталитетът на неговия автор – В: 

Културните текстове на миналото. Носители, символи, идеи, т. ІI. София, 2005, 109–119, 

вж. особено цит. библиография).  

При изследването на демона във византийската агиография Г. Петрински е ре-шил 

само периферно да засегне важната тема за юродството – в труда му житието на Симеон 

Юродиви от Леонтий Неаполски е по-скоро изключение, – въпреки че именно разказите за 

юродивите, които заради истинското си или престорено безумие са били смятани за „слуги 

на Бога”, изобилстват с всевъзможни „прояви” на Дявола и неговите бесове. За разлика от 

Западна Европа, юродството е доста разпространено в ранна Ви-зантия, като продължава 

да се практикува в нея, макар и все по-рядко, докъм края на Х в. Като основни трудове за 

юродството като явление, намерило отражение и във визан-тийската агиография, могат да 

се посочат монографиите на J. Saward. Perfect Fools. Ox-ford, 1980 и С.А. Иванов. 

Византийское юродство. Москва, 1994.  

Задачата, която дисертантът си е поставил, а именно да изследва „демоничното като 

симбиоза между литература и култура, между текст и фолклор, между стандарти-зация и 

реалност” (с. 13), го изправя пред нелеки изпитания в хода на работата. В общи линии той 

се е справил с нелеката задача.  

Петрински основателно започва изследването си с приноса на ранните болан-дисти 

за издирването и издаването на гръцките агиографски текстове, но е пренебрег-нал 

забележителната продукция на боландиста Иполит Делее (1859-1941) – пионер в 

прилагането на интердисциплинарния метод към агиографските изследвания. (Делее е 

споменат в дисертацията само с един-единствен труд.) Дисертантът е отбелязал прино-са 

от края на ХІХ в. на Карл Крумбахер (1856-1909) за типологизацията на агиографс-ките 

текстове, но е пропуснал да отбележи най-новите разработки в областта – резултат от 

възобновения интерес към византийската агиография, в които отново се поставят редица 

важни въпроси, свързани с изследването на този вид книжнина. (Сред множест-вото 

публикации от последните години особено полезни в теоретичен план биха били актите на 

Втория международен филологически колоквиум по византийска агиография (Париж, 

2002; публ. Париж, 2004) и излезлият неотдавна Ashgate Research Companion to Byzantine 

Hagiography. Vol. I: Periods and Places (2011) под редакцията на С. Ефтимиа-дис).  

Тъй като описанието на борбата на светеца с Дявола и неговите бесове е, така да се 

каже, рутинно изискване пред житиеписеца, стремящ се да опише свръхестествените 

способности на своя герой, съвсем логично е в агиографията присъствието на този вид 

митологични същества да е повсеместно. Петрински е успял да събере в изследването си 

80 различни текста за 79 светци – бройка, сама по себе си достатъчна за просопог-рафски 

корпус на светците от изследвания период. Дисертантът правилно е отбелязал както 

вътрешно жанровото разнообразие на тези агиографски текстове – жития (кратки и 

пространни), похвални слова, чудеса и пр., така и различния стил, в който те са напи-сани 

– на „висок” език и по подобие на класическата биография или пък на по-прост език и в 

стила на поучителните разкази, циркулиращи в монашеска среда и т.н. Той е отбелязал и 

наличието на мигриращи литературни топоси в отделните агиографски съ-чинения, някои 

от които се коренят в по-ранни жития или в Новия завет, а други – в класическата 

литература. Отбелязал е и присъствието на подчертано фолклорен или фантастичен 

елемент в някои от текстовете. В тази връзка обаче трябва да попитам Петрински защо е 

пропуснал един от текстовете с най-голяма концентрация на фантас-магории, а именно 

итало-гръцкото житие на св. Григорий от Агридженто, заедно с най-новите му издания с 

превод, коментар и подробна уводна студия (на А. Бергер от 1995 и на Дж. Мартин от 

2004).  

Дисертационният труд е общо взето добре структуриран. В първа глава се прави 

преглед на историческото развитие на византийската агиография от средата на VI до края 

на Х в. по периоди и региони, т.е. на хронологически и географски принцип. Тук се набива 



в очи отсъствието на житието на св. Андрей Юродиви, в който, наред с мно-жеството 

други бесове, има и демон-исмаилит и демони-„етиопци”, но този факт вече го отбелязах. 

Втора глава е посветена на произхода и еволюцията на понятието „де-мон”, от Омир 

насетне. Може би, от чисто редакторска гледна точка, частта за предх-ристиянския демон 

трябва малко да се свие, за да не се измества центърът на тежестта от християнския му 

„събрат”. Но по принцип дисертантът е постъпил правилно, като е включил преглед на 

развитието на представите за демона в исторически план.  

Трета и четвърта глава представляват същността на дисертацията. Разгледани са 

устойчивите стереотипи в описанията на демоните – техният облик, поведение и речеви 

характеристики. Анализът на различните форми, чрез които се проявяват бесовете – на 

хора и животни, насекоми, птици и влечуги, та дори и на ангели и светци – и на тяхното 

поведение е задълбочен и доставя истинско удоволствие на читателя.  

Особено място сред различните форми, в които се проявява демонът, заема т. нар. 

етиопец. Петрински дава кратък преглед на развитието на представата за „черните” и е 

запознат с основните агиографски текстове, в които се проявява „етиопецът”.  

Но А. Карпозилос, който има редица публикации на „черните” във византийската 

книжнина, е представен само с една-единствена студия, а Л. Симеонова, която има няколко 

изслед-вания върху „етиопеца”, не е цитирана изобщо: вж. напр. Л. Симеонова. Етиопецът, 

Дяволът и Черният Арапин. Появата на събирателния образ на черните в балканския 

мисловен свят – Исторически преглед, 58 (2002), кн. 3–4, с. 75–92, с цит. библиогра-фия).  

Демонът-изкусител също е централна фигура в агиографията. Петрински пра-вилно 

проследява неговите корени до житието на св. Антоний. Но демонът-изкусител се явява и в 

други ранни жития, посветени на египетски пустинни отшелници от тази ранна епоха – 

напр. в житието на Мария Египетска. Именно то ражда един топос, който добива немалко 

разпространение в агиографията от ранно- и средновизантийския пери-од, а именно – 

изкушаването на обрекли се на благочестие жени от красиви девойки-демони или на мъже 

– от демони-момчета.  

Като принос трябва да се отбележи и анализът на Петрински на пространствата, 

„обитавани” от демони – във въздуха, на земята и под нея, в пустинни местности, пе-щери, 

гробища и лобни места, та дори и под мостовете, в градските пространства и ба-ните. Що 

се отнася обаче до суеверието на простолюдието, че градските бани са обита-вани от 

демони, то се кореняло по-скоро във факта, че прислужниците в баните обик-новено били 

негри, а населението свързвало негрите с демони; за демонизацията на тези негри-

прислужници допринасяло и това, че понякога срещу заплащане те били готови да набият 

някой от посетителите (вж. А. Berger. Das Bad in der byzantinischen Zeit. München, 1982. S. 

32 ff. ).  

Независимо дали се проявяват в антропоморфен, зооморфен или ангеломорфен 

образ, дали действат самостоятелно или се изсипват като цял легион, дали с грозотата си 

плашат или предизвикват смях, демоните в труда на Петрински хвърлят светлина върху 

един важен аспект на византийския манталитет от разглеждания период. Това е вярата в 

свръхестественото и Злото, което има различни лица и проявления, но което е винаги 

наоколо, готово да въведе добрия християнин в изкушение, да направи пакост и дори да 

причини смърт. Липсата на трактати върху демоните във Византия – в това отношение „За 

дейността на демоните” на Михаил Псел е по-скоро изключение, отколкото част от 

правилото – не означава, че византиецът не се е страхувал от Дявола и неговите бесове, за 

които е бил убеден, че го дебнат отвсякъде, по всяко време на деня и нощта. Синкретизмът 

на библейски, езически и фолклорни елементи придава конкретен образ на всеки демон, 

като така го прави разбираем за средновековнния човек, свикнал да мисли с образи.  

Наред с положителните страни на труда на Петрински трябва да отбележа и някои 

недостатъци, които би трябвало да се отстранят при бъдещото публикуване на текста. На 

първо място, това е непознаването на българските автори, писали по някои от темите, 

разгледани в дисертацията. Второ, дисертантът не е обяснил добре дали ще анализира 



агиографски съчинения, писани в рамките на разглеждания период, или ще разглежда 

съчинения, които са посветени на светци, живели в този период. Трето, библиографията на 

изследванията в края на текста е недобре подредена и е трудна за правене на справки. 

Четвърто, при липсата на установен принцип за предаването на лични имена и термини от 

византийски гръцки на български, трябва да се използват формите, които вече са 

придобили гражданственост у нас: напр. трябва да се изписва Тиберий, Ямблих, Спелеот и 

менологион (или четиминей), вместо Тиверий, Ямвлих, Спилеот и минологион. Пето, на 

места има ненужна употреба на чуждици (напр. говори се за „арабски рейд” вместо 

„нахлуване”), а това загрозява текста.  

Авторефератът отговаря по съдържание на текста на дисертационния труд.  

Въз основа на всичко казано дотук смятам, че дисертантът е показал необходимите 

качества, за да му бъде присъдена образователната и научна степен „доктор” и давам своя 

положителен вот за Герасим Петрински.  

 

 

 


