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СТАНОВИЩЕ 

 

за труда на Герасим Иванов Петрински „Образът на демона във византийската 

агиографска литература (от времето на император Юстиниян І до епохата на 

Симеон Метафраст)” – дисертация, представена за присъждане на 

образователната и научна степен “доктор” (София, 2012 г.) по научната 

специалност Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и 

Австралия (Византийска култура и литература) 

 

от проф. дфн Петя Запрянова Янева, СУ “Св. Климент Охридски”, Факултет по 

Класически и нови филологии, Катедра по класическа филология  

 

 

 Дисертацията на Герасим Петрински е посветена на малко проучван проблем 

и насоката, очертаваща се в изследването, е определена правилно в съответствие с 

изискването за принос на труда. В този смисъл много добре са представени 

аргументите за проучването именно на този дял от византийската литература. На 

преден план е изведено разбирането за агиографския жанр от този период като 

четиво за удоволствие, където се преплитат елементи на култура и литература, 

авторски текст и фолклор, стандартизация и реалност (с. 13). 

Точно тези аспекти е имал предвид дисертантът, когато е структурирал 

работата си както на макро, така и на микро ниво. В един стегнат, но изчерпателен 

увод ни е посочил различните подходи към темата в изследванията, предхождащи 

неговото. След това е разгледал историческото развитие на агиографията по 

периоди, като успоредно с това е въвел изворите си, а личните му наблюдения са 

концентрирани в три части: „Понятието демон: произход и традиции”, „Външни 

форми и влияния на демоните” и „Демоничното пространство”.  

Тъй като първата от тези части има за цел да постави координатите за 

следващите, тя е в много голяма степен обобщителна. Адекватно са представени 

античната и елинистическата традиция, както и новото, внесено от християнството 

в разбирането за демона. Тук са отразени отличните умения на дисертанта за синтез 

върху обекта на изследването. 

Другите две части са по-описателни. В тях с голяма прецизност са изброени 

образите, а след това и местата, в които може да се явяват демоните. При тези 

анализи Г. Петрински разкрива своите качества на филолог. 

1. Отчетена е важната особеност, че житията, написани на висок стил и тези, 

написани на простонароден език, имат различни подходи към литературното 

оформяне на образите. В тези с висок стил присъстват абстрактни представи и 

директни или индиректни препратки към Библията и богословската книжнина (стр. 
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189, 193, 242-243, 294, 298-299, 323, 369 и др.). В написаните на простонароден език 

се откриват елементи от фолклора, намерили са отражение народните 

предразсъдъци и суеверия (например предразсъдъкът за негрите, като цветът на 

кожата им прави възможно закрепването на образа на етиопеца не само в 

агиографския жанр, но и в редица разпространени във византийско време 

пословици и фразеологизми, стр. 240; също явяването на демоните под образите на 

прилеп, кукумявка и мишка, с. 292 и др.). 

2. При представянето на основните характеристики на демоните са отчетени 

лексикалните и вътрешните значения на гръцките думи, употребени при 

описанието им (напр. стр. 202, 263, 311, 333, 358, и много други). Изключително 

важни тук са подглавите за речевите стереотипи въобще и, в частност, за 

стереотипните фрази, изричани от демоните при срещата им с екзорсист. 

3. На фона на стандартния мотив за осмиването на демоните е доловена и 

тяхната способност да проявяват злобно чувство за хумор, изразено в иронични и 

саркастични забележки и гротескно поведение. 

4. Личи отлично познаване на античната литература, както на гръцката, така 

и на римската. Непрекъснато са правени препратки към тях (с. 237, 270, 302, 331 и 

др.). Тези знания се допълват от детайлни наблюдения върху византийската 

литература и агиографията. Това е дало възможност на дисертанта не само да 

направи точни изводи за представянето на демоничното в житията, но и да открои 

особеностите му, застъпени в различни местни агиографски школи – Олимпийската 

в Мала Азия, южноиталийската и др. Направени са и полезни връзки с античното и 

средновековно изкуство (например с. 447, бел. 1655 за представянето на Ахелой със 

змийско тяло и рог на главата върху червенофигурен стамнос от ок. 520 г.пр.Хр.).  

5. Отлично се борави с оригиналните текстове на житията, които са значим 

корпус, довел и до един доста голям обем на труда. Преводите на кратките пасажи 

от тях, които авторът е цитирал, са точни, като езиковата форма следва българския 

житиеписен стил. 

Важността на изводите е преди всичко в класификациите на образите на 

демона според външния вид, начините на проявление, моралните му 

характеристики, символите на греховете на хората, които се представят със 

съответните черти и т.н. Особено изпъкват обобщенията за женския демон (с. 267-

283) и предлагането на вероятната причина за избягването на този образ в 

противовес на богатата фолклорна традиция за неговото използване (с. 283-284).  
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Що се отнася до демоничното пространство, наблюденията, направени от 

автора, логично водят до заключението, че това може да е всяко място. Корените на 

схващането се крият в характерното за епохата възприемане на демона като слабо 

същество, което може да бъде надвито без особени усилия от всеки вярващ и най-

вече от свят човек, основаващо се на идеята, че Христос вече е победил Злото. 

Всички тези класификации и обобщения имат изключителна културологична 

стойност. 

От друга страна, отчитането на степента на стандартизация в образите служи 

за изясняване на причините за поява на общи места, устойчиви сюжети, повтарящи 

се похвати в житията и излизането от клишетата. Това е приносът на Г. Петрински 

от литературоведска гледна точка. 

Историческата подготовка позволява на дисертанта да борави свободно с 

хронологията, да отчита византийските реалии, да предлага свои трактовки и 

датировки (вж. например предложението за ревизиране списъка с чумните 

епидемии, с. 376). 

Прави много добро впечатление, че Г. Петрински се е съобразил с 

препоръките при вътрешната защита да синтезира по-конкретно изводите си в края 

на третата и четвъртата част. Ценни са също набелязванията на нови теми, които 

биха могли да се разработят по-нататък (например проследяването на 

„литературно-фолклорния комплекс от черти, характеризиращи света на Злото”, с. 

259; проучването на некромантията, с. 427 и др.). 

Напълно приемам заключенията, направени в последната част на 

дисертацията, тъй като тук авторът успява да открои недвусмислено своите идеи и 

постижения. Същото може да се каже и за автореферата, който отразява точно и в 

стегната форма изложението на труда. 

Работата е написана на много добър език със спазена терминология. 

Цитираната библиография е достатъчно информативна за разработваната тема и 

включва актуални публикации. Имам забележка единствено върху формата на 

цитирането, което следва гръцките образци, но не е прието в България. Ще си 

позволя да отбележа и някои досадни грешки, които трябва да се отстранят при 

бъдещото публикуване на работата: 

1. Византийският роман, който се споменава като „Калимах и Калироя” (с. 

446), всъщност е „Калимах и Хрисороя”. 
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2. Νυκτικόραξ означава ушата сова и има за синоним думата ὦτος, залегнала 

и в латинското название на птицата Asio otus. Кукумявката е γλαῦξ (Athene 

noctua). Всъщност грешката не е кой знае колко голяма, защото и кукумявката е вид 

сова. 

3. Не се прави разлика между чийто и чиито. 

4. Има доста повторения на едни и същи думи в непосредствена близост. 

 

Заключение: Посочените от мен забележки не омаловажават стойността на 

работата. Ето защо убедено препоръчвам на почитаемото жури да даде отлична 

оценка на дисертационния труд и да присъди на дисертанта Герасим Иванов 

Петрински научната и образователна степен „доктор” по научната 

специалност Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и 

Австралия (Византийска култура и литература). 

 

 

 


