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В обявения от Ректора на ШУ “Епископ Константин Преславски” конкурс за 

присъждане на академичната длъжност “доцент” специалност 2.1. Филология 

(Българска литература, Стара българска литература) (протокол № ФД-02-11/19.06.2020 

г.) единствен кандидат e гл. ас. Грета Живкова Стоянова, преподавател в Катедра по 

история и теория на литературата, Факултет по хуманитарни науки, ШУ от 2019 г. и 

Научен сътрудник І ст. в Научен център “Преславска книжовна школа” (нататък ПКШ) 

при ШУ от 2006 г. Грета Стоянова е завършила специалност Българска филология в 

ШУ (1993).със степен “магистър”. Обучава се като задочен докторант към Научния 

център “Преславска книжовна школа” и защитава  успешно докторска дисертация на 

тема: “Църковното сказание и старобългарската литература от края на ІХ и началото на 

Х век” (2002), като в резултат се появяват няколко нейни публикации по темата. 

Работата й в ПКШ е свързана с организацията и провеждането на поредица от научни 

конференции от средата на 90-те години досега, редакторска и съставителска работа на 

томовете с доклади от конференциите, кореспонденция с чуждестранни българисти. 

През последното десетилетие участва в проекти за научни изследвания, организирани 

от ПКШ и ШУ, сред които се открояват “Национална научна програма 

културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие 

(КИННПОР)” (национален, от 2018, текущ), „Международен симпозиум “Кирило-

Методиевите ученици в Плиска” (2016), “Епохата на цар Петър I (927-969): култури и 

субкултури” (2015–2016), „Българският златен век” (2012), “Изследване и издаване на 



паметници, свързани със славянската културна традиция на Балканите (2009) и др. 

както и в едиционни проекти за публикуване на съответните книги от поредицата 

“Преславска книжовна школа” (от 1997 г. досега) и други издания (на паметници, 

сборници и монографии). Оценявам като много важна за нейната научна кариера тази 

дейност, която й позволява да следи отблизо научната продукция на български и 

чуждестранни изследователи, да се запознава с последните постижения в областта на 

медиевистиката. Не мога да отмина без внимание и преподавателската й дейност, която 

е съсредоточена върху историята на старобългарската литература.

Научните интереси на Грета Стоянова са насочени в областта на изворите за 

старобългарското книжовно наследство – история на текстовете и разпространение, 

специфика на техниката на преводите, типологична, структурна и композиционна 

характеристика на произведенията, анализ на библейските цитати, поетика на 

изразните средства. Безспорно Църковното сказание, което се свързва с името на 

Константин Преславски, заема едно от водещите места в разработките на кандидатката, 

като темата присъства в няколко нейни публикации след защитата на докторската теза. 

Изчерпателно са проследени съществуващите хипотези за появата на съчинението, 

традицията на текста, неговото място в историята на старобългарската и на славянските 

литератури. Отбелязвам като приносни нейните изводи за контекста, в който се 

помества Църковното сказание, подчертаването на връзката и взаимодействието с 

други съчинения в кодексите, съдържащи най-стария Синодален препис (№ 262, ГИМ– 

Москва) и във Виенския препис (Cod. Slav. № 12, Австрийска национална библиотека). 

Издирен е евентуалният гръцки първообраз на превода, направена е съпоставка със 

съчинения на раннохристиянски автори и е потърсена връзката с актуалната социо-

културна среда, в която този текст, посветен на символиката и устройството на 

храмовото пространство, е бил необходим за усвояването на основите на 

християнството в един много ранен период. Сред паралелите се разглежда 

Мистагогиката на патриарх Герман І, коментира се сведението за превода на 

Църковното сказание от гръцки език на латински от Анастасий Библиотекар, както и 

документално засвидетелстваните връзки между него и на Константи-Кирил. В анализа 

се привличат факти от езика на старобългарския превод на произведението, в който са 

засвидетелствани определен брой латинизми. Друг аспект, изследван от Г. Стоянова, е 

мястото на Църковното сказание в монашеската литература. Коментира се 

дидактичната функция на Църковното сказание като четиво за обучение на свещеници 

и монаси, въвеждащо в мистичния прообраз на християнския храм и богослужение, 



представляващ не само тълкувание на храмовото пространство, но и на символиката на 

литургията и на облика на свещенството. Интерес представляват съпоставките между 

Сказанието и Синайския евхологий, които показват забележимо подобие на текста в 

някои части. За хронологията и за средата, в която се е появил преводът, свидетелстват 

данните от езиковото проучване на превода на Сказанието и различни елементи от 

преводаческата техника – допълнително вмъкнати лексеми или изпуснати в превода в 

сравнение с гръцкия първообраз, предаване на една дума чрез словосъчетание или 

обратното; лексеми, близки до други ранни паметници за предаване на богословска 

терминология и др. В превода са анализирани гръцките заемки и наличието на 

латинизми, като се разкрива разграничаването на близки по значение лексеми и 

търсенето на техни съответствия в старобългарски. Авторката заключава, че 

преводаческата техника представя точен във формално и в съдържателно отношение 

превод и че преводачът е талантлив книжовник, запознат със сложната материя на 

богослужението, обичайно следващ принципа на точното съответствие, но на места се 

установява и контекстуален превод (напр. думите, съответстващи на грц. ἡ λόγχη – 

копие). Интерес представлява тълкуванието на откъса за тетраморфите, намерил място 

в Сказанието, представен от Г. Стоянова с богат набор от съчинения на 

раннохристиянски автори. Тук искам да отбележа, че много сходен пасаж 

(включително подредбата на тетраморфите) се намира във въпросо-ответното 

съчинение “Устроение на светите слова”, което се помества в съседство със 

Сказанието (напр. във Cod.Slav.12, Австрийска национална библиотека). Така 

Църковното сказание се вписва сред най-ранните преводи на Кирило-Методиевите 

ученици (може би преди пристигането им в българските земи). 

Темата за ранните преводи е продължена в публикациите на кандидатката върху 

паренетичните слова на старобългарския книжовник Петър Черноризец (Слово за 

временния живот, Слово за правдата и неправдата, Върху сказанието на Златоуст 

към неизвестен монах за поста). В тях проличава пиететът на авторката към конкретен 

анализ на кодикологически и текстологически данни от запазените свидетелства за 

традицията на текста и междукултурните явления при неговото проникване в руската 

книжовност. Така Словото върху Златоуст към неизвестен монах за поста е издирено 

и изследвано както във връзка с евентуалната му принадлежност къв творчеството на 

Петър Дамаскин, така и в съпоставка със сходни мотиви в произведенията на Петър 

Черноризец. Преминавайки през трудоемката работа за систематизиране на преписите 



(известни и новооткрити, в ръкописи и старопечатни книги), сравнението помежду им 

и очертаване на спецификите на текста по отношение на композиция, езиков израз и 

паралелни мотиви, Г. Стоянова формулира възможните аргументи, според които 

текстът може да се отнесе към наследството на Петър Черноризец. Тя установява 

прилики по-конкретно със съдържанието на три Петрови слова: Слово за всяко 

съпротивление, Слово за богатите и убогите и Слово за този временен живот. Трябва 

да отбележа, че авторката се отнася с нужната критичност и предпазливост, когато 

анализира междутекстовите връзки на средновековните паренетични творби, които 

често се основават на обикнати общи места и препратки към библейския текст. Наред с 

това са издирени редки лексеми, които биха могли да насочат към определена 

хронология на текстовете – напр. подробният анализ на композита срѣдоградиѥ 

(Преславска книжовна школа, 2016) с паралели в Слово за Възнесение на Йоан Екзарх 

по препис от Михановичевия хомилиар (HAZU IIIc19) и в примери от Октоиха и 

Стихирара. Темата за риторичните техники в творчеството на Петър Черноризец е 

развита в статията “Петър Черноризец и патристичната проповедническа традиция” 

(Limes Slavicus, 2016). Привеждат се примери за преплитането и доразвиването на теми 

и мотиви от преводните текстове на Йоан Златоуст, които без съмнение са базата за 

създаването на старобългарската риторика. Риторическите фигури в творчеството на 

Петър Черноризец се илюстрират с неговото Слово за този временен живот (върху 

което авторката има и по-ранно проучване и издание). Като въздействащ и 

разпознаваем за аудиторията стил са окачествени най-вече полисиндетонът, 

синтактичният паралелизъм и контрастът – разпространени както в наративни, така и в 

дидактични текстове в гръцки и старобългарски. Не е оставена без внимание и 

топиката, като се набелязват най-характерните й употреби. Контекстът, в който се 

поместват словата на Петър Черноризец от руските книжовници, е свързан от една 

страна с тяхната функция, но от друга – с авторитета им, който без съмение е изграден 

въз основа на причисляването им към патристичната традиция. За това свидетелства и 

широкият времеви диапазон – от ХІІ до ХІХ в. – в който те се преписват.

Друг кръг ранни преводи, върху които работи Г. Стоянова, са преписите на 

старозаветните библейски книги в т.нар. Архивски сборник (Юдейски хронограф, 

(РГАДА–Москва, собр. МГАМИД, ф.181, № 279/658, трета четвърт на XV в.): Книга 

Изход (2013), текстът на Декалога в Декалога в книгите Изход, Второзаконие и Левит 

(2014). Заслужава да се отбележи, че в изследването на преписите се прилага 

комплексна методика – наред с лингво-текстологичния анализ се прави опит за 



проследяване на историята на превода на библейската книга в известните славянски 

преписи спрямо тяхната структура и съставите на ръкописите. Г. Стоянова достига до 

извода, че при съставянето на Архивския сборник са използвани два източника, 

предположително с различна идейна мотивация, които са допълвани един спрямо друг, 

а в някои части текстът е дублиран. Това наблюдение е допълнено в разглеждането на 

текста на Декалога, ключов за християнската догма, в който се забелязват 

разминавания, сливания, пропуски, които могат да се обяснят с редакторска работа на 

книжовника, но отново основана на различни източници. Установяването на повече от 

един архетип на Книга Изход по отношение на преписа в Архивския сборник е важно 

за произхода не само на този конкретен текст, но за славянските преводи на Стария 

завет изобщо. 

Г. Стоянова не е останала встрани и от проблематиката на агиографията, като 

отново научният й интерес е съсредоточен върху ранния период от историята на 

старобългарската литература. В няколко публикации тя засяга проблемът за 

средновековната символика и за взаимоотношението между символ и топос. За 

настоящия конкурс е представила хабилитационен труд на тема “Топоси и прототипи в 

старобългарската оригинална агиография”. Изборът на темата е навременен и отразява 

необходимостта теорията на топосите и протомоделите в житийната литература да бъде 

обстойно разгледана не само поради интереса на специалистите и дискусиите върху 

темата в нашата съвременност, но и поради мястото им при преподаването на 

старобългарските творби. В труда неслучайно са включени три ранни образци на 

жанра: Пространно житие на Константин-Кирил, Пространно житие на Методий и 

Безименното житие на св. Йоан Рилски. Трудът се предхожда от подробно и 

изчерпателно представяне на научната литература върху понятието “топос” и 

проблематиката, която е свързана с него. Положителна оценка заслужава фактът, че 

авторката е събрала и коментирала всички съвременни публликации, както и изборът й 

да надгражда своите анализи върху изследването на Томас Прач. Уговарянето на 

терминологичния апарат и методиката на употребата на термините е последователно 

проведена в изследването. Особено ясно и недвусмислено са следвани определенията за 

видовете топоси във връзка със спецификата на агиографския тип текст и 

характеристиката му по отношение на дометафрастовата житиеписна традиция. 

Своето проучване Г. Стоянова започва с коментар на протомоделите, съдържащи 

се в Римския патерик. Старобългарският превод на “Диалози за житието и чудесата на 

италийските отци и за вечния живот на душата” (Dialogi de vita et miraculis patrum 



Italicorum et de aeternitate animarum) от папа Григорий I Велики (540–604) се отнася към 

края на ІХ и началото на Х в. и не е привличан досега за сравнение с агиографията в 

този аспект. Изборът на произведението е обоснован с факта, че то има висок 

авторитет, представя образите на светците в ясно очертана типология, създавайки 

традиция в агиографския канон. Въз основа на разказите за светци в Римския патерик 

тя извежда повтарящи се елементи, оформящи се като топоси в агиографските творби: 

мястото и времето на описваното събитие; благочестив и надежден източник за 

информацията,; силата на молитвата, чрез която се извършват чудеса; високата морална 

характеристика на образа; предусещане на наближаващата смърт; среща с цар/властник 

и др. (с. 52). Изтъкнат е мотивът за противостоянието на злата сила, победата над 

дявола и последиците от това. Проследява се изграждането на живота на светците като 

образец за подражание и духовно самоусъвършенстване. Посочени са тези топоси от 

Римския патерик, които по един или друг начин се срещат в оригинални агиографски 

произведения. 

Втората част на труда е посветена на Пространното житие на Константин-

Кирил Философ, Пространното житие на Методий и Безименното житие на Йоан 

Рилски, ранни представители на дометафрастовата агиографска традиция в 

средновековна България. В анализа в тези три глави се следват най-общо няколко 

ръководни принципа: (1) библейски прототипи на образите; (2) мотиви и общи места, 

които характеризират агиографското повествование; (3) извличане на специфични 

особености в стилистиката на текста, които определят трайното присъствие на образа в 

културната памет. В този смисъл целта на изследването е един вид реконструкция на 

прототипа на агиографския герой, като той се съизмерва със запомнящи се християнски 

прообрази. За Константин-Кирил са посочени пророк Илия, праведния Йов и пророк 

Енох. На последния протообраз е отделено заслужено внимание от авторката, защото се 

свързва с мъдростта и с книжовна дейност – на него Бог е поверил тайни знания за 

света и е дал правото да ги запише и да ги предаде на поколенията си (с.147). 

Паралелите с етиопската Книга на Енох безусловно са много интересни и тук трябва да 

отбележа, че ако епизодът с разчитането на надписа върху потира от в църквата „Света 

София“ и разгадаването на неговото значение като пророчество за идването на Христос 

е привнесен вторично в Житието (според изследванията на някои учени) – този епизод 

допълнително подсилва кохерентността на образа на Константин-Кирил с пророчески 

протомодели. При разглеждането на топосите в Житието на Методий авторката 

изтъква представянето на агиографския герой като църковен глава и пастир на 
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