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РЕЦЕНЗИЯ 

за научната продукция на Грета Живкова Стоянова 

кандидат в конкурса за доцент, обявен от Шуменския университет, 

по професионално направление 2.1. Филология (Стата българска литература) 

 

По обявения конкурс за доцент в Шуменския университет "Епископ Константин 

Преславски" (ДВ, бр. 53 от 12 06. 2020 г.) по професионално направление 2.1. Филология 

(Стара българска литература) единственият кандидат е гл. ас. д-р Грета Стоянова. 

Представената от кандидатката научна продукция се състои от хабилитационен труд 

(издаден като монография през 2020 г.) и 28 статии и студии. По темата на дисертацията й 

са 8 статии (публикувани в периода 2002–2015 г.). Извън темата на дисертацията са 20 

статии и студии (от 2006 до 2018 г.). 

 По темата на дисертацията за Църковното сказание приносите на авторката се 

състоят основно в публикуване на текста с разночетения по четири преписа и изследване 

на библейските цитати, което води до извода, че произведението е предназначено за 

обучение на монаси и свещеници, тъй като текстът разкрива символиката в литургията и в 

монашеската нравственост, в устройството на храма и в монашеското облекло. Открити са 

и нови преписи в руската и в сръбската ръкописна традиция от ХVІ в. – в Кормчая книга 

(откъси) и в Призренски сборник (нов пълен препис). Въз основа на този текст са 

направени наблюдения и за преводаческото изкуство на средновековните автори 

(вероятно Кирило-Методиеви ученици). Коментирано е наличието на малък откъс, който 

няма до момента гръцко съответствие и възможността този фрагмент да е добавка на 

старобългарския преводач или на редактор. 

В представените за рецензиране публикации се разкрива широка проблематика, 

богатство на теми и изследователски търсения в голям хронологически диапазон. Прави 

впечатление, че Грета Стоянова проявява траен интерес към присъствието на 

старобългарската литература в книжнината на другите славянски православни народи – 

например не малко статии са посветени на творчеството на старобългарския книжовник 

Петър Черноризец и разпространението на неговите слова в руската книжнина през ХVІ в. 

(в ръкописи от Троицко-Сергиевата лавра и Йосифо-Волколамския манастир), две статии 

са насочени към изследване на руския препис от ХV в. на Цар Симеоновия исторически 
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сборник и една статия за Проложото житие за св. Кирил Философ в руски пролози от 

ХІV–ХV в. и ХVІ–ХVІІ в. и др. Принос на авторката е, че публикува и нови преписи на 

изследваните произведения. 

За мен специален интерес представляваха двете статии, посветени на сръбския 

миней в ЦИАИ № 403. От този ръкопис Грета Стоянова публикува най-ранния сръбски 

препис с Канона за Евтимий Велики със запазен съкратен авторски акростихов подпис на 

Климент Охридски (КЛИМ) в тропарите от девета песен. Този ръкопис е от най-ранните 

сръбски химнографски книги, в които е запазена служба и проложно житие за първия 

сръбски архиепископ св. Сава. В статията си авторката, посочва аргументи, че службата е 

писана непосредствено след пренасянето на мощите на светеца от българската столица 

Търново в Сърбия (в манастира Милешева), сравнява Проложното житие за св. Сава от 

този миней с преписи в руски пролози от Троицко-Сергиевата сбирка от ХV–ХVІ в. и 

разсъждава върху хипотезата за българския произход на протографа на житието. 

 Интересът й към агиографията е насочен предимно към пространните жития на 

българските първоучители светите Кирил и Методий, като първоначално проучва 

сходните места в съпоставка с предходни оригинални или преводни текстове. Така тя 

насочва вниманието си към топосите като носители на универсална християнска 

семантика. Впоследствие се насочва към изследването на ролята на библейските 

протообрази за агиографското изграждането на светителските образи на Кирил и Методий 

– общото и различното между тях. Освен това авторката коментира тълкуванието на 

надписа върху Соломоновата чаша и публикува препис на откъс от Пространното житие 

на св. Кирил в сборник от Троицко-Сергиевата лавра. Интересни са разсъжденията й върху 

факта, че в пространните жития на Солунските братя не се споменават подробности за 

създаването на азбуката. 

 Прави впечатление, че Грета Стоянова отделя специално внимание на ръкописите 

от Троицко-Сергиевата лавра (сборници от ХV, ХVІ и началото на ХVІІ в., Кормчии 

книги от ХVІ в., пролози от ХVІ и ХVІІ в.) като основа за изследване на влиянието на 

старобългарската върху старата руска книжнина. Това е изключително продуктивен 

подход, който още не е изчерпал възможностите си и предстои в бъдеще да даде нови 

резултати, тъй като е предпоставка и за множество извороведски приноси. Например по 

два ръкописа от сбирката на Троицко-Сергиевата лавра (един от XV и друг от първата 
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четвърт на XVII в.), Стоянова публикува старобългарския превод на Мъчението на св. 

Климент, папа Римски, прави текстологични съпоставки между преписите и предлага 

превод на съвременен български език. Известно е, че голяма част от оригиналната и 

преводната продукция на старобългарската литература е съхранена единствено в руски 

преписи, по-късни с няколко века. Затова изследването на руските ръкописи е особено 

важно не само за уточняване на обема и характера на старобългарската литература, но и за 

очертаване на цялостната картина и развитието на културните процеси в православната 

славянска общност през Средновековието. 

 Ще се спра по-подробно на хабилитационния труд на кандидатката в конкурса, 

озаглавен "Топоси и прототипи в старобългарската оригинална агиография" и 

издаден в гр. Шумен, 2020 г. Трудът е в обем от 284 страници. Съдържа увод, шест глави, 

послеслов, научен апарат (източници, спровочници и цитирана литература) и две 

резюмета на английски и руски език.  

Актуалността на този труд се състои в това, че в съвременната българска 

медиевистика няма специално изследване посветено на топосите в старобългарската 

книжнина. А освен това авторката добавя и изследване на прототипите (предимно 

библейски), на базата, на които се изграждат светителските образи. Този тип изследване 

на средновековната агиография е най-адекватният подход за разбирането на 

средновековните текстове и особено подходящо при представянето и анализирането им 

пред студенти и ученици. Като дългогодишен преподавател Грета Стоянова си задава 

въпроса "Как би изглеждал "идеалният" анализ на едно житие?" и търси подстъпи към 

отговор на този въпрос. Извеждането на преден план на топосите и прототипите е значимо 

за коректното разбиране на житийните текстове, защото те са най-точният ориентир, 

който посочва кодифициращата функция на библейския текст.  

Изследването на топосите е важно за правилното разбиране на спецификата на 

константните явления в средновековната литература. Затова Грета Стоянова прави обзор 

на основополагащите и съвременните изследвания по темата, които формулират 

понятието „топос“, неговата същност, обхват, значение, функции. Като започва с книгата 

на Ернст-Роберт Курциус „Европейската литература и латинското Средновековие“, 

където се въвежда терминът "топос" (като заемка от "Поетика" на Аристотел), авторката 

не пренебрегва и по-ранното изследване на Хрисант Лопарев върху византийската 
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агиография, където се обръща внимание на общите места в житията и на паралелите на 

светците с библейски личности. И така в самото начало на труда си авторката дава заявка, 

че ще се опира и на западната, и на руската литературоведска и медиевистична 

изследователска традиция.  

 Тъй като понятието "топос" не е еднозначно в литературоведската наука, Грета 

Стоянова полага усилия да обобщи известните й теоретични изследвания в избраната 

проблематика. Посочва, че това са "устойчиви семантични схеми", които са повторяеми в 

историята на литературата (наричани още "стереотипи"), "строго определени вербални 

формулировки", или по думите на Умберто Еко "интертекстуален фрейм“, който изисква 

специална културна компетенция на читателя. За да въведе яснота в терминологията 

авторката много правилно се насочва към функцията на топоса като специфична образна 

универсалия и значението му като междукултурен посредник. Тя отделя специално 

внимание на съвременните изследвания на руските учени – на Олег Панченко (2003 ) за 

топосите в староруската агиография, химнографията и епидейктическата литература; на 

Елена Конявская (2004) за два различни типа повтарящи се елементи в средновековните 

славянски текстове: сюжетни компоненти и словесни „щампи“; на Татяна Руди (2004, 

2005, 2013), която приема, че топос може да е всеки повтарящ се елемент в текста – от 

отделна устойчива формула до мотив, сюжет или идея; на Анна Булгакова (2008), която 

разглежда топосите в художествената литература въобще; на Людмила Дорофеева (2017), 

която разглежда агиографския текст като единство между съдържание и форма и т.н., и 

стига до извода, че при анализа на агиографските творби трябва да се тръгне от мирогледа, 

от типа мислене на агиографа, както и от особеностите на литературната епоха, и 

обобщава, че задача за филолозите е класификацията на топосите и описанието на тяхната 

история и динамика в употребата им. 

 Грета Стоянова се опира основно и на труда на Томас Прач (2005) върху топосите 

във византийската агиография, в който той създава подробен каталог на топосите, 

придружен с примери за всеки от тях. Прач нарича топоса „относително постоянен 

литературен мотив, литературна константа“ и предлага следната класификация на 

топосите: според произхода или според литературните си модели – риторични или 

библейски топоси, според функцията им разделя топосите на сюжетни и тематични, 

разграничава ги и според генеалогията им: антични или библейски (старозаветни и 
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новозаветни); и стига до извода, че се очертават няколко жития, които са еталони за 

останалите и които очевидно се следват целенасочено от част от агиографите – Житието 

на Антоний Велики от IV в., Житието на Андрей Критски, Житието на Теодор Студит 

от IX в. и др. Така Грета Стоянова обосновава и идеята си за прототипите в светителските 

жития, представя и собствената си терминология: протообраз – образът, на който пряко се 

уподобява светецът; прототип – протообраз, който придобива характеристиките на топос 

и агиотип – светец, който агиографът избира за образец при изобразяването на друг 

светец. Тези понятия са особено важни с оглед на целта на хабилитационния й труд – да 

изясни спецификата на топосите в агиографията по принцип и по-конкретно в 

старобългарската агиография.  

В труда са анализирани най-ранните достигнали до нас старобългарски пространни 

жития (Пространно житие на св. Кирил Философ, Пространно житие на св. Методий, 

Безименно житие на св. Йоан Рилски) от гледна точка на топосите и прототипите в тях.  

В агиографията прототипите (апостолски, мъченически, отшелнически) следват 

образа на Христос и са библейски (Станчев 1982). И тук Грета Стоянова отбелязва една 

характерна особеност на агиографския текст през Средновековието, че нормативността 

води до чести заимствания при писането на жития за по-нови светци от житията за по-

ранни светци. Тук се явява един значителен проблем (че досега не е открит кодифициращ 

средновековен текст, в който да се посочват или разясняват конкретно правила за 

писането на различните типове средновековни текстове и в частност – за писане на 

пространни жития), на който авторката намира много подходящо решение – Римският 

патерик. Авторката се спира в отделна глава на възможното влияние на Римския патерик 

върху византийската и старобългарската агиография. Приносно е аргументираното й 

наблюдение, че разказите в този сборник влияят върху формирането на сюжетни топоси в 

агиографията. 

 Между разгледаните в монографията топоси от Пространното житие на св. 

Константин-Кирил Философ е важно да се отграничат универсалните библейски и 

сюжетни топоси, и тези, които открояват равноапостолския подвиг на светеца – неговата 

просветителската и мисионерската дейност. Най-яркият художествен мотив в това житие е 

пророческия сън на св. Кирил в детска възраст, когато той избира Премъдростта, обвързан 

с топосите за мъдрото момче и за талантливия ученик. Както правилно забелязва 
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авторката, това са топоси, известни от житията на светите отци (или тримата светители –

Йоан Златоуст, Василий Велики и Григорий Богослов), докато топосът за учителската 

дейност се основава на апостолския образ на Исус Христос като пастир и учител. 

 Грета Стоянова обръща специално внимание на това, че агиографът осмисля 

ситуацията на предсказаната смърт с античен топос от епиграфските епитафии (Не бэa, и 

б¥хь, и есмь въ вэк¥, аминь), а не чрез евангелски цитат например, както е в редица други 

жития. И добавя, че този топос в ранномъченически жития е отнесен към Христос. 

 Принос представлява и съпоставката между разглежданото житие и Житието за 

св. Григорий Богослов (Назианзин), която показва, че в двете жития са включени топоси, 

които по сходен начин отразяват аналогични събития в живота на двамата светци, и има 

достатъчно съответствия, които показват, че византийското житие е послужило за модел 

на старобългарското. 

 Когато разглежда прототипите в Пространното житие на св. Константин-Кирил 

Философ авторката подчертава, че в изследванията досега е посочван като единствен 

прототип апостол Павел, но тя добавя към него някои индиректни отпратки към 

старозаветни персонажи (пророк Илия, Йов и Енох). Старозаветният прототип на 

еврейския цар Давид, в разглежданото житие, е използван за сравнение със свети Кирил  

при борбата му против триезичниците – както младият Давид побеждава Голиат, така чрез 

силата на словото Кирил се противопоставя на триезичната ерес. Авторката посочва също, 

че образът на Давид е разгърнат по-подробно и във връзка с мисиите при сарацините и 

хазарите в Похвалното слово за Кирил и Методий и накрая открива връзка на ниво 

прототипи между житието и службата за св. Кирил, където ап. Павел е посочен като 

евангелски протообраз. Тук е важно е да се отбележи, че комплесното изследване на 

текстовете за един светец (от трите основни средновековни жанра – агиография, риторика 

и агиография) е изключително продуктивно в труда и може да даде насока за бъдещи 

изследвания. 

 В главата за топосите, протообразите и прототипите в Пространното житие за св. 

Методий авторката изтъква факта, че изброяването на топоси, характерни за монасите 

светци, маркира типа святост на Методий като преподобен. Светецът е представен не само 

като равноапостолен, но и като църковен йерарх – учител и пръв архиепископ на 

славяните. В житието св. Методий се асоциира най-често със старозаветните патриарси и 
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пророци (Ной, Авраам, Яков, Моисей и Аарон, Исаак и Илия, Йосиф и Йов), с 

новозаветните апостоли (Йоан Кръстител, апостолите Петър и Павел) и 

раннохристиянските мъченици, също и с участниците във вселенските събори. Методий е 

съотнесен с Давид в периода му на владетел и творец на песни, а образът на Соломон е 

използван за да се подчертае мъдростта на светеца и поученията, с които напътства 

славяните. Изследователката подчертава, че агиографът акцентира върху старозаветните 

протообрази, с което определя светеца като „праотец и родоначалник“. 

 Интересно е представянето на общите топоси и прототипи в двете разглеждани 

жития, което както и в предходните глави, е придружено с множество примери. Тук 

авторката посочва, че при изобразяването на св. Кирил основен новозаветен прототип е 

ап. Павел, а за св. Методий – ап. Петър. Като върховни първоапостоли на Христос, Петър 

и Павел са духовни братя, а аналогична двойка светци, които също са прототипи в 

Пространните жития, са старозаветните рождени братя Моисей и Аарон. Така се очертава 

двойния култ към славянските първоучители. 

 При разглеждането на Житието на св. Иван Рилски, Грета Стоянова подчертава 

сюжетните топоси, свързани със светеца анахорет – бодърстване, безмълвие, 

ангелоподобен живот (обвързан с библейските образи на пророк Илия и Йоан Кръстител) 

пребиваване в пещера (или скала – топос, свързан с пророка Моисей). Ежедневието на 

отшелника е описано в житието с характерните топоси за пост и молитва, бдения, телесни 

изпитания и сълзи, борба с бесове (диви зверове и разбойници), раздаване на храна на 

бедните, срещата на светеца с владетел, лечителски способности, предсказване на 

собствената си смърт и др. Както е известно, основен модел за този тип жития за 

пустиножители е Житието на св. Антоний Велики от Атанасий Александрийски. Но 

изследователката успява да открои специфичната антиномия между ангела и дявола при 

агиографското изобразяване в Житието на Иван Рилски – ангелът е представен като 

посредник, спътник, съветник и защитник на светеца в борбата му с дявола. 

 Бих обобщила, че в хабилитационния труд са направени ценни наблюдения и 

изводи за  значението и функцията на топосите, като елемент на константната 

християнска поетика, в три оригинални старобългарски жития, от времето на Първата 

българска държава, посветени на трима различни по тип светци. Заключенията в труда са 

плод на дългогодишни дирения и съпоставки на текстове, подкрепени с множеството 
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примери и аналогии от Библията и сходни средновековни текстове (от различни жанрове, 

включително и паралели с произведенията на светите отци на църквата). Споделям 

мнението на авторката, че „в някои случаи протообразите (прототипите) доизграждат 

топосите или са част от тях, и ги подчертават, или поотделно внушават една и съща идея”, 

затова „разграничаването им е по-трудно и донякъде предполага смесването им, при 

определянето на даден момент или аналогия като топос или протообраз”.  

Като цяло, мисля, че демонстрираният в труда опит за нов подход при анализа на 

старобългарските жития е база за бъдещи изследвания. Монографията се основава на 

богата библиографска осведоменост и на емпирични изследвания. Споделените от 

авторката наблюдения внасят допълнителна яснота върху житийния жанр и пътищата за 

неговото разбиране от съвременния читател. Топосите и прототипите, като универсални 

знаци, са били лесно разпознаваеми за средновековния читател в рамките на 

християнската естетика, докато днес се нуждаят от по-подробно тълкуване. Пространните 

жития, пък, са жанрът, който поради своята наративност, е най-лесен за възприемане от 

следващите поколения и така, чрез тяхното препрочитане, се поддържа жива културната 

памет на обществото. Затова съм уверена, че хабилитационният труд във вид на книга ще 

намери своите читатели не само сред тесния кръг на специалистите. 

 За целите на конкурса искам да отбележа, че дългогодишната преподавателска 

работа на Грета Стоянова (лекционни курсове и семинарни занятия) е изградила в нея 

прецизност и търпение, необходими за нелеката проблематика, с която се занимава. Ценни 

са и уменията й да организира международни научни симпозиуми на Научния център 

Преславска книжовна школа, да коригира и редактира специализирани научни издания. 

Участието й в редакционните колегии на юбилейни сборници посветени на колеги 

медиевисти, я представя като ценен редактор в областта старобългарската литература.  

Прави впечатление активното й участие в 20 национални и университетски 

научноизследователски проекти, в 15 международни и един национален научен форум, за 

атестирания период 2002–2019 г. (след защитата на докторската й дисертация до миналата 

година). Всичко изброено по-горе, плюс посочените от кандидатката около 35 цитирания 

в престижни български и чуждестранни издания, очертават профила на един утвърден 

учен с авторитет и сериозни познания в областта на медиевистиката. 
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