
СТАНОВИЩЕ 

относно материалите, представени за участие в конкурс 
за заемане на академичната длъжност ‘доцент’ 

на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ 
по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 

2.1. Филология (Българска литература – Стара българска литература) 
 

Автор на становището: д.ф.н. Денка Кръстева, професор в Шуменския университет 
„Епископ Константин Преславски“  

 
В конкурса за доцент, обявен в Държавен вестник, бр. 53 от 12. 06. 2020 г. и на 

интернет страницата на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ за 
нуждите на катедра „История и теория на литературата“ към Факултета по 
хуманитарни науки, като единствен кандидат участва гл. ас. д-р Грета Живкова 
Стоянова – научен сътрудник в НЦ „Преславска книжовна школа“ и преподавател по 
Стара българска литература в катедра „История и теория на литературата“ на ШУ. 

1. Представеният комплект материали е подготвен прецизно. Включва всички 
документи, изисквани от Правилника за развитие на академичния състав на ШУ за 
съответствие с Националните наукометрични изисквания за академичната длъжност 
„доцент“. Приложени са общо 29 научни труда – 1 монография, 2 студии  и 26 статии. 
По-голямата част от статиите и студиите са публикувани в специализираните 
медиевистични издания на НЦ „Преславска книжовна школа“ в Шуменския 
университет, на НЦ „Търновска книжовна школа“ във Великотърновския университет, 
в централни български списания и специализирани тематични сборници. За оценка 
приемам всички представени по настоящата процедура трудове.  

2. Учебно-педагогическата  работа на гл. ас. д-р Грета Стоянова допълва 
нейния профил на научен сътрудник в НЦ „Преславска книжовна школа“, където тя 
работи от 1993 г. последователно като специалист филолог от 1995 г., като научен 
сътрудник І степен от 2006 г. след придобиване на научната и образователна степен 
„доктор“ през 2002 г. и през всичките години е хоноруван асистент по Стара българска 
литература в Катедрата по история и теория на литературата на ШУ. От 2019 г. е на  
щат в КИТЛ на длъжност „главен асистент“. Приложената справка за учебната заетост  
представя сериозни преподавателски ангажименти на кандидата в научната област на 
конкурса: през 25-те години преподавателска работа в ШУ тя води семинарни занятия и 
лекции по Стара българска литература и Възрожденска литература в ОКС „бакалавър“ 
на специалностите Българска филология в редовна и задочна форма на обучение, 
Български език и руски език, Български език и история. За специализираните интереси 
на кандидатката в областта на църковната литературна и културна традиция 
свидетелстват курсът „Старобългарска духовна книжнина“, който тя чете на студентите  
в специалност „Теология“ и  избираемата дисциплина „Семиотика на храма“ в ОКС 
„магистър“ по програма „Семиотика на културата“. Предлаганите от Грета Стоянова 
избираеми дисциплини, споменати в приложената справка, са адаптирани за 
обучението на студентите филолози и теолози теми и изследователски резултати от 
дисертацията на тема „Църковното сказание“ и от дългогодишните й занимания с 
текстовете на житията в старата българска литература. Тя е научен ръководител на 1 
дипломна работа и рецензент на десетки дипломни работи на студенти с теми от 
научната област на нейните занимания.  

 



3. Научна и научно-приложна дейност на кандидата 
  Данните от справката за съответствие на научната работа на гл. ас. д-р Грета 

Стоянова с националните наукометрични изисквания свидетелстват, че обсъжданата 
кандидатура напълно отговаря на всички основни изисквания по този критерий,   
предявявани от Правилниците към длъжността „доцент“.  

Становището ми е, че представените за оценка в конкурса трудове на Грета 
Стоянова представят изграден специалист и задълбочен изследовател на проблемите на 
старобългарската литература. 

Публикуваната през 2020 г. монография на Грета Стоянова „Топоси и 
прототипи в старобългарската оригинална агиография“ в УИ „Епископ 
Константин Преславски“ с обем от  284 с. е оригинално и приносно изследване.  

Ценността на монографията се определя от връзката й с няколко актуални 
изследователски направления в хуманитаристиката. Първото от тях е проучването на 
константите/топиката на културата, подчинено на проблемите на културната памет и 
културната аксиология с тяхното представяне на различни етапи от историко-
културното и историко-литературното развитие. Оценяваният текст представя и 
съвременния интерес към житието, чието изследване в културата на Slavia orthodoxa 
през последните десетилетия, напълно освободено от идеологически забрани, е 
свързано с църковно-религиозния характер на културата на Средновековието и нейната 
християнска ценностна система. Вниманието към сакралната биография и 
„христоподобния живот“ през Средните векове се вписва в антропологическия поврат 
на съвременната хуманитаристика. Считам, че основните изследователски приноси на 
труда на Грета Стоянова, според акцентите в изследването, са свързани с тези 
направления.  

Основен принос на оценявания труд е представеното утвърждаване на 
християнските ценности в най-ранните известни образци на оригиналната 
старобългарска агиография като начало на създаване на българската християнска памет 
в културата на Първото българско царство.  

Приносните моменти в изследването са резултат на целенасочен анализ на 
трите текста на първите известни оригинални (непреводни) жития в старобългарската 
литература – Пространно житие на Константин-Кирил Философ, Пространно 
житие на Свети Методий и Безименно житие на св. Йоан Рилски през призмата на 
топиката и разбирането на авторката, че топиката е определяща спецификата и 
поетиката на житийния текст. Предложената методика на анализ е изградена върху 
търсенето на връзка между същностни за средновековното мислене принципи на 
уподобяването и стремежа към вечността с представата за топосите като носители на 
човешката памет и универсални духовни ценности. Считам, че тази методика е 
адекватна на темата и че трябва да се оцени нейната продуктивност при анализа на 
материала в труда.  

Уводната част е умело структурирана. Изборът на темата е представен след 
детайлен обзор на трудове на редица учени, свързани с изследването на топиката и със 
спецификата на житийния жанр, при което авторката отстоява схващането, че 
топиката е определяща спецификата на житието като жанр. При представянето на 
работните термини Грета Стоянова се опира на виждането на предходните 
изследователи за агиографските топоси като „общи места“ (А. Милтенова), „постоянни 
литературни мотиви и литературни константи“ (Т. Прач), „устойчиви литературни 
формули“ (О. Творогов, Т. Руди). Тя предлага своя класификация на топосите с оглед 
на присъствието им на различни равнища в анализираните текстове – сюжетни, 
тематични, етически и езикови (с. 33 – 34). При уточняването на значението на 
работните понятия протообраз, прототип, агиотип (с. 34-35) се прецизира важното за 



анализа превръщане на прототипа в топос (с. 34). С помощта на този терминологичен 
апарат авторката предлага последващия анализ на избрания материал за изследване.  
Особена ценност за изследването има виждането на Грета Стоянова, че Римският 
патерик е един от източниците на топиката в старобългарската агиография. Тя 
оценява Римския патерик  като „практическо агиографско ръководство“ (с. 92) в 
началото на усвояването на житийния канон наред с другите вече изследвани 
източници – преводните жития. Авторката формулира това допускане на базата на 
детайлно сравнение на РП с трите изследвани текста и устанавяването на „общи места“ 
в тях.  

Трудът във всички свои части представя подробно описание и анализ на 
топосите като лесноразпознаваеми за християнина общи места (ситуации, личности, 
добродетели) в триделна композиция с детайлно разглеждане на техния генезис като 
правило от античната традиция, от библейския текст, от литературно-богословската и 
житиеписна традиция. На базата на забелязаните връзки заслужават внимание 
обобщаващите твърдения на авторката, че топосите в повечето случаи имат антични и 
предхристиянски корени.  

В централните глави на изследването с оглед на темата считам за напълно 
оправдано композиционното решение за търсене на топоси, протообрази и прототипи  
последователно в Пространните жития на Кирил и Методий и заключителното 
акцентиране върху общите топоси и общите прототипи в двата текста. Анализът е 
плътен и, по моя преценка, много убедителен. Допускането за обща житиеписна 
концепция, която има за цел да открои духовната връзка на Светите братя, е доказано с 
двойките образи: старозаветните пророк Мойсей и първосвещеник Аарон, учителят и 
ученикът св. пр. Илия и св. Елисей, новозаветните духовни братя първоапостоли Петър 
и Павел, раннохристиянски примери, свързани с агиографската традиция. След  
наблюденията върху общите топоси в Пространното житие на Кирил и Житието на 
Григорий Богослов е изказана хипотеза за преднамерено следване на житиен модел, 
който да утвърди образа на богослова и книжовника, както и допускането за дълбока 
лична връзка на агиографа с Кирил, познаващ афинитета на светеца към творчеството 
на Григорий Богослов (с. 130 - 134).  

В тази част на труда според мен трябва да се оцени като приносно изследването 
на прототипи, които се превръщат в топоси в оригиналните древнобългарски жития. 
Считам, че ще бъде оценен и изводът на Грета Стоянова за преобладаването на 
старозаветни прототипи спрямо новозаветните и че е недостатъчно досегашното 
изтъкване на апостол Павел като модел за изобразяване на равноапостолската 
Кирилова святост. В това отношение например е важен анализът на уподобяването на 
бащата на Кирил с Йов (с. 136 – 142) и на Кирил с Енох – „праведник, мъдрец и 
книжовник“ (с. 142 – 160). Ценен е анализът на ориентацията към старозаветните 
прототипи в житието на Методий, които обосновават представата за него като за Божи 
пратеник, закрилник на славянския род, родоначалник и негов пастир ( с. 174 -188; 188 
- 195). Според мен от гледна точка на типологията е важно решението на 
изследователката наред с разкриването на оригиналните сакрални биографии на 
равноапостолните първоучители да анализира оригиналното старобългарско 
отшелническо Безименно житие на св. Йоан Рилски, с което представя усвоеността в 
старобългарската литература на типа монашеско житие.  

Изследването на прототипите в трите текста илюстрира 
аналогията/уподобяването като основен механизъм на конструиране на сакралната 
биография. Наред с каноничния образец за святост – Иисус Христос и стремежа към 
„христоподобен“ живот в християнската идеология и агиографска традиция, като нейни 
ресурси в изследването са разкрити Старият завет с образите на пророците – мъдреци и 



книжовници. Особено искам да отбележа установените „общи места“в трите текста  – 
прототипи-топоси: пророците Мойсей и Илия и вариативността на техните атрибути-
топоси „скиптър“/“тояга“, „огнено слово“. Без съмнение изследването на прототипите 
разкрива  важен знак на древнобългарската културна памет от периода на най-ранното 
утвърждаване на Словото и на  фигурите на духовния водач и пастир в оригиналната 
агиография.  

С наблюденията и изводите относно топосите и протообразите работата 
последователно разкрива сливането на различни времеви пластове и в трите 
анализирани текста, като един от аспектите на средновековното мислене и белег на 
изследвания жанр – ориентацията към вечността. Според мен в този аспект на 
изследването много продуктивно е разкрита връзката между поетиката на текста и 
усвояването на концепцията на Средновековието за вечността. 

Организацията на текста и изложението се отличават с яснота, подреденост и 
точност. Ще отбележа още веднъж пунктуалността на въвеждането на работните 
термини наред с прецизността на текстологичните наблюдения, аргументираността на 
отстояваната гледна точка, деликатността на полемиката. Изводите и обобщенията във 
възловите места на труда по моя преценка са строго доказани. Онагледяващите 
сравнителни таблици са използвани уместно. Авторката отчита внушителен корпус от 
критическа литература, разнообразие от гледни точки по анализирания проблем и 
внимателно аргументира своята гледна точка.  

Считам, че трудът по достойнство ще бъде оценен от медиевистите, а 
предложените резюмета на руски и английски език ще разширят интереса към него 
извън страната. Монографията може да бъде основа на специализиран курс за 
студентите в различни степени на обучение – бакалавър, магистър, доктор - и да се 
използа като помагало. 

В много направления, свързани с изследването на топиката на културата и 
литературата като обобщаващи трудове, се появиха речници на константите: на 
устойчивите идеи, сюжети, мотиви и образи в литературата и в националните култури. 
Резултатите от изследването и от използваните в него проучвания на наши и 
чуждестранни учени (например коментирания от Грета Стоянова „каталог на топосите“ 
на Прач) навеждат на мисълта, че може да се очаква появата и на липсващ засега 
речник на топосите в средновековната култура и литература. Оценяваното изследване 
на Грета Стоянова, без съмнение, би имало отношение към съставянето на такъв 
колективен обобщаващ труд (засега с възможен „каталог на топосите в най-ранната 
оригинална старобългарска агиография“). 

Предложените статии представят работата на Грета Стоянова в няколко 
проблемни кръга и методологически подходи: текстологични проблеми и коментиране 
на средновековните текстове във връзка с тяхното издаване, c проблемите на  
авторството и предназначението им; поетика на средновековния текст във връзка с 
християнската аксиология; семиотика на средновековната култура и литература с 
интерес към знаковостта на храма и библейско-религиозната символика в 
средновековното произведение. За оценката на текстовете на гл. ас. д-р Грета Стоянова 
от специалистите красноречиво говори приложената справка с 34 регистрирани 
цитирания у нас и в чужбина. 

4. Представената справка за научно-изследователската работа на гл.ас. д-р Грета 
Стоянова съдържа информация за професионалната й биография, свързана с НЦ 
„Преславска книжовна школа“, където тя работи от 1993 г. и досега последователно 
като специалист филолог от 1995 г., а от 2006 г. като научен сътрудник I степен - след 
придобиване на научната и образователна степен „доктор“ през 2002 г.  Справката сочи 
солиден обем от дейности, свързани с  работата й като научен сътрудник и координатор  
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