
СТАНОВИЩЕ 
 

от проф. днк Мария Шнитер 
във връзка с провеждане на конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент“ в 
специалност Българска литература (Стара българска литература) в Област на 
висшето образование 2. Хуманитарни науки; Професионално направление  2.1. 

Филология, обявен в ДВ 53/12.6.2020 г., 
с единствен кандидат гл. ас. д-р Грета Живкова Стоянова 

 
 

Със заповед РД-16-080/05.08.2020 г. съм определена за член на научно жури в 
описания по-горе конкурс. 

 
Общо представяне на процедурата и кандидата 
В конкурса за ‘доцент’, обявен в Държавен вестник, бр. 53/12.6.2020 г., за нуждите на 

катедра История и теория на литературата към Факултет за хуманитарни науки, като 
единствен кандидат участва гл. ас. д-р Грета Живкова Стоянова. В определения от закона 
срок единствената кандидатка за заемането на академичната длъжност е представила 
комплект документи, който включва всички изискуеми компоненти и е изготвен в 
съответствие с формалните изисквания на ЗВО и Шуменския университет. 

Познавам д-р Грета Стоянова от началото на нейния професионален път и съм имала 
възможност да проследя академичното и научното ѝ развитие. Още сега ще заявя своето 
убеждение, че пред нас е една от тези хабилитационни процедури, които са в някакъв смисъл 
„закъснели“. Несъмнено д-р Стоянова отдавна е съзряла като изследовател и преподавател 
и е намерила своя път, както и „запазената си територия“ в палеославистиката. 

За участие в конкурса кандидатката представя хабилитационен труд на тема „Топоси 
и прототипи в старобългарската оригинална агиография“, както и общо 28 статии и 
студии, публикувани след придобиването на ОКС „доктор“ (2002 г.). Дори ако изключим от 
списъка с публикациите по текущия конкурс статиите, които, макар и издадени след 2002 
г., очевидно съдържат резултати от работата ѝ върху Църковното сказание, (на което е 
посветена дисертацията ѝ), оставащите публикации както по обем, така и по качество и 
научен принос отговарят на държавните изисквания за заемане на академичната длъжност 
„доцент“. Нейните задълбочени познания в областта на археографията и текстологията на 
старите славянски паметници ѝ дават възможност да подходи уверено и да стигне до 
убедителни резултати при анализите на разнообразни по състав и функция ръкописни 
сборници. 

 
Обща характеристика на дейността на кандидата 
 
Представените публикации могат най-общо да се разделят на няколко тематични 

групи.  



От една страна, това са изследвания върху ръкописната традиция, съдържанието, 
преводаческите техники на Църковното сказание, както и неговите административно-
църковни и литургически функции (№ 1-5, 7, 10, 14 и 22 в списъка с публикации). В тях 
авторката отново и отново се връща към тематиката на дисертационния си труд, за да добави 
непознати за науката елементи към разбирането на този сложен за тълкуване 
старобългарски преводен текст. Критическото издание (под № 2 в списъка) с паралелен 
гръцки текст има обема и качествата на самостоятелна монография и според мен би 
трябвало да се обособи като самостоятелен принос, важен за бъдещите поколения 
литургисти и палеослависти. 

Втората група публикации са свързани с творчеството на Петър Черноризец (№ 11, 
13, 24 и 26). В тях д-р Стоянова систематизира известните досега данни за някои от неговите 
произведения и представя нови преписи на негови творби, като стига до съществени изводи 
по отношение на влиянията на патристичната традиция върху старобългарската 
проповедническа проза. 

Продължителният времеви интервал между защитата на дисертацията (2002) и 
хабилитационната процедура дава възможност на д-р Стоянова да фокусира 
изследователския си интерес върху разнообразни теми, като това винаги води до 
оригинални и убедителни научни резултати. Така тя отделя внимание на Цар Симеоновия 
исторически сборник по Архивския препис (№ 15, 19, 21), като поставя въпроси в областта 
на текстологията и тълкуването на числовите стойности и несъотвветствия. Безспорен 
принос на изследователката са групата публикации, в които тя прави научно достояние нови 
преписи на Проложните жития на св. Кирил Философ  и на св. Сава Сръбски (№ 18 и 23), 
както и на Мъчението на св. Климент, папа Римски (№ 20), и на Службата за Евтимий 
Велики (№16), с което обогатява общата изследователска база на палеославистиката. 

В последните няколко години вниманието на д-р Стоянова все повече се насочва към 
темата на хабилитационния ѝ труд – топосите в старобългарската агиография. На  това 
са посветени публикациите с № 17, 25, 27, 28, в които основните изследователски въпроси 
на труда са предварително формулирани и подложени на задълбочен анализ. 

Несъмнено най-интересният принос на Грета Стоянова, който аргументира нейните 
претенции за заемане на академичната длъжност „доцент“, е хабилитационният ѝ труд на 
тема Топоси и прототипи в старобългарската оригинална агиография. – Епиграфика и 
Медиевистика. Изследвания. Т.1. Шумен: Университетско издателство „Епископ 
Константин Преславски“, 2020, 283 с., ISBN 978-619-201-389-9. В него авторката 
продължава една позабравена традиция в българската литературоведска медиевистика – 
традицията на задълбочено аналитично вглеждане в текстовете на агиографските творби, в 
търсене на техните конструктивни и изобразителни принципи, междутекстови връзки и 
значения. Макар и десетилетия след времето на „поетиките“, тя намира изследователска 
дързост да прочете отново – прилагайки нов аналитичен инструментариум – до болка 
известните най-древни образци на старобългарската агиография, за да установи, че тези 
текстове съдържат още неизвлечен досега смисъл. Без да проследявам хронологично 
аргументативната логика на изследването, бих искала да обърна внимание само на някои от 



достигнатите резултати. На първо място, това е ясното дефиниране на теоретичната рамка 
на проучването и уточняването на понятоята „протообраз“, „прототип“ и „агиотип“. Освен 
това, очертана е ролята на Римския патерик като универсален източник на модели в ранната 
агиография на Slavia Orthodoxa – факт, който допълнително откроява неразчленимото 
единство на християнската менталност и художествена образност, поне до времето на 
Кръстоносните походи, независимо от църковно-административните, догматични и 
политически деления в християнския свят. Разбира се, бихме очаквали този извод да е по-
категорично артикулиран. 

Четейки изследването на Грета Стоянова, ние се оказваме сякаш в безкрайна галерия 
от огледала, където всеки елемент от агиографския текст е едновременно образ и 
първообраз, оригинал и отражение. Умело и убедително проследявайки връзките и 
пътищата на заемане и преосмисляне на образи и значения, авторката доказва, че 
внимателното препрочитане на класическите старобългарски текстове може да извади наяве 
много неподозирани смисли и авторски внушения. За мен особено интересна беше например 
интерпретацията на „седмородството“ и (достъпната само за „посветен“ прочит) връзка 
между св. Константин-Кирил и Енох – идея, която заслужава допълнително изследване и 
отново поставя въпроса за времето и пътищата на проникване на апокрифа в славянска 
среда.  

Макар да не е достатъчно категорично формулиран, струва ми се, налага се изводът, 
че авторът на ПЖК е по-скоро школуван в латинската традиция, факт, който намира 
естественото си потвърждение във все повече научни резултати от последните 2-3 
десетилетия, преосмислящи школските ни представи за „Изтока“ и „Запада“ в европейското 
Средновековие. 

Книгата на Грета Стоянова е ценен научен принос, който доказва изследователската 
зрелост на своя автор. Тя демонстрира умение за прецизен анализ и уверено боравене с 
историческите факти. Бих препоръчала на авторката да преодолее своята неоправдана 
сдържаност и да продължи научния си път убедено и без колебания.  

 
Критични забележки и препоръки 

Представената за рецензиране научна продукция обхваща период от близо две 
десетилетия. Прави впечатление, че значителна част от публикациите (хабилитационният 
труд и 22 от 28-те статии и студии) са издадени в Шумен – било в томовете на поредицата 
„Преславска книжовна школа“, било в други периодични издания и юбилейни сборници. 
Всички публикации на авторката са на български. Колкото и да са уважавани и авторитетни 
тези издания, бих препоръчала на д-р Стоянова в бъдеще да адресира резултатите от 
научните си дирения към по-широка (и по възможност, международна) аудитория. Това би 
дало възможност нейните интересни идеи и постижения да получат заслужения отзвук, вкл. 
и извън тясноспециализираните среди на палеославистите. Така (впрочем, непълният) 
списък от 34 цитирания на нейните публикации би се разширил значително. 
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