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АВТОРЕФЕРАТ 

Тази дисертация разглежда езиковите особености на три хърватски текста 

(жития) за св. Екатерина, александрийската девица и мъченица. Това са съответно: 1. 

Legenda sv. Katarine divice по ръкопис I c 6 от Архива на Хърватската академия на 

науките и изкуствата. Текстът е недатиран, но се предполага, че е от периода XIV-XV 

в.
1
 2. Вторият текст е: Život S. Katarine от печатния агиографски сборник на Фауст 

Вранчич Život nikoliko izabranih divic с първо издание през 1606 г. 3. Третият текст е: 

Život s. Katarine divice i mučenice. Na 25. Novemb. от печатния агиографски сборник на 

Франьо Главинич Cvit svetih с първо издание през 1628 г. Тези жития са написани на 

хърватски език в различни периоди от развоя на хърватските диалекти. 

Тъй като първият от трите текста, които са разгледани тук, не е изследван 

подробно досега, на него се отделя по-голямо внимание, без от това да пострада 

анализът на другите две жития. Друга причина за по-обширния анализ на този 

паметник е наличието на различни предположения за времето на неговото възникване. 

Третата причина е, че той е ранен и е един от малкото извори за историята на 

хърватския език през Средновековието. 

Целта на настоящия труд е да се представят и осмислят езиковите особености на 

трите приведени хърватски текста на житието на св. Екатерина. Езиковите особености 

са описани в отделните глави, последователно за трите разглеждани текста и за няколко 

езикови равнища, и са анализирани в контекста на известното за други подобни 

текстове от периода, в който са възникнали. Основният акцент пада върху стила на 

езика на разглежданите жития в контекста на съответните културни течения. 

Изследването пък на фонемно-графемните особености и на граматичните има две цели: 

от една страна, да контекстуализира тези текстове в определена среда, а от друга, да 

даде материал за историята на хърватския език – както за историята на диалектите, така 

и за историята на писмените формации на народна основа. Лингвистичният им анализ 

се стреми да покаже как различни книжовници използват писмени образци (най-вече 

латински), за да съставят текстове на говорим език и доколко успяват да създадат 

книжовни текстове чрез средствата на говоримия език. Анализът е съобразен с 

                                                           
1
 Ръкописът според Ватрослав Ягич съдържа препис от XV в. на по-стар превод от латински на народен 

хърватски език. (Jagić 1969: 217.) Изказано е обаче и мнението, че преводът на хърватски не е толкова 

стар, колкото Ягич предполага. Дуня Фалишевац, подкрепена от Амир Капетанович, смята, че 

хърватският текст/препис е доста по-късен, отколкото Ягич смята. (Fališevac 2010: 256-257.) 
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функцията на тези текстове – те са били предназначени не само/толкова за 

индивидуално четене, колкото за четене на глас и слушане от монашески общности. 

Затова се изследват не само/толкова фонетико-граматичните черти, колкото стилови 

особености, които имат силна въздействаща сила върху слушателите, а може да се 

използват и като мнемоническо средство. 

Така че може да се каже, че основните цели са две: да се хвърли допълнителна 

светлина върху историята на хърватския език и върху историята на писмените 

формации, появили се на народна основа през различни периоди, от една страна, а от 

друга да се изследват начините на използване на средствата на говоримия, народния 

език, за да се създаде църковен писмен текст, предназначен за слушане. Тази втора цел 

на работата е принос към историята на проповедта (в широк смисъл), на църковната 

пропаганда, базирана на народен език, чиято основна задача е да направи ценностите на 

християнската идеология разбираеми за широк кръг хора под формата на лесни за 

запомняне и рецитиране текстове. 

Задачите, които си поставяме, са: да анализираме езика на всеки от избраните 

три текста с цел принос към историческата диалектология на чакавското наречие и към 

историята на формирането на книжовна традиция на негова основа; да достигнем до 

известни обобщения и заключения относно развитието на писмената агиографска 

традиция на текстовете за св. Екатерина, александрийската девица и мъченица, в 

хърватска среда; да установим какви промени настъпват в житийната традиция и 

изобщо в книжовната хърватска писмена традиция през погледа ни върху изследваните 

особености на текстовете на житието на Екатерина (нпр. в кой текст кои епизоди и 

мотиви са включени и предполагаемо с каква цел). На езиково равнище интерес за нас 

представлява въпросът коя особеност е обединяваща и за трите хърватски текста (нпр. 

употребата на стилистични фигури и тропи, на риторични стилизаторски похвати, 

наследени от Античността; тенденцията към смесване на езикови особености, 

характерни за трите наречия на днешния хърватски езиков стандарт). Доколкото е 

възможно са потърсени източници на трите хърватски агиографски текста и е направен 

опит да се оцени степента на самостоятелност на хърватските книжовници и степента 

на влияние на чуждите агиографски образци, а оттук и езиковите и стиловите 

предпочитания на хърватските книжовници и способността им да боравят с народния 

език за създаване на писмен текст, който да бъде възприеман и чрез индивидуално 
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четене, и слухово. Задача на работата е да се контекстуализират анализираните езикови 

особености на тези три текста сред особеностите на книжовната традиция на своето 

време. 

Основните методи, които са използвани, са съответно описателният, 

съпоставителният, методът на историческата стилистика. Както споменахме, езиковите 

особености на разглежданите текстове първо са описани и анализирани. След това са и 

съпоставени, за да се откроят различията в авторовия подход към всяко от 

разглежданите жития. Възможно е някои от тях да споделят общ авторов подход към 

текста в тясно езиков (диалектен) и в стилистичен план. Направено е сравнение както 

между трите текста, така и с известното за историята на чакавските диалекти и за 

писмената традиция в хърватския юг. 

Поради различията между трите текста, обект на анализ, различен е в някои 

отношения и подходът към тях. Затова при първия, средновековния текст, започваме с 

описание на неговите езикови особености, което да послужи, за да се потвърди или 

отхвърли диалектната и времевата атрибуция на житието към областта на Централна и 

Северна Далмация от периода XIV-XV в.
2
 При втория и третия текст са известни 

авторите и периода, в който житията са възникнали. Затова анализът при тях започва с 

информация за известното в науката за бароковата естетика и дейността на 

католическата църква сред южните славяни в периода XVI-XVII в.; продължава с 

биографична справка за авторите и техните книжовно-езикови възгледи, а едва след 

това са приведени и езиковите особености на житията. Водещи подходи при 

изследването на избраните текстове са описанието, детайлният анализ и дедукцията. За 

да бъдат осмислени езиковите особености чрез техните функции в процеса на 

комуникация, е отделено внимание и на конструирането на избраните литературни 

текстове чрез методите на текстовата лингвистика и литературознанието. 

В Увода сме представили накратко основните компоненти на наративните 

текстове за св. Екатерина в християнската традиция. Направили сме обобщение на 

известното за хърватската и европейската агиография, за разпространението на култа 

към св. Екатерина, предложили сме списък на известните в хърватската книжнина 

хърватски текстове за св. Екатерина. 

                                                           
2
 Jagić 1869: 217; Štefanić 1969: 274; Malić 2008: 316; Fališevac 2010: 256-257. 
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Обект на изследване в Първа глава е житието от ръкопис I c 6 от Архива на 

ХАЗУ. Тук най-напред сме предложили своя транскрибция на текста. След това 

пристъпваме към анализ на графиката и правописа, за да установим наличието на 

белези, свидетелстващи за италианско влияние в графиката на текста, особеност, която 

е характерна за югоизточните чакавски територии от периода XIV-XV в. На 

правописно равнище в разглежданото житие се наблюдава умерен морфологизъм (това 

е и очаквано за текстове от този период
3
), който се изразява в употребата както на 

примери, отразяващи навлизането на живия говор в езика на текста, така също и на 

такива, в които това не е отразено. 

От вокализма на разглежданото житие са изследвани рефлексът на ятовата 

гласна; на назала от предния ред; рефлексът на еровата гласна; наследниците на 

сричкотворните ṛ и ḷ; изпадането на гласни; протетичната йотация на начална гласна; 

вокалната контракция; употребата на подвижни гласни в местоименно-прилагателната 

деклинация; развитието на предлог/представка vъ/vъ- и на представка vъzъ->vъz->vz-

>z/uz. Анализът показва, че въз основа на тези особености разглежданият текст може да 

бъде атрибуиран диалектно към Средищния икавско-екавски диалект на чакавското 

наречие, и по-точно в областта около Задар. По отношение на рефлекса на ятовата 

гласна се наблюдава типичната за Средищния икавско-екавски диалект на чакавското 

наречие от периода XIV-XV в. разколебаност в икавско-екавската дублетност. Това 

колебание в системата е предизвикано от вътрешноезикови (езикова аналогия; 

структурни промени) и външноезикови (влияние от хърватската глаголическа 

традиция, като източник за книжовноезикова надстройка на голяма част от хърватската 

езикова територия; дейността на църковните дейци; миграциите на щокавско население 

към чакавските територии) фактори.
4
 Характерната за разглежданото житие двояка 

реализация на назала от предния ред след палатали, е обща особеност за всички 

диалекти на чакавското наречие.
5
 По отношение на вокализацията на еровата гласна в 

разглеждания са употребени само примери, отразяващи типичната за диалектите на 

чакавското наречие вокализация ə>a, като се среща както вокализация на силна, така 

също и на слаба и секундарна ерова гласна. Наследниците на сричкотворното /ṛ/ се 

отбелязват с ar 55 пъти; с r – веднъж; с ri – веднъж; с er – 4 пъти; с ro като наследник 

                                                           
3
 Срвн. Malić 1989: 131; 157-159; 162-175. 

4
 Срвн. Malić 1990: 116.; Moguš 1977: 37-44. 

5
 Malić 1991: 105; Lukežić 2012: 225-251. 
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на прсл. r+ъ – веднъж; наследниците на сричкотворното /ḷ/ се отбелязват 3 пъти с u. 

Приведените реализации в по-голямата си част не са графеми, а отразяват реалния 

изговор на наследниците на тези фонеми в чакавските диалекти. В чакавското наречие 

вокалното /ṛ/ се реализира различно: като r, ar, or, er. Отделните реализации не са 

концентрирани в различни области, а на почти целия чакавски терен могат да 

съжителстват няколко варианта, понякога дори и в един и същ говор.
6
 Вероятно така е 

и в разглеждания текст. Многобройни са и примерите с изпадане на гласни, отбелязано 

с апостроф в разглеждания текст, а изпадането на гласни се свързва с народно-

фолклорната разговорна реч.
7
 Драгица Малич смята наличичето/отсъствието на 

прейотация на инициален гласен в думата за едно от средствата за съставянето на 

фонетични варианти, разделени по опозицията книжовно-диалектно (фолклорно-

разговорно).
8
 В разглеждания тук текст откриваме примери с написана йота и примери 

без нея. Преобладават формите с харапрейотация, които Драгица Малич смята за 

характерни за говоримия език. Вокална контракция в разглеждания текст се среща най-

често при относителните и притежателните местоимения. Употребяват се както 

контрахирани, така също и неконтрахирани форми. Контрахираните са характерни за 

чакавския фолклорно-разговорен език от този период.
9
 Интерес представлява и 

употребата на подвижни гласни в местоименно-прилагателната деклинация. В 

разглеждания текст формите на прилагателните имена и местоименията се употребяват 

с подвижни гласни обикновено, когато определението е след определяемото, когато 

определяемото е рамкирано от две определения, или когато определението е 

употребено самостоятелно, субстантивирано. Това може да ни послужи като аргумент в 

подкрепа на предположението, че в житието подвижните гласни се използват за 

поставяне на смислов и речеви акцент. Развитието на някогашния предлог vъ и 

префикси vъ-; vъz- е гранично явление между вокализма и консонантизма, когато става 

въпрос за появата на вокал u(z) на мястото на приведените предлог и представки. 

Голям брой примери в разглеждания текст предполагат вокализация и изговор /u/ на 

някогашния предлог vъ. Вариант /va/</vъ/ на разглеждания предлог се употребява само 

в примери с формулативен характер, които може да са заети от чакавската църковна 

литература. В разглеждания текст се среща само вариант vъ->/va-/ на тази представка. 

                                                           
6
 Moguš 1977: 30. 

7
 Malić 1991: 107-109. 

8
 Malić 1991: 110; 1995: 110. 

9
 Damjanović 2009: 368. 
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При префикс vъz- е възможен както обичайният средночакавски преход vъz->vz->z-, 

така също и преход vъz->uz-, който е особено застъпен сред средночакавските и 

южночакавските автори от XIV-XV в., и е общ с рефлекса на тази група в 

западнощокавски.
10

 

От консонантизма на разглежданото житие в настоящия труд са разгледани 

примерите с палатализация и по-специално с втора палатализация (сибиларизация) на 

задноезичните съгласни k, g, h; употребата на фонема f; изпадането на фонема h; 

наличието/отсъствието на примери, отразяващи ротацизъм в групата ž(e)>r(e); 

примерите с –l във финална позиция в думата; особеностите при консонантните групи 

čr/čl/čṛ/čt; примерите, отразяващи консонантна метатеза, основно в групата vs>sv; 

рефлексите на групите *t’; *d’;  *k’; *g’; *st’; *zd’; *zg’; *sk’; *kt’; gt’; промяната –

m>-n (основно в краесловието). В разглеждания текст се употребяват само форми с 

промяна по втора палатализация на задноезичните съгласни k и g в изследваните 

позиции. Те се срещат най-често в местоименно-прилагателната деклинация пред i от ě. 

Форми с промяна по втора палатализация се употребяват също и при имената пред i от 

ě. Промяна по втора палатализация в разглеждания текст наблюдаваме и в граматични 

форми, в които не би трябвало да се очаква, защото окончанието е било y – нпр. тв. 

пад.мн.ч. при имената от м.р. о-основи: срвн. mnozi (субстантивирано местоименно 

прилагателно име). В текстовете от XIV-XV в. примерите със смекчаване на 

задноезични съгласни в позиции, в които няма условия за това, се смятат за резултат от 

езикова аналогия.
 11

 За евентуален изговор на фонема /f/ в разглеждания текст можем да 

предполагаме само в един пример: ...mudroljubci, illi filosofi.... Обичайно тази графема 

отбелязва фонемата /v/. Два са примерите за изпадане на съгласната h. Във всички 

останали примери в текста съгласната h се пази в деклинацията на имената и 

местоименията. Написанието без буква h пред дума, започваща с консонант, вероятно 

отразява народен изговор. Примерите с ротацизъм са по-многобройни от примерите без 

ротацизъм – очевидно това е черта, която свободно навлиза в писмения текст. Въз 

основа на употребата на форми с и без извършена промяна от една и съща лексема 

бихме могли да предположим, че най-вероятно няма предварително заложена 

семантична и/или стилова мотивировка в употребата на различни форми от един и същ 

произход: срвн. knjižnoga (прил.им. м.р.ед.ч. род.пад.), но knjirno (нр. начин). 

                                                           
10

 Malić 1973: 124-127; 1993: 186;1995: 111-113. 
11

 Malić 1993: 183. 
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Възможно е обаче и формите с ротацизъм да отразяват народния диалектен изговор, а 

онези без да се смятат за книжовни форми. От работата си с ръкописа на текста 

установихме, че ротацизмът е далеч по-застъпен, отколкото отразяват изданията на 

текста от Ватрослав Ягич и Вйекослав Щефанич.
12

 В разглеждания текст –l във 

финална позиция в думата (и сричката) се запазва предимно без промяна. Това важи и 

за заемките. Само един пример ни предлага промяна l>a в мин.деят.прич. м.р.ед.ч. с 

последвала контракция с предходната гласна a:...dostoja_si_se s_nebes slisti.... Това е 

очаквана промяна за диалектите на чакавското наречие през XIV-XV в.
13

 

Консонантните групи čr/čl/čṛ/čt дават следните резултати: за консонантна група čr 

няма регистрирани примери; за консонантна група čṛ също няма регистрирани 

примери; консонантна група čl ни предлага очаквано и нормално за чакавските народни 

говори от този период състояние, а именно запазване на групата без опростяване; 

групата čt/št в двата си варианта вероятно се използва за книжовна стилизация в 

текста.
14

 От 6 регистрирани примера в разглеждания текст, съдържащи тази 

консонантна група, резултатите се разпределят 3čt-/3št-. Тъй като разполагаме само с 

един препис на този текст, не знаем дали такова е било съотношението на двата 

фонетични варианта в оригинала, или това, което виждаме днес в текста, се дължи и на 

намеса на преписвач(и). Възможно е обаче двата варианта се използват като средство за 

книжовна стилизация в зависимост от контекста, в който са употребени, и от 

отношението на преводача към съдържанието и представата му за това кои форми на 

кой образ и в каква ситуация прилягат. Възможно е така преводачът да се опитва да 

предаде своето настроение и по този начин да постигне желани внушения и настроения 

и у читателите. Що се отнася до консонантната метатеза, само два пъти, във форма vas, 

(м.р.ед.ч. вин.пад.) не се осъществява метатеза на съгласните. Останалите примери 

отразяват опростяване на групата чрез премятане на съгласните. Това е нормата в 

разглеждания текст и тя отразява състоянието в диалекта. В задарското житие 

рефлексът на групата *t’ /ć/ се отбелязва с графеми ch; chi; cchi – вероятно под 

италианско графично влияние. В чакавското наречие тази фонема /ć/  < *t’ се изговаря 

по-меко отколкото в щокавското.
15

 В задарския текст *t’>ć /t’/ във всички 

словообразувателни и морфологични категории, както е в съвременния хърватски език. 

                                                           
12

 Jagić 1869: 217-224; Štefanić 1969: 274-277. 
13

 Moguš 1977: 82-83. 
14

 срвн. Malić 1992: 105. 
15

 Moguš 1977: 65-66. 
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В текста преобладава чакавският рефлекс *d’>j. Рефлексът šć  на групата *st’ е 

основният вариант, по който се осъществява споменатата група в текста, а с това е и 

едно от основните доказателства, наред с рефлекса на ятовата гласна, за диалектната 

принадлежност на житието към южночакавския диалект на югоизточночакавския 

комплекс.
16

 Примери за групата*zg’>žj, *sk’ и *zd’ не се срещат в разглежданото 

житие. В разглеждания текст се срещат и примери, отразяващи смесване на –m>-n във 

финална позиция в думата. Тази промяна е резултат от назализация на изговора на 

предходната гласна, в следствие на сливане на съгласната с нея. Не е ясно дали 

формите, отразяващи промяната, са въведени от преписвач през втората половина на 

XV в., или са били въведени още от преводача компилатор, който е работил по-рано. 

На морфологично равнище най-ярка особеност представлява употребата на 

архаичното чакавско склонение при съществителните, прилагателните имена, 

местоименията, и склоняемите числителни. При имената от м.р. се срещат окончания, 

характерни както за палаталните, така и непалаталните основи, което би могло да се 

приеме като особеност, потвърждаваща предположението на Вйекослав Щефанич,
17

 че 

езикът на текста е архаичен чакавски от областта на Северна Далмация, област, в която 

се съчетават езикови особености, характерни за чакавския север и чакавския юг. В 

раздела, посветен на морфологията на житието, са представени в табличен вид 

именната и местоименно-прилагателната деклинация в текста, от което става ясно, че 

преобладават окончанията по палаталните основи. Обръща се внимание и на 

особености от микросинтаксиса като съгласуването в конструкции с числителните 

имена и употребата на романски, латински и други архаични чакавски езикови 

конструкции. Тези особености също идват в подкрепа на предположението, че 

разглежданото житие отразява диалект на югоизточночакавския териториален 

комплекс. 

Разделът, в който са представени статистически данни по четива за задарския 

текст, служи като преход преди анализът да премине към изследване на особености на 

стилистично равнище. Тук сме предложили изчисленията си на „глаголната”, 

„номиналната”, „адйективната” и „имперсоналната глаголна температура” в житието, 

както и на диапазона на средната стойност на употреба на всяка от посочените 
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категории. От стила на разглежданото житие първо сме разгледали риторичния слог. В 

резултат на анализа можем със сигурност да заключим, че, както твърди и Дуня 

Фалишевац, житието действително е „написано на много красив език. С ясни и 

синтактично усложнени изречения, обилно украсени с многобройни риторически 

фигури, сред които се открояват контактната синонимия и повторенията. Прозаичните 

части, и особено монолозите на Екатерина, се характеризират с подчертана 

ритмизираност и висок стил, което е постигнато чрез синтактичен паралелизъм, 

изброяване, свързване на равномерни синтактични единици, многобройни 

хомеотелевти”
18

. От изоколните структури в хърватския текст успяхме да различим 46 

прости изоколни серии, 19 редуващи се серии и 26 конструкции в рамка. И трите 

посочени вида изоколон обаче често се преплитат и преминават от един в друг, така че 

приведените резултати са по-скоро приблизителни, отколкото точни. Затова и допускам 

вероятността хърватският текст на разглежданото житие на св. Екатерина да има 

латинска основа, но да не е точен превод, да не следва точно особеностите на 

известните ми латински версии. А това ме кара да предполагам, че: или хърватският 

книжовник е направин своя компилация/преразказ от различни латински версии, или е 

превел латинска версия/компилация, която обаче не ми е известна в латинската 

ръкописна традиция. Според мене по-скоро хърватският книжовник се е отнесъл 

твърде свободно към латинските текстове и е направил самостоятелна компилация, 

която не е точен превод на латински текст. Не бива да изключваме и вероятността за 

евентуална италианска подложка, още повече, като се има пред вид времевата 

атрибуция на житието от периода XIV-XV в. 

По-нататък в дисертацията са разгледани други стилистични похвати за 

създаване на ритъм и за езикова стилизация на текста. Тук установяваме, че в 

задарското житие действително са употребени стилистични фигури и тропи, голяма 

част от които са описани и препоръчвани от античната риторика, някои от които са 

присъщи и на фолклора. Някои от тях представляват древни стилизаторски 

похвати/модели, наследени вероятно още от индоевропейския период,
 
понеже, както е 

известно, още от древни времена съществува представа за разликата между обикновен, 

неутрален, ежедневен и стилистично маркиран, поетичен, ритмизиран изказ, за това как 
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се постига, и за различните сфери, в които се употребява, всеки от тях.
19

 Относно 

стихотворните части в разглежданото житие можем да заключим, че те са написани в 

„четворноримуван” или двойноримуван от амфибрахийно трохеен тип20, 

дванаесетосричен стих. Този стих е особено разпространен през XIV-XV в. по 

хърватските земи, а се свързва с дейността на анонимните фолклорни творци, поети, 

наричани от Марулич „поети зачинявци”, понеже са подправяли/разкрасявали езика в 

произведенията си. В редиците на тези творци влизат както благородници, така също и 

светски лица и духовници.
21

 Този стих се среща в Далмация в произведенията на 

автори като Марко Марулич, Бърне Карнарутич, Шиме Будинич, Юрай Баракович. 

Използва се като маркер за висок стил предимно в епически произведения. Употребява 

се в послания и посвещения, което показва, че е бил високо ценен и в ежедневната 

употреба. Смята се, че се е развил в областта Сплит-Задар-Шибеник и затова се 

нарича северен тип. 

По-нататък в дисертацията обръщаме внимание и върху словореда в 

разглежданото житие, като въз основа на известното в науката относно неутралния и 

стилистично маркирания словоред на определенията спрямо техните определяеми през 

XIV-XV в., бихме могли да заключим, че словоредът е едно от средствата за 

стилизиране в текста. Прави впечатление, че най често словоредните размествания в 

житието, употребата на огледален и еднакъв словоред, както и употребата на 

дисоцииран словоред на съпринадлежащи части на фразата, са в полза на риториката 

и служат за поставянето на смисловия и риторически акцент върху избраната 

единица. А като се има пред вид, че за влияние от латинска подложка в разглеждания 

текст на житието на св. Екатерина почти не може да се говори, може да се предположи, 

че латинският текст, по-скоро е служил като отправна точка в процеса на създаване на 

хърватското житие, и дори и хърватският текст да е създаден чрез компилиране от 

повече от един образец, адаптиране и стилизиране, може да се предполага, че 

Задарското житие отразява до голяма степен езика и стила на хърватския книжовник, 

отразява неговата представа за стилистично маркиран и неутрален изказ. 
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Във втора глава на дисертационния труд е разгледан текстът Živvot S. Katarinee 

от агиографския сборник на Фауст Вранчич Život nikoliko izabranih divic 1606 г. След 

няколко уводни думи, целта на които е да въведат читателя в културната ситуация през 

XVI-XVII в., както и да дадат биографична справка за Фауст Вранчич, съм предложил 

собствена транслитерация на текста на житието на св. Екатерина, публикуван в 

сборника Život nikoliko izabranih divic 1606 г. Моето предположение е, че е възможно 

този текст да е възникнал на основата на латинска преработка и превод на житието на 

светицата, написано от Симеон Метафраст през X в. Анализът започвам от изследване 

на графиката и правописа на текста, въз основа на което може да се установи 

проникване на живия говор в езика на текста. Установява се и наличието на случаи, в 

които това не се случва, като според мене това е мотивирано от стремежа да се 

елиминират резките диалектни различия, които биха довели до затруднения в 

разбирането на текста на по-широка диалектна територия. 

Изследването на: рефлекса на ятовата гласна; наследниците на сричкотворното /ṛ/ 

и /ḷ/; наследниците на еровата гласна; прехода ę>a (след палатални съгласни), както и 

преходът ra>re и ro>re; наличието или отсъствието на протетична йотация на 

инициална гласна; развитието на предлог vъ и префикси vъ-, vъz-; на изпадането на i в 

предлог/префикс iz/iz- и на прехода на представка iz->z->za- показва действително 

навлизане на живия говор в езика на текста. В разглеждания текст преобладава икавски 

рефлекс на ятовата гласна, а това показва, че Вранчич се придържа към икавски 

изговор, което може да е отражение на говора около Шибеник от периода XVI-XVII в., 

когато заради османското нашествие има големи миграции на население в западната 

част на Балканския полуостров. Като резултат от тези миграции диалектната ситуация в 

средищния икавско-екавски диалект на чакавското наречие, към който принадлежи 

областта около Шибеник, се променя. Местното население се преселва предимно в 

посока запад-северозапад, а по тези земи се заселват първоначално носители на 

западнощокавски икавски диалект.
22

 Рефлексът на сричкотворното /ṛ/ и /ḷ/ показва 

очаквани за диалектите на чакавското наречие резултати, които се припокриват и с 

резултатите на Йосип Лисац от изследването му върху езика на агиографската проза и 

речника на Вранчич.
23

 Приведените реализации не са графеми, а отразяват реалния 

изговор на наследниците на тези фонеми в чакавските диалекти, където вокалното /ṛ/ се 
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реализира различно: като r, ar, or, er. Отделните реализации не са концентрирани в 

различни области, а на почти целия чакавски терен могат да съжителстват няколко 

варианта, понякога дори и в един и същ говор.
24

 Примерите за вокализацията на 

еровата гласна в текста представят резултатите от типичната за чакавското наречие 

силна вокалност, която се изразява във вокализация основно на слаби ерови гласни в 

представки и предлози. Що се отнася до прехода на назала от предния ред в a след 

палатали, той е общочакавска особеност, а прегласът ra>re; ro>re е типичен за 

говорите от областта около Шибеник.
25

 В разглеждания текст се употребяват, както 

примери с графично отразена протетична йотация на начална гласна, така и такива без 

отразяване на тази особеност. Възможно е обаче дори и примерите, в които липсва 

графично отбелязана протетична йотация, да са се изговаряли с йота. Към подобно 

предположение ни насочва фактът, че някои от приведените примери от текста се 

употребяват както с, така и без маркиране на тази особеност: срвн.: ima (3л. ед.ч. 

сег.вр.), но и jima (3л.ед.ч. сег.вр.). Протетична йотация на начална гласна е характерна 

за народните говори на чакавското наречие. В разглеждания текст се употребяват 

варианти u; va и v на предлог vъ. Рефлексът vъ>u е характерен и за югоизточния 

чакавски (чакавско-щокавски) териториално-езиков комплекс, и за щокавското наречие 

и като обща диалектна особеност може да се приеме като един от белезите както за 

смесения диалектен характер на говорите в областта около Шибеник в резултат от 

заселването на големи маси от носители на щокавското наречие по тези земи заради 

османското нашествие, така и като белег за смесения диалектен характер на езика на 

текста.
26

 Вариант vъ>va на предлога отразява типично чакавско развитие с вокализация 

на ерова гласна в слаба позиция. Употребата на вариант vъ>v се среща само в примера: 

V Vrime (вин.пад. ср.р.ед.ч.) и затова предполагаме, че тази особеност е позиционно 

мотивирана в този текст. В разглеждания текст е употребен само вариант vъ->/va-/ на 

тази представка - особеност, която вероятно е отражение на реалния диалектен изговор 

в тази позици. Представката vъz- ни предлага примери, които отразяват както типично 

чакавското развитие vъz->vz->z-, така също и общия за югоизточния чакавски 

(чакавско-щокавски) териториално-езиков комплекс и западнощокавския диалект 

преход vъz->uz. Можем да обобщим, че употребата на варианти va; v; и u; на предлог 
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vъ и на вариант va- на префикс vъ- в един текст представлява от диалектологична 

гледна точка съчетаване на особености, характерни за северозападния чакавски 

комплекс, с особености, характерни за югоизточния чакавски комплекс. На северозапад 

преобладават вариантите va; v; на предлога и va- на префикса, а на югоизток - вариант 

u на предлога и префикса.
 27

 Не можем обаче да бъдем напълно сигурни дали Вранчич 

съчетава нарочно тези особености в текста или отразява реалното диалектно състояние 

в областта. Примерите с изпадане на i в предлог/префикс iz/iz- и с промяна iz>z>za 

отразяват типично чакавската силна вокалност. Тук виждаме вмъкване на секундарна 

ерова гласна в консонантната група zg, получена в следствие на изпадането на 

инициалната гласна i. След вмъкването еровата гласна се вокализира в ǝ>a. 

От консонантизма сме разгледали групите čt/št; čl-; čr-; čṛ-; консонантната 

метатеза в групата vs->sv-; прехода že>re (ротацизъм); рефлексите на групите t', d', st', 

zd', sk', zg’; примерите с изпадане на съгласната h; невокализацията на финално –l; 

примерите с втора палатализация при имената от м.р. в мн.ч.; състоянието в групите 

jt/jd. На ниво морфология сме обърнали внимание върху деклинацията при имената от 

м.р. във вин. пад. мн.ч. и върху основата, от която се образуват формите на 

въпросителното местоимение ča/što. На ниво синтаксис привеждаме примери за 

употребата на романски синтактични конструкции; представяме съгласуването в 

синтактични конструкции с числителни имена и наречия. Така в житието от Фауст 

Вранчич се срещат само примери за групите čt/št и čl-, като първата се употребява само 

във вариант št. Очевидно Фауст Вранчич използва само народни форми на тази група. 

Запазването на групата čl- е очаквано за диалектите на чакавското наречие.
28

 Тук 

отново Вранчич приема напълно народния изговор. Консонантната метатеза в групата 

vs->sv- предлага резултати общи със западнощокавски диалект на щокавското наречие 

и до голяма степен е отражение на щокавизацията на диалектната територия в областта 

около Шибеник в резултат от турското нашествие. Промяната vs->sv- протича във 

всички форми на обобщителното местоимение с изключение на м.р.ед.ч. им. и 

вин.пад. В разглеждания текст и в ср.р.ед.ч. им.пад.
29

 Ротацизмът е обща особеност за 

говорите по адриатическото крайбрежие. В този текст е по-слабо застъпена, отколкото 

в задарския. Рефлексът šć на групата st' в разглежданото житие предлага резултати, 
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типични за диалектите на чакавското наречие и за областта на Северна Далмация от 

периода XVI-XVII в. При групата d’ също преобладава типичната за чакавски замяна с 

j. Изпадането на съгласната h в деклинацията при имената може както да е белег за 

начални етапи на новощокавизация, така също и да отразява диалектен изговор. 

Съгласната –l във финална позиция редовно се пази без да изпада или да се променя в 

гласна, а това е очаквано за диалектите на чакавското наречие.
30

 Примерите с 

причастията са многобройни и затова не остава съмнение, че именно такава е нормата в 

този текст. Примерите с отразена промяна на задноезична съгласна по втора 

палатализация в по-старите хърватски (предимно чакавски) текстове, до края на XV в., 

се смятат за книжовно влияние в литературата на народен език, тъй като в говорите 

тази промяна по-често не се извършва. 
31

 В текстовете на щокавска диалектна основа на 

авторите от XVI и XVII в. примерите с отразяване на промяна по втора палатализация 

може както да са присъщи в родния им говор, така също и да са въведени под влияние 

на тогавашната книжовна продукция като маркер за книжовност. Предполага се, че 

влияние е оказвала авторитетната дубровнишка литература. Разглежданият текст не е 

единствен пример от този период с такива форми.
32

 Запазването на групите jt/jd е обща 

особеност за чакавските, кайкавските и някои щокавски диалекти.
33

 В случая отново 

Вранчич се придържа към фонетична особеност на своя диалект, която обаче не е 

изолирана, а обединяваща за различни хърватски диалекти. Употребата при имената на 

форми за м.р. мн.ч. вин.пад. по твърдото склонение е особеност, характерна за 

Северозападния чакавски комплекс.
34

 Що се отнася до примерите с въпросителното 

местоимение ča/što и основата, от която те се извеждат, в разглеждания текст се 

употребяват форми и от двете основи. Тази особеност, поради употребата на един от 

може би най-ярките различителни белези между трите хърватски наречия, също 

потвърждава смесения дилектен характер на езика на разглеждантото житие. В случая 

употребата на въпросителните местоимения ča и što, характерни за различни хърватски 

наречия, и на относителното местоимение što, в текст, създанен/преведен от носител на 

диалект на чакавското наречие, означава, че най-вероятно Вранчич съзнателно използва 

различни форми, предназначавайки по този начин текста си за широка публика. 
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Възможно е и той да влага различна функционална мотивировка в отделните варианти. 

Смесване на особености, характерни за различни наречия, се открива и при 

съгласуването с числителни имена. Така в разглеждания текст откриваме както чисто 

чакавски, чака също и общи и (ново)щокавски форми. В склонението на 

прилагателните и съществителните имена се наблюдава употребата основно на 

архаичната чакавска деклинация. 

По-нататък предлагаме преглед на стилистичните фигури и тропи и контактната 

синонимия, употребени в разглеждания текст. Прави впечатление, че почти всеки от 

изведените примери често е резултат от съчетаването на повече от една стилистична 

фигура нпр. зевгма със синатроизмос, с асиднетон; словесна двойка в анастрофа със 

зевгма. Словоредните размествания (анастрофа) често разрушават словесните двойки, 

разделяйки лексемите в съчетанието една от друга, но с това не се разрушава и 

семантичната обвързаност между лексемите в подобен тип съчетания. Бихме могли да 

предположим, че анастрофата по-скоро служи, за да се подчертае и да изпъкне 

смисълът, който двойката лексеми носят. Втората лексема в съчетание с анастрофа най-

често се възприема като допълваща първата, добавяща нов нюанс в семантиката, 

надграждаща представата, създадена от първата лексема, дори, до известна степен 

корегираща тази представа. А това е една от основните функции на словесните двойки - 

да се използват с цел подсилване на основното значение. 
35

 

Съпоставката със споменатата латинска подложка показва, че Фауст Вранчич не 

превежда буквално, не имитира латинския текст. Чрез разяснения и преразказ той се 

опитва да създаде един удобен за произнасяне, увлекателен, интересен, но и 

образователен, въздействащ и лесен за разбиране текст. Текст, чиито християнски 

послания да бъдат лесно достъпни за читателя или слушателя, но и да бъдат по-

настойчиво заявени. Направили сме съпоставка и с речника на Фауст Вранчич 

Dictionarum quinque nobilissimarum Europae linguarum, издаден през 1595 г., за да се 

види как превежда там Вранчич латински думи за някои християнски, езически, 

книжовни и други понятия (речникът е издаден по внушение на католическата църква, 

за да послужи като основа за бъдещата мисионерска дейност сред южните славяни, 

които са под турска власт
36

). Така бихме могли да предположим, че най-вероятно 
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Фауст Вранчич е имал индивидуален авторов подход към всяко от двете 

произведения, като основната му цел при подготвянето на сборника агиографска проза 

вероятно е била чрез преразказ, обобщаване, описателен превод да направи текста по-

достъпен за читателската/слушателската публика. Не е изключено за основа на житието 

да е използван италиански образец, който малко да се е различавал от латинския, с 

който правим съпоставката. 

В трета глава на дисертацията сме разглеждали житието на св. Екатерина, 

публикувано от Франьо Главинич в агиографския сборник CZVIT SZVETIH, с първо 

издание през 1628 г. във Венеция. В началото на главата са приведени основни 

същностни характеристики на Барока, които са важни за разбирането на това житие. 

След като предлагаме кратка биографична справка за Главинич и справка за 

литературната му дейност, пристъпваме към анализа и на този житиен текст за св. 

Екатерина. И тук сме предложили своя транскрибция на текста, преди да пристъпим 

към представянето на графемно-фонемните отношения в него. В началото обаче трябва 

да припомним, че Главинич е един от писателите от XVII в. (заедно с Фауст Вранчич, 

неговия биограф Иван Томко Мрнавич, йезуита и автор на първата хърватска граматика 

Бартол Кашич и др.), който включва в графията си както решения, характерни за 

чакавския юг (графеми ç, ch, x за фонеми /č/, /ć/, /c/, /ž/), така също и такива, характерни 

за чакавския север (графеми ny, ly за фонеми /ń/и /ĺ/). В подобен акт се разкрива 

стремежът към употреба на особености от различни региони с цел посланието на 

текстовете им да получат по-широко диалектно разпространение. По отношение на 

наследниците на ятовата гласна основен в разглеждания текст на житието на св. 

Екатерина е икавският рефлекс. Икавски рефлекс на ят се открива в почти всички 

лексикални и морфологични позиции. Наблюдава се обаче употреба и на екавски по 

рефлекса на ятовата гласна лексикални примери (в коренни, а не във 

формообразувателни морфеми), а в два примера (един в коренна морфема и един в 

словоообразувателна морфема) и на ийекавски. За да си обясним тази особеност, сме 

си позволили да цитираме Найда Иванова, която установява, че „в текстовете на 

представителите на илиризма, католици контрареформатори, рефлексът на ятовата 

гласна не отразява реална диалектна ситуация, а има екстралингвистичен характер, но 

изпълнява и известни лексикално обусловени стилистични функции.”
37

 В 
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разглежданото житие преобладаващият рефлекс е икавски, вероятно като отражение на 

ситуацията в родния говор на Франьо Главинич, който е от Гламоч, в западната част на 

босненско-херцеговската диалектна територия. Употребата на някои от екавските 

форми, според мене, е стилистично обусловена. Ийекавските по рефлекса на ятовата 

гласна форми вероятно са въведени заради наличието и на ийекавски говори в 

босненско-херцеговската диалектна територия. По отношение на наследниците на 

сричкотворното /ṛ/ в разглеждания текст на житието на св. Екатерина се срещат само 

примери, които ни представят разлагането на тази фонема със съпътстващ вокал - ar. 

От консонантизма можем да отбезежим употребата на типично чакавски (но и общи със 

западнощокавски диалект
38

 и с диалектите на кайкавското наречие
39

) особености като: 

запазването на групата čl; непротичането на прогресивна йотация в гргупите jt и jd; 

наличието на примери за характерния за говорите по адриатическото крайбрежие 

ротацизъм; на примери със запазване на групата stv- неопростена (опростяването на 

тази група е характерно за кайкавските говори
40

). Резултатът от йотуването на групата 

st’ в разглеждания текст е šć, а това е обща особеност за чакавските и за 

западнощокавските говори от босненско-херцеговската диалектна територия.
41

 Само 

кайкавска особеност от разглеждания текст е депалатализация на фонемата /nj/: срвн. 

rečene vajn porinuti filosofe. Наблюдава се употреба на въпросително и относително 

местоимение от различни основи, а това е типична особеност за текстовете на онези 

контрареформатори, които по произход са носители на диалект на щокавското наречие, 

но живеят и творят извън родното си място (напр. в чакавска езикова среда в Истрия) за 

широката (илирийска, южнославянска) диалектна територия.
42

 Морфологията при 

имената в разглеждания текст е характерната за народния език морфология и отразява 

архаичното щокавско (и чакавско) склонение. В деклинацията при имената се 

употребяват и дори преплитат окончания, характерни за различни диалектни области и 

по произход от различни склонитбени основи, което е типично за босненско-

херцеговската диалектна територия и за дейността и текстовете на босненските 

францисканци сред южните славяни в периода XVI-XVII в. 
43

 И в житието на св. 

Екатерина от Франьо Главинич се употребяват типичните за хърватските говори по 
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адриатическото крайбрежие романски синтактични конструкции. Синтагмите с 

числителни имена не се различават от установените за чакавското наречие модели. В 

края на трета глава сме направили преглед и на стилистичните фигури и тропи и на 

контактната синонимия в разглеждания текст. Това са водещи стилови похвати и за 

това житие. И в него се откриват контактни синоними в анастрофа, семантичната 

връзка между които се поддържа чрез създаването на огледален словоред. Чрез подобен 

словоред се повтаря идеята, която двойката лексеми, употребени заедно носят. Така 

смисълът не само се запазва, но и се подчертава. Това става вероятно, защото всяка от 

лексемите придобива семантиката, носена от цялото предишно лексикално съчетание. 

В края на трета глава въз основа на наблюденията си върху контактната 

синонимия в трите житийни текста съм изказал предположението, че според мене има 

два възможни подхода към избора на лексика, която да бъде включена в 

контактносинонимно съчетание. При първия на първо място в съчетанието стои по-

малко известната лексема - лексика с подчертано регионален характер или заемка от 

латински или друг чужд език. Тук втората лексема (която също може да бъде с 

регионален характер) се въвежда най-често, за да поясни първата. Така се постига по-

широко териториално разпространение на даден текст. Този подход, според мене, е по 

близък до идеите и целите на контрареформаторите. От разглежданите три житийни 

текста бихме могли да очакваме подобен подход в житията от Фауст Вранчич и Франьо 

Главинич.: срвн. dešputati ili prigovorati; sobstvu ili personi (Glavinić). При втория подход 

на първо място в контактносинонимното съчетание стои познатата лексема. Втората 

лексема представлява заемка (латинска, книжовна или от друг език) или регионална 

лексика. Целта на подобен подход към книжовния текст според мене е да се обогати 

речниковият фонд от потенциална книжовна лексика. Да се създаде лексикално 

многообразие, което да дава възможност за бъдещо стилистично нюансиране на 

лексемите и за книжовноезиков избор. Този подход, според мене, е валиден за 

Задарското житие на св. Екатерина (и изобщо за ранните етапи от навлизането на 

говоримите езици в книжнината), най-ранният от трите разгледани текста, отразяващ и 

един от най-ранните опити за включване на говоримия език в книжнината.: срвн.: iz 

hrana illi templa onoga; razlicimi knjižnoga nauka pokazovanji, illi argumenti. 

В заключението на дисертационния труд е направен преглед на основните 

епизоди, които се срещат във всеки от трите разгледани житийни текста. Като общ 

подход, обединяващ и трите жития, са изведени употребата на наследените от 
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античната риторика стилистични фигури и тропи и смесването на езикови диалектни 

особености, характери за повече от един диалект и повече от едно наречие на 

хърватската езикова територия. 

Въз основа на работата си върху езиковите особености и произхода на 

разгледаните три жития за св. Екатерина, писани на народен хърватски език, можем да 

обобщим, че, изглежда, за навлизането и разпространението на почитта към св. 

Екатерина в книжнината на народен хърватски език голямо значение имат преводи или 

преработки (на латински, италиански или други западноевропейски текстове) на 

житието на светицата, написано от Симеон Метафраст през X в. За два от трите, 

изследвани в дисертационния труд житийни текста, се смята, че са създадени на 

основата на преработки на Метафрастовия текст. От информацията, която дава Дуня 

Фалишевац
44

, може да се предположи, че и други хърватски текстове се опират на 

преводи или преработки на Метафрастовото житие. За някои от текстовете е възможно 

влияние от и италиански образци. 
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Научни приноси на дисертационния труд: 

1. Дисертацията предлага детайлно описание на езиковите особености на три 

житийни текста, писани на народен хърватски език по различно време и в различни 

места. Този анализ е принос към историческата диалектология на чакавското наречие и 

към историята на формирането на книжовна традиция на негова основа. Описани и 

изследвани са езикови особености на повече от едно езиково равнище. 

2. Дисертацията предлага съпоставителен анализ на езиковите и стиловите 

особености на трите житийни хърватски текста с цел извеждане на общи тенденции в 

книжнината на народен хърватски език. 

3. В дисертацията са използвани различни подходи и методи, включително 

статистически методи, при изследването на отделните текстове, за да се осветлят 

различни техни страни. Някои от заключенията, до които достига докторантът, може да 

се разглеждат като нови аргументи и изворови данни, които потвърждават вече 

известни факти от историческата диалектология на хърватските наречия, а други 

прецизират по-ранни формулировки. Някои подходи се използват за първи път спрямо 

тези текстове и по този начин става възможно ситуирането им в по-широк европейски 

контекст на църковни текстове, предназначени за четене и слушане, и сравнително-

съпоставителното анализиране на езиковите и стиловите механизми на конструиране на 

въздействащи, разбираеми и лесно запомнящи се текстове, представящи еталони за 

християнско поведение. 

4. Отделя се внимание на избора на лексеми за предаване на специфични църковни 

и християнски понятия, както и на специфични антични реалии. Тези лексеми са 

сравнени с достъпни лексикографски наръчници и по този начин се хвърля светлина 

върху формирането на християнска терминология на народен хърватски език в периода 

XIV-XVII век. 

5. Дисертацията издирва възможни източници на агиографските текстове за св. 

Екатерина. За два от трите житийни текста дисертацията предлага съпоставка с 

възможни латински образци, като същевременно авторът допуска и вероятността за 

влияние от италиански, а не от латински (както се предполага в науката до сега) 

модели. Показани са приликите и разликите, което отваря врати за нови търсения на 

възможните източници на тези хърватски текстове. 
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6. Детайлният езиков анализ на най-ранния от трите текста предоставя солидни 

аргументи за предположението, че този текст не е създаден през XII век, както пише 

Ватрослав Ягич, а по-късно, в края на XIV или през XV век. Анализът не само на 

графиката, езика и стила, но и ситуирането на този текст в общия контекст на 

историята на хърватската агиография и книжнина на народен език дава нови аргументи 

в полза на по-късната датировка. 

7. Дисертацията разглежда житията в по-широк културен контекст, което дава 

възможност да се оценят по-точно езиковите факти, наблюдавани от текстовете, и най-

вече ролята и функцията на тези езикови особености, въздействието, което те 

упражняват върху четящи и слушащи. Правят се съпоставки не само на езикови и 

стилови особености, но и на структурата на трите текста и основните мотиви и епизоди, 

които те включват и на които акцентират. 

8. Дисертацията надгражда и до известна степен доразвива известното досега за 

трите житийни текста, като предлага анализ и на редица неизследвани аспекти. За 

първи път стилът на тези текстове се оценява не чрез инструментариума на 

съвременната стилистика, а чрез понятията и преценките на античната риторика, която 

е използвана и ценена и през Средновековието и Барока. 

9. В редица случаи са предложени за първи път преводи на старите хърватски 

текстове на български език. 
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