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1. Значимост на проблематиката.  

Текстовете, свързани със св.Екатерина /св. Катарина внасят в средновековната 

европейска култура проблематиката и образа на образованата жена, което ги прави 

интересни и значими и от съвременна гледна точка. Съществува даже мнението (П. Ф. 

Преображенски), че прототип на литературния образ на св. Екатерина е известната 

александийска неоплатонистка, математичка и астрономка Ипатия Александрийска 

(която обаче е убита от християни). Светицата е почитана като покровителка на 

учениците, студентите, учените, юристите и понякога се изобразява с книга в ръка, 

макар основният й символ да е колелото. 

Тъй като в старата хърватска литература прозаичните жанрове са по-скромно 

представени, в сравнение с развитата поетическа традиция (факт, отбелязан още от В. 

Ягич), житийните хърватски текстове имат ценно значение с оглед на данните за 

културни връзки между народите от двете християнски конфесии - православие и 

католицизъм - и в това отношение темата на дисертацията е щастливо намерена, защото 

хвърля светлина и върху тази област, сравнително пренебрегвана в науката. Известно е, 

че всички западни версии на легендата се основават на византийски източник: Псевдо- 

Атанасий (срв. напр. историческия преглед на Paul Carus), който, от своя страна, е 

използвал текста за светицата от Menologium Basilianum. Център на култа е манастирът 

в планината Синай, основан от византийския император Юстиниан. 

2. Структура на труда и автореферата



Дисертационният труд съдържа увод, три глави и заключение.

 В увода е направен преглед на текстовете, посветени на св. Екатерина: на първо 

място, Задарското житие, издадено за първи път от В. Ягич (Starine (JAZU) 1); втори 

основен текст - от сборника на Фауст Вранчич „Život nikoliko izabranih divic“  и като 

трети основен текст - житието от сборника „Cvit svetih“ на Франьо Главинич от 1628 г. 

Авторът на труда е изброявал и други текстове. Така,  упоменава, че Марко 

Марулич  (в трактата „De institutione bene vivendi per exempla sanctorum“) привежда 

един откъс от легендата; сочи и ръкописния сборник Vartal на Петар Луцич (с включен 

текст „Život svete Katarine, mučenice i svetice Isukarstove“); текстът в агиографския 

сборник „Cvеt sveteh“ ( том ІV ) на   Хиларион Гашпароти от средата на ХVІІІ век. 

Посочени са още: два стихотворни варианта на легендата: Корчулански; и от 

Будлянския сборник (1640 г.); мистерията на Матия Дивкович, отпечатана във Венеция 

през 1611 г. като част от книгата му Nauk krstjanski  (всъщност, струва ми се - в книгата 

от 1616 г., известна поради малкия си формат като „Mali Nauk krstjanski“; през 1703 г. 

мистерията е издадена като самостоятелна книжка); приведени са и данните за 

поставената в гимназията на йезуитите във Вараждин пиеса със сюжет от живота на 

светицата (текстът не е запазен). 

Авторът не се е стремил към изчерпателност в посочването на текстовете, а се е 

опрял на изследвания по въпроса. Така, не е упоменал един любопитен вариант: 

стихотворното житие на светицата от сборника на   Тома Бабич „ Cvit razlika mirisa 

duhovnoga“, изключително популярен някога сред хърватите и наричан с народното име 

„Babuša“, с първо издание във Венеция от 1726 г., претърпял множество следващи 

издания.

Първата глава е посветена на Задарската легенда - житиен текст от ръкопис, 

създаден в женския бенедиктински манастир „Св. Мария“ в Задар. Дисертантът 

предполага, че текстът и преписът са възникнали през периода ХІV - ХV в., но не по-

рано от ХІV век. За основа на текста се предполага житието, създадено от Псевдо-

Атанасий. За целите на своето изследване, авторът е транслитерирал текста - предал е 

готическите латински букви с обичаен хърватски латински шрифт и с по-съвременни 

записи на специфичните фонеми. След това е изложил структурата на житието по 

сюжетните епизоди. 



Авторът е съставил прецизни таблици на фонемно-графемните съответствия по 

текста: в първата е дал графичните съответствия на фонемите, а във втората - 

фонемните съответствия на графемите и съчетанията им. Тъй като в текста на ръкописа 

се използва знак , а неговата поява в хърватската графика е добре изследвана, той биʃ  

могъл да служи за ориентир поне за начална възможна точка на възникването на 

ръкописа. . 

Дисертантът прецизно е отбелязал отразените фонетични промени в текста: 

различни видове асимилации, дисимилации, които са резултат от говоримото състояние 

на езика от времето на ръкописа. В крайна сметка стига до извода, че правописът се 

характеризира с умерен морфологизъм, тъй като са налице и случаи, при които 

разговорните фонетични иновации не са отразени. 

Анализът на резултатите от фонологичните процеси, отразени в текста, е 

направен компетентно и професионално. Особен интерес представлява анализът на 

рефлексите на ятовата гласна, който е от особено значение за определяне на 

диалектната основа на текста. Анализът е с оглед на правилото на Якубински-Майер, 

според което чакавските диалекти се разделят на северни и южни: южни с рефлекс /i/ и 

северни с два рефлекса: /е/ при определени условия и /i/ в другите случаи. В текста 

дисертантът открива случаи, в които се появява рефлекс /i/ на места, където, по 

правилото на Якубински-Майер, следва да се очаква рефлекс /e/, например, zapovidajući, 

svitlost, ulizoše и други - в корени и в словообразователни форманти. От друга страна, 

рефлекс /e/ също се появява на места, където по правилото на Якубински-Майер следва 

да се очаква /i/, напр., vere,  telesnih (примерите тук са немногобройни). Въз основа на 

подобни наблюдения дисертантът изказва мнението, че този ръкопис е създаден на 

своеобразно фолклорно чакавско койне. 

Интерес представляват данните за развоя на сонантичното // /, Ľ тъй като 

графичните му отбелязвания са различни и практически не носят информация за 

фонетичните му особености, характерни за периода. Както отбелязва и дисертантът, в 

чакавското наречие се срещат различни рефлекси и понякога те съжителстват в един и 

същ говор. На стр. 79 става дума за адаптация на основата christ- в krst-, обяснена, 

според източника на дисертанта, като фонетическа адаптация, „извършена доста рано в 

хърватската книжнина“. Тази адаптация е послужила за оформяне на означението 

Isukrst, което е интересен процес, като се има предвид, че ранните славянски 



християнски текстове познават тази адаптация като основа за възникването на нова 

лексема: крьсть (тъй като славяните не са познавали кръста като средство за мъчение, 

произвели са нова лексема въз основа на Исусовото означение). Този въпрос е 

интересен, тъй като е свързан с разкриването на терминологични разлики между 

католическия запад и православния изток на южното славянство. 

Смятам, че дисертантът отлично се е справил с представянето на езиковите 

особености на Задарската легенда. За особено ценни намирам наблюденията върху 

ротацизма, защото, съобразно някои мнения, той е бил обща южнославянска особеност, 

но нормиранията в православната традиция не са го допускали. Също висока оценка 

заслужават наблюденията върху отглаголните съществителни на -nje и -nije, като 

дисертантът дори допуска наличието на семантична разлика между двата вида форми 

(подобно на положението в съвременния български език). Това е въпрос, който 

заслужава и отделно специализирано изследване и е достойнство на дисертацията, че в 

нея той е очертан. Налице са и други възможни насоки за развитие на проблематиката. 

Лично за мене би била интересна някаква съпоставка с езиковите особености на 

задарския поет Юрай Баракович (1548 – 1628), но авторът е съпоставял текста с 

тематично сродни други текстове.

Морфологията и някои синтактични особености на текста също са изследвани и 

описани на добро професионално равнище и дават богата представа за езика на 

паметника. Авторът обаче е представил и наблюдения и върху лексиката и особено 

подобно - върху стила, като е привел и статистика, в духа на стилистиката, развита у нас 

от М. Янакиев. Много сериозно стилистично изследване е представено в раздела 11.2.  - 

„Върху изоколните структури в житието на св. Екатерина Legenda sv. Katarine divice. 

Ръкопис I c 6 в Хърватската академия на науките и изкуствата“. Тук дисертантът приема 

мнението, че изтъкването на образоваността на светицата в системата на „седемте 

свободни изкуства“ служи като ключ за вникването в житийния текст. 

Авторът е предложил схема на броя акценти в изследвания текст, в съпоставка с 

латински текст, който стои най-близо до хърватския (предполагаема латинска 

подложка).  Така той е установил, че Задарският текст е близък до латинския превод на 

житието на Псевдо-Атанасий, но е бил допълнително стилизиран от своя талантлив 

хърватски преводач. Така се създава впечатление за близост до фолклорната ритмика. В 

следващия раздел (1.3.) на първо място специално са разгледани стилистичните 



средства за създаване на ритъм. Изследвани са, на първо място, контактните синоними, 

и е предложена статистика за тяхната поява. След това е обърнато внимание на 

двойките с граматически и семантически паралелизъм, някои от които са случаи на 

римуващи се елементи. Наблюденията са снабдени със статистическа справка и със 

съпоставка с предполагаемата латинска подложка. 

По-нататък в раздела авторът е анализирал фигурите и тропите в текста чрез 

инструментариума на античната и средновековната риторика.  В края на раздела 

авторът се е спрял на стиховете в житието -  двойно римуван или четворно римуван 

дванадесетосричен стих. Макар да са на народен език, те се отличават от народната 

осемсрична поезия, както показва авторът, и са свързани с висока културна традиция. 

При епитетите разглеждането на blažena или на sveta като постоянни епитети е 

малко съмнително, но като концепция добре се вписва в авторовата интерпретация на 

поетичните структури. 

Главата завършва със Заключение в което авторът е обобщил своите наблюдения 

и е извел на преден план собствените си приноси в анализа на житието. 

Втората глава от изследването е посветена на текст на Фауст Вранчич: Život svete 

Katarine от неговия сборник Život nikoliko izabranih divic  (1606 г.).

Дисертантът ни въвежда в нея с данни за духовните нагласи след Тридентския 

събор, като използва концепциите на хърватски автори,  които обаче понякога не са 

лишени от идеологизации и подчинение на временни политически каузи. Делото на 

Батрол Кашич, Рафаел Левакович, Франьо Главинич и други - много повече има 

вътрешни импулси, отразени и в дубровнишко-далматинската поезия, с нейния патос за 

издигане на общославянския („словински“) дух, отколкото  в решенията на 

Конгрегацията. „Вила Словинка“ на Баракович например е насочена за въздигане на 

„словинската“ муза над „латинската муза“ и за „словински“ народ се смятат народите от 

сегашните български, полски и т.н. предели, т.е. - не съществува схващане за множество 

на славянските народи (етнонимът „словински“ е съществувал по Адриатика и е 

обхващал и днешната словенска част, откъдето сравнително неотдавна е зает като 

„словенски“ за целия днешен словенски народ). Така че този въпрос трябва да се 

разглежда от съответната историческа гледна точка, тъй като по времето на Вранчич 



бъдещото развитие на славянските народи не е можело да се предвиди. Анахронизъм би 

било да наричаме тези интелектуалци „панслависти“, макар че с уговорки може да се 

приложи и този термин (поради липсата на по-подходящ). 

Фауст Вранчич пък е автор, който използва в същото (общо) значение термина 

„далматински“. 

За житието на св. Екатерина, съставено от Вранчич, дисертантът изказва 

предположение, че е върху подложка - латински превод из Симеон Метафраст. 

Дисертантът е издирил тази подложка и работи и с нейния текст, като, по мое мнение, 

доказва убедително нейния характер на подложка за Вранчичевия текст, с уговорката, 

която е направил, че вероятно Вранчич е използвал някаква преработка на латинската 

подложка. 

Много е интересна съпоставката, която е направил авторът на труда, с лексиката 

на житието и лексиката от речника на Вранчич. Оказва се, че немалък брой от думите, 

използвани в житието, не са отразени в речника! Това дисертантът е обяснил като 

индивидуален авторски подход на Вранчич към всяка от творбите у поотделно. 

Третата глава от труда е посветена на текста за св. Екатерина от сборника на 

Франьо Главинич „Cvit svetih to yeszt sivot szvetih, od kih Rimska Czrikva cini sspominak, 

prenesen i sslosen na harvatsski yezik catholicanskim obicayem po o. f. Franciscu Glavinichu 

Istrianinu ... v kih vnogi spassitelyni uzdarse sse nauki, svakomu duhovnomu i telessnomu 

sstrahom Bosyim sivuchemu kruto korisstni i potribni“, 1628 г., издаден във Венеция 

(претърпял впоследствие още две издания). Авторът е по произход босненски 

францисканец, роден в Истрия, който прекарва голяма част като гвардиан (т.е. - игумен 

на францискански манастир). И тук дисертантът е направил прецизен анализ на 

езиковите особености, като с основание смята, че източник на житието е книга, която 

Главинич си донася от пътуването си до Испания, отразено и в заглавието на книгата 

му. 

От множеството интересни езикови факти, които е изнесъл дисертантът, че 

упомена само формата crikva, посочена като типична чакавска форма ( различна от 

щокавското carkva и кайкавското cirkva). Авторът е направил и интересни анализи на 

унгаризмите в езика на Главинич, а от граматическите особености прави впечатление 

добрият анализ на романските конструкции. 



От стр. 352  до стр. 362 дисертантът е изложил своето Заключение, в което е 

започнал с таблична съпоставка на епизодите от трите текста. 

Цитираните библиографски източници са изброени на 8 страници, след това е 

представен и индекс на понятията. Авторефератът отразява добре съдържанието на 

дисертацията.

3. Приносни моменти 

Докторантът Симеон Стефанов  е събрал много интересен езиков материал - три 
текста, които интерпретират една и съща тема - и ги е и представил в транслитериран (и 
донякъде - транскрибиран) вид в дисертацията, което само по себе си е самостоятелна 
научна задача. Направил е внимателно проучване на текстовете с оглед на техния 
произход:  ориентира първия текст в крайна сметка към Псевдо-Атанасий, а двата други 
- към Симеон Метафраст, чрез опосредстващи текстове. Задълбочено е анализирал 
графията, фонологията, морфологията, донякъде - и синтаксиса на текстовете. Особено 
внимание е отделил на стилистиката и поетиката на текстовете - аспект в изследването 
на житийните текстове, който обикновено се пренебрегва. Така е изготвил едно 
уникално изследване, което може да послужи като образец за изследванията на творби 
от средновековните литератури.  

4. Забележки.

Към рабботата могат да се отправят някои бележки, които засягат главно 
правописа и предаването на някои имена. В част от случаите вероятно става дума за 
технически грешки: на  стр. 31 се среща форма“усъвремени“ вм. „осъвремени“ На стр. 
220 в бележка под линия се споменава „Батори Ищван“ (унгарска форма), който обаче у 
нас е известен като Стефан Батори. Името на Мавро Орбини е прието да се изписва като 
„Орбини“, а не - „Урбини“, както е напр. на стр. 323 от труда. На стр. 326 известният 
печатар Алберти Джинами е упоменат като „Гинами“. 

По мое мнение, което все пак ще изразя,  термини като „щокавщина“ и 
„чакавщина“ не звучат добре на български език (суфиксът има пейоративно значение), 
макар да са от професионалния жаргон на сърбисти и хърватисти. Българските думи тук 
са „щокавски (диалекти)“ и „чакавски (диалекти)“. Това споменавам само 
информативно и не е упрек нито към колегите, нито към дисертанта.

 5. Заключение 

Представеният дисертационен труд показва висока филологическа култура и 
отлични аналитични умения. В методологическо отношение може да служи като модел 
за други подобни изследвания.  Написан е на професионален, но ясен и добър език, 
което прави текста и интересен за четене.  

Като давам висока научна оценка на труда, призовавам уважаемото Научно жури 
при Факултета по славянски филологии на Софийския университет да присъди 



научната и образователна степен „Доктор по филология “ на претендента Симеон 
Стефанов Стефанов, за което и аз ще гласувам с пълна убеденост. 

29 септември 2015 г.                                      РЕЦЕНЗЕНТ:

                                                                                                        (Проф. д-р Лилия Илиева) 


