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Трудът на Симеон Стефанов,  предложен за публична защита на заседание на 

Катедрата  по  славянско  езикознание  във  Факултета  по  славянски  филологии  на 

Софийския  университет  „Св.  Климент  Охридски”  на  29.06.2015  г.,   представлява 

внушително по размерите си и сериозно, амбициозно и задълбочено по същността си 

изследване,  което  се  състои  от  разположени  на  372  страници  увод,  три  глави  и 

заключение.

Уводът е  разделен  на  две  части,  от  които  първата  съдържа задължителното 

запознаване с предмета, целите, задачите, методите на изследване на дисертационния 

труд.  Във  втората  част  от  увода  дисертантът  въвежда  читателя  в  същността  на 

проблема,  който  ще  изследва,  като  предлага  изчерпателна  и  добре  структурирана 

информация за гръцките и латинските извори за житието на св. Екатерина, за съдбата 

на  преданието  за  нея,  за  хърватската  и  европейската  агиографска  литература  за 

светицата,  за  разрастването  на  култа  към  св.  Екатерина,  запознава  ни  със 

съществуващите  хърватски  текстове  за  нея,  като  представя  житието  като  текстова 

структура,  чието  съдържание  е  набор  от  отделни  мотиви  и  образи,  което  улеснява 

съпоставката между отделните текстове.

В същинската част на дисертацията, посветена на трите хърватски жития на св. 

Екатерина, най-голямо внимание се обръща на най-ранния от текстовете – задарския 

текст „Legenda sv. Katarine divice”. Този текст е предизвикателство за дисертанта както 

с това, че е най-слабо изследваният от трите, така и с това, че авторът и датировката му 

не са известни. В първа глава Симеон Стефанов подлага житието на подробен езиков 

анализ на графично и правописно, фонетично, морфологично и стилистично ниво, като 

се спира и на редица лексикални и синтактични особености.



В началото на анализа си той изказва мнението си за времето на написване на 

житието  и  за  неговите  източници,  като  разкрива  чудесна  осведоменост  и 

ориентираност във връзка със съществуващите гръцки и латински образци. Подробно 

се  спира  на  графичните  и  фонетичните  особености  на  разглеждания  текст,  като  си 

поставя  и  системно  преследва  следните  изследователски  цели:  1)  по  открояваните 

особености на текста лоцира диалекта, чийто носител е авторът, в по-широките рамки 

на  чакавското  наречие  –  в  централната  икавско-екавска  област,  като  предполага,  че 

авторът е носител на южночакавски диалект,  но проявява стремеж към смесване на 

черти  от  различни диалекти;  2)  особено  се  интересува  от  стилистичната  страна  на 

текста.  В тази връзка приема идеята за опозицията,  съществуваща в текста,   между 

високия стил, сакралността, принадлежността към книжовния език, от една страна, и 

явленията  от  говоримия  народен  език  и  от  диалектите,  от  друга.  С  тази  опозиция 

Симеон  Стефанов  свързва  редица  откроени  особености  на  текста,  като  при 

разкриването  й  прави  впечатление  тънкият  стилистичен  усет,  който  на  доста  места 

проявява дисертантът;  3) подхожда към текста функционално и тълкува  особеностите 

му във връзка с предназначението на житието (да бъде четено пред повече слушатели, 

най-вече  в  девически  манастири);  4)  откроява  езиковите  явления,  които  говорят  за 

приемственост  спрямо  предходната  -  глаголическата  книжовна  традиция,  като 

подчертава,  че  според  него  влиянието  на  тази  традиция  се  свързва  не  с 

принадлежността на използваните източници към нея, а със средата, в която е създаден 

текстът;  5)  откроява  ролята  на  някои отбелязани особености „за  риторизирането на 

текста и за открояване на смислови поанти” (101 стр.). 

Езиковият анализ на задарския текст продължава по-нататък на морфологично 

ниво. Дисертантът разглежда основно склонението на имената, като привежда таблици 

с падежните форми от текста. На базата на получените резултати дисертантът отново 

намира аргументи в подкрепа на своето предположение,  че текстът е  създаден чрез 

компилация, или, както той пояснява, е преписан/ преведен (евентуално от неизвестен 

за  дисертанта  източник)  в  централната  икавско-екавска  област  от  носител  на 

южночакавския  диалект  на  югоизточния  чакавски  териториално-езиков  комплекс, 

който  обаче  проявява  стремеж  да  включва  в  текста  си  и  диалектни  особености, 

характерни за  северозападния чакавски комплекс,  общи с нормата  в  глаголическите 

ръкописи.

От морфологичната  система Симеон Стефанов се  спира по-накратко  и  върху 

глаголната система, където отбелязва все още активната употреба на миналите прости 



времена (аорист и имперфект), както и неустановеността на формите за бъдеще време, 

а също и по-архаичното състояние в системата на числителните.

В същия раздел, озаглавен „Други особености от морфологията и синтаксиса”, 

дисертантът  малко  неуместно  включва  и  подраздел  за  жанровите  особености  на 

молитвения  текст  от  осмото  четиво,  който  служи  като  илюстрация  към  цитирано 

изследване на хърватска авторка върху особеностите на този вид текст, както и съвсем 

кратък  подраздел  за  употребената  лексика,  в  който  се  демонстрира  твърдението  на 

автора, че тази лексика е „характерна за различни хърватски диалекти, и дори различни 

хърватски наречия” (122 стр.).

Следва разделът, посветен на стилистиката, който е особено интересен. В него 

Симеон Стефанов прави разнопосочно изследване на текста, като възприема и прилага 

различни  подходи  и  методологии  от  различни  автори,  с  което  анализът  на  текста 

получава пълнота и задълбоченост.

Възприетият от Татяна Илиева глотометричен анализ на лексиката, обогатен с 

наблюденията  на М. Янакиев върху стилистиката  на  текста,  довежда дисертанта  до 

редица ценни изводи, като същевременно дава модел за бъдещи подобни изследвания 

върху текстове. Изследва се съставът на лексикалните единици в Задарското житие по 

граматически категории. Привежда се броят и процентният дял на пълнозначната и на 

служебната лексика, на съществителните и прилагателните и на личните и неличните 

глаголни форми в текста.  Статистическите данни служат на автора като база,  върху 

която  изработва  стилистически  профил  на  разглеждания  текст.  Полученият 

относително нисък процент на личните глаголни форми характеризира според автора 

текста като не особено динамичен. По-високите стойности на личните глаголни форми 

спрямо установените стойности на неличните обаче характеризира според автора езика 

на  текста  като  по-близък  до  говоримия  език  и  до  народно-фолклорния  начин  на 

изразяване,  отколкото до езика на книжнината (125 стр.).  Най-голям в употребената 

лексика е дялът на съществителните, което, според цитирано в работата наблюдение на 

М. Янакиев, внася в текста по-голяма предметност.  Наличието на нелични глаголни 

форми, както и употребата на отглаголни съществителни свидетелстват според Симеон 

Стефанов за изявена употреба и на книжна лексика.  От това обстоятелство авторът 

извежда логичния извод, че „изказът ...си остава народно-фолклорен, а употребата на 

книжовна лексика служи по-скоро за приспособяване на народния (говоримия) език за 

книжовна  употреба”  (125  стр.). Много  положително  впечатление  прави  в  този 

подраздел ползотворната употреба ва статистически методи в анализа на текста, затова 



наистина би било добре подобен модел да бъде използван, каквото е желанието и на 

автора, и в други бъдещи изследвания.

Не по-малко интересен е и анализът на текста в духа на риториката, която играе 

подчертана роля в  изграждането  на  средновековните  текстове  от  разглеждания тип. 

Дисертантът си поставя за цел да изследва средствата, приложени за ритмизирането и 

риторизирането  на  текста  на  житието.  Много  убедително  е  неговото  познаване  на 

основополагащи съчинения по риторика, както и вещината, с която борави при анализа 

си с възприетите от античната и средновековната риторика понятия за колон, изоколон, 

изотонизъм,  изосилабизъм,  словесни  двойки.  Изследователското  мислене  на 

дисертанта се отразява отново в направените изводи, че хърватският книжовник – автор 

на житието на св. Екатерина, е подходил творчески и независимо от латинските извори 

(поне от известните на дисертанта) при ритмизирането на текста, като е създал ритъм, 

близък  до  фолклорната  ритмика.  В  обясненията  си  за  наблюдаваните  явления 

дисертантът винаги търси и функционалната гледна точка, затова и тук той обяснява 

творческия подход на хърватския книжовник с целта текстът да бъде подходящ за по-

лесно възприемане и запомняне.

В раздела за стилистика Симеон Стефанов помества и анализ от гледна точка на 

употребата  на  известните  от  Античността  стилистични фигури и  тропи,  като  търси 

техни илюстрации в разглеждания текст. След това дисертантът преминава към анализ 

на поетическата част от четивата – хоровите стихотворни части, разделени на отговори 

и  стихове.  Този  път  проявява  добро  познаване  на  друга  област  от  стилистиката  и 

текстологията  –  стихознанието.  Прилага  към  изследвания  текст  установените  от 

цитирани  в  раздела  хърватски  автори  форми  на  четворно  и  двойно  римуван 

дванадесетосричен стих, с което потвърждава тези констатации, но и отново намира 

почва за разсъждение относно езика на текста,  причисляван от него към чакавското 

фолклорно койне.

Словоредът в житието също е подложен на анализ с цел да се изтъкнат средства 

за постигане на стилистично маркиран изказ. Извършеният от дисертанта анализ на 

словореда в атрибутивни конструкции потвърждава представеното преди това от него 

становище на Драгица Малич за това явление в други хърватски текстове от същия 

период. Отбелязаните закономерности като цяло не се различават от закономерностите, 

действащи при експресивен или неутрален словоред и в съвременния хърватски език, а 

разлики могат да се открият в словореда на клишизирани изрази (от латински образци 

или от хърватски глаголически текстове), а понякога и в превод, запазващ без промяна 



словореда на латинската подложка.

Словоредът е обект на наблюдения за дисертанта и по отношение на нарушена 

съпоставеност  преди  всичко  между  различните  части  на  съставно  сказуемо  или 

декомпозиран аналитичен предикат, или между сказуемото и неговите допълнения. За 

да  изтъкне  ролята  на  тези  нарушения  („дисоцииран  словоред”  според  термина  на 

автора)  в  оформянето на  стила на  текста,  Симеон Стефанов прави наблюдения над 

семантиката на посочените в работата си примери, като понякога обаче тълкуванията 

му  силно  „надценяват”  ролята  на  конкретната  маркирана  синтагма,  защото 

експлоатират информацията от контекста на примера или от фонда с извънезиковите 

знания.  Вместо  такива  тълкувания  според  мен  авторът  би  могъл  да  подходи  по-

„формално” и да направи класификация на моделите на дисоцииран словоред в текста 

си с оглед на членовете на изречението. Като цяло обаче определено е достойнство на 

анализа стремежът той да се извършва и на ниво синтаксис.

Като последен раздел от многостранния си езиков анализ на Задарското житие 

дисертантът  включва  елементи  от  транслатологичен  анализ  и  откроява 

разновидностите  в  преводаческите  решения,  използвани  в  хърватския  текст  в 

сравнение с два латински образеца. При илюстрирането на тези разновидности Симеон 

Стефанов прави на места тънки семантични наблюдения,  макар че понякога отново 

„надценява” в тълкуванията си ролята на конкретното езиково средство.

Разделът  за  Задарското  житие  завършва  със  заключение,  което обобщава 

адекватно и синтезира най-важното от анализа на житието.

Втората глава на дисертацията  е  посветена на  житието на св.  Екатерина от 

Фауст Вранчич, написано около два века по-късно – в края на 16 век, но отпечатано в 

сборник и с други жития на светици в самото начало на 17 век. Тъй като датировката на 

житието е известна, дисертантът ни въвежда в историческата обстановка, при която то 

се появява на бял свят, като проявява отлична ориентираност в процесите, свързани с 

интересите и действията на Римокатолическата църква, отразяващи се дълбоко върху 

културния профил на западните християнски държави по онова време. Направеният 

исторически обзор е важен при функционалния подход към текста на житието,  при 

който изследователят изхожда от авторовите стремежи и намерения, свързани с духа на 

съответната епоха.

Дисертантът прилага в анализа си вече създадения при Задарското житие модел 

на  изследване,  което  минава  през  отделните  езикови  нива:  графия  и  правопис, 

фонетика,  морфология,  стилистични  фигури  и  тропи,  словоредни  размествания, 



лексикални преводни трансформации; накрая се прави сравнение на употребената в 

житието лексика с преводните еквиваленти в издадения от Вранчич речник на няколко 

езика.  Липсва  обаче,  според  мен,  и  едно  малко  по-подробно  сравнение  между 

особеностите  на  разглежданите  в  дисертацията  две  жития,  създадени  от  различни 

автори и в различни епохи. Дисертантът достига до заключение, че в текста на Вранчич 

се смесват особености, характерни за трите хърватски наречия – основно присъстват 

елементите  на  родното  за  автора  чакавско  наречие,  но  концепцията  на  Вранчич  за 

предназначението на  житието го  кара  да  добавя  и  елементи от  щокавското наречие 

(което  и  реално  се  смесва  по  исторически  причини,  изяснени  от  дисертанта,  с 

чакавското наречие в областите около Шибеник, откъдето е родом Ф. Вранчич), а даже 

и от кайкавското (за последното обаче в дисертацията липсват примери). Дисертантът 

многократно отбелязва и стремежа на Ф. Вранчич да доближи езика си до говоримия 

народен  език,  като  обаче  отбягва  тясно  диалектните  черти  заради  насочеността  на 

текста към по-широка аудитория. Както и при Задарското житие, и тук дисертантът се 

стреми да разкрие коя подложка е използвал авторът на житието и този път се насочва 

към  текста  на  Симеон  Теофраст   от  10  век,  като  добре  аргументира  своя  избор. 

Отбелязва  и  характерните  структурни  особености  на  текста  –  че  е  по-обширен  от 

задарския, че в него се използва много активно диалогът, че в него речта на светицата 

се  спира  и  върху  редица  антични  автори  (за  да  се  подчертае,  в  съответствие  с 

тежненията  на  новото  време,  нейната  образованост).  Интересно  е  наблюдението  на 

Симеон,  че  в  съответствие с  духа на времето Вранчич често  заменя определението 

„мъченица”  с  определение  „светица”  за  главната  героиня.  В  тази  глава  основни 

достойнства  на  изследването  са  продължавашият  функционален  подход  към текста, 

свързан  с  идейните  разбирания  и  намерения  на  автора  му,  за  които  допринася  и 

умелото  поместване  на  житието  в  историческия  му  контекст.  Положителен  е  и 

стремежът  на  дисертанта  да  следва  системно  изработения  вече  модел  за  анализ  от 

предишния текст.

В трета глава,  посветена на житието на св.  Екатерина от Франьо Главинич, 

дисертантът отново ни въвежда в изложението си с характеристика на историческия 

период  на  неговото  създаване,  барока,  защото  отново  изхожда  от  функционалната 

гледна точка към текста. Епохата е представена умело и синтезирано, демонстрира се 

отново добра ориентираност в материята и в съответната литература, като отново има 

пряка  вързка  между характеристиката  на  историческия  контекст  и  особеностите  на 

самия текст. След това Симеон Стефанов запознава читателя с живота и дейността на 



Фр.  Главинич,  за  да  се  изяснят  езиковите  му  възгледи,  оформящи  облика  и 

спецификите на житието. Някои специфики на текста, които по-нататък в анализа се 

открояват и които го отделят от предишните две жития, намират още тук обяснението 

си във факта,  че  Главинич е по  произход босненец,  чието семейство се  преселва  в 

Истрия, че дейността му е свързана с дейността на францисканския орден в провинция 

Босна- Хърватия и др.

Езиковият анализ на третото житие се извършва по изработения модел, макар и 

по-сбито и концентрирано, като на различните нива дисертантът отново ясно обрисува 

характерни  особености  на  текста.  На  ниво  графия  текстът  съчетава  решения, 

характерни за чакавския юг и чакавския север; на ниво правопис дисертантът изказва 

наблюденията си, че в написанието се отразяват доста от изговорните особености на 

народния език, като при това са посочени и кайкавски елементи. На ниво вокализъм 

Симеон Стефанов синтезира, на базата на наблюдението си за преобладаващ икавски, 

но с появяващ се на места екавски, а даже и на ийекавски рефлекс на стария ят (под 

влияние на босненския, рóден за автора изговор), общото и за трите жития явление, че 

„рефлексът  на  ятовата  гласна  не  отразява  реална  диалектна  ситуация,  а  има 

екстралингвистичен  характер”,  като  при  това  може  да  „изпълнява  и  известни 

лексикално  обусловени  стилистични  функции”  (338  стр.). При  другите  фонетични 

признаци се набелязват преди всичко чакавски особености, като обаче доста от тях са 

характерни  и  за  западнощокавските  говори  от  босненско-херцеговската  диалектна 

територия, а има и включени кайкавски особености. Подобни наблюдения за смесване 

на различни диалектни особености по извънезикови причини дисертантът прави и в 

областта на лексиката, а за морфологията се отбелязва нейният архаичен щокавски (и 

чакавски)  характер.  По-нататък  следва  стилистичният  анализ  на  текста,  който 

завършва  с  едно  интересно  наблюдение  на  дисертанта  относно  двата  вида 

контактносинонимни двойки, които отразяват два вида подход към избора на лексика в 

зависимост  от  идейните  възгледи  и  цели  на  авторите.  В  заключение  дисетрантът 

отново отбелязва  преобладаващи особености  на чакавското наречие  в разглеждания 

текст,  но  със  стремеж  да  се  включват  и  елементи  от  другите  наречия,  за  да  може 

текстът да бъде достъпен за по-широка аудитория.

Заключението към изследването на трите жития съдържа синтезирани общите 

характеристики на текстовете. Изводите, макар и не особено дълги, се отличават със 

същата изследователска зрялост, както и останалата част от работата, като първата част 

от заключението представлява обобщение, свързано със съдържанието на житията – 



разлики в състава на включените мотиви и обосновка на тези разлики с различните 

цели  пред  авторите  им.  Втората  част  представя  общото  между  трите  текста  във 

формалната  област  (графия,  език,  стил).  Общото  може  да  се  обхване  чрез 

заключението за стремежа и при трите жития към смесване на езикови особености от 

различни диалектни територии, за общата им цел – да създадат завладяващ образец за 

праведен  живот,  за  ролята,  която  и  трите  жития  отдават  на  античното  културно 

наследство, а вероятно и на средствата на народния епос.

Дисертацията  съдържа  по-нататък  библиография,  която  включва  около  110 

заглавия, а накрая е приложен и много практичен индекс на понятията, употребени в 

изследването.

Като във всяко изследване, а особено на млад автор, и в предложения труд могат 

да се открият някои пропуски, за радост несъществени. Първата ми забележка засяга 

случаите, в които при тълкуване на ефекта от употребата на дадено стилистично, често 

свързано с нарушение в неутралния словоред, средство Симеон Стефанов натоварва 

съответното средство с подразбирани смисли, които далеч надхвърлят обсега му и се 

свързват по принцип с контекста и с фонда от извънезиковите знания на читателя. При 

изброяването на примери ми се струва излишно буквалното изреждане всеки път не 

само на самата форма, но и на обяснението към нея (напр. на 237 стр. обяснението за 

формата mnoštvo, но и мн.др.) В таблиците със склонението на съществителните не са 

отделени  в  две  графи  двата  типа  склонение  в  женски  род,  което  пречи  на 

разграничаването на окончанията според палатално/ непалатално склонение. Остава ми 

неясен  статистическият  метод,  с  който  дисертантът  изчислява  „интервалите  на 

средната стойност на употреба”, „гаранцията за 100%  надеждност на оценка”, както и 

самите тези термини. При текста на Фауст Вранчич явно по грешка се повтаря два пъти 

една и съща таблица с транслитерацията.

Накрая,  като  основни  достойнства  на  работата  ще  посоча  задълбоченото 

познаване и творческо използване на изброената многобройна литература, при това от 

най-различни  научни  области;  подлагането  на  езиковия  материал  на  студиозен, 

разностранен и изчерпателен анализ, който при това винаги свързва текста с личността 

на  неговия  автор  и  с  насоките  и  мирогледа  на  съответната  епоха;  убедителното 

изпълнение  на  амбициозно  поставената  в  началото  на  работата  цел  да  се  обогати 

историята на хърватския език, който не е рóден за дисертанта, „с наблюдения върху 

текстове, написани на народна основа и в различни периоди”; подчертаният интерес 

към стилистичната страна на текстовете, който допринася за изпълнението и на втората 



амбициозно поставена задача – „да се открият механизмите на създаване на писмен 

църковен текст със средства от говоримия език”. Не са за пренебрегване и чудесният 

език  на  дисертанта,  както  и  тънкият  му  езиков  усет,  който  той  често  проявява  в 

тълкуванията на примерите си.

Като имам предвид и качествата на автореферата, в който авторът е съумял най-

адекватно да представи същността на дисертационния труд, като е откроил напълно 

обективно приносните моменти в него, а също и публикуваните шест статии по темата, 

убедено  смятам,  че  предлаганият  за  обсъждане  труд  притежава  всички  необходими 

качества за присъждането на Симеон Стефанов на образователната и научна степен 

„доктор”.

гр. София, доц.д-р Димка Савова

септември 2015 г.


