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В своя дисертационен труд Текстове за св. Екатерина в хърватската книжнина  
от XIV-XVIII в.: езикови аспектиСимеон Стефанов изследва три прозаически текста от 
по-старата хърватска литература за живота на тази известна александрийска светица, 
девица  и  мъченица.  Както  се  изтъква  в  подзаглавието,  центърът  навниманието  в 
работата е съсредоточен върху езиковия анализ на текстовете.  При това авторът не се 
спира  само  върху  графическата,  фонетичната  и  морфологичната  интерпретация  на 
материала,  а  отделя  голямо  внимание  и  на  стилистиката.  Заедно  с  това  предлага  и 
цялостна историко-културологична рамка, в която помества своята тема.

Работата еструктурирана в три основни глави с по-нататъшно разслояване в по-
малки раздели и подраздели.Започва с уводни обяснения и завършва със заключение, 
списък на използваната литература и индекс на понятията.

В  самото  начало  авторът  подробно  дефинира  своя  предмет,  цели,  задачи  и 
методи.Предметът му е езиковият анализ на трите текста. Това са: 1.  Легендата за св. 
Катарина девица (ръкопис от  14-15 в.,  наречен и задарски  (Архив на ХАЗУ  I c 6); 2. 
Животът на св. Катарина от творбата на ВранчичЖивот на няколко избрани девициот 
1606 г. и 3. Животът на св. Катарина девица и мъченица от произведението на Главинич 
Цвят на Светиите от 1628 година. Графично-фонетичният и граматическият анализ не 
са самоцелни, а са едновременно и средствозалокализиране на текстовете и материал за 
по-нататъшни  езиковоисторически  и  диалектологически  проучвания.  От  стила  пък 
може да се открие културният контекст,  в който са възникнали текстовете.От целите 
произтичат  и  задачите,  а  това  са  езиковите  и  литературноисторически обобщения  и 
заключения.Методът  може  накратко  да  се  представи  като  път  от  описанието,  през 
анализа  до  съпоставката  и  заключението.За  по-голяма  прегледност  примерите  и 
статистическите  данни са  посочени и  в  таблици.  По такъв  начин са  представени  и 
текстовете – с паралели от възможните латински извори.

В  уводната  глава  има  множество съществени „външни“  сведения,  свързани  с 
главния предмет на изследване:  хърватската агиография в контекста на европейската, 
разпространението  на  култа  към света  Катарина,  хърватските  текстове  за  светицата, 
които не са влезли в корпуса за изследване.

Първа  глава,  в  която  става  дума  за  задарското  Житие  на  света  Катарина,  е 
централна и най-важна. Това е видно и от факта, че тя обхваща около 180 страници. На 
текста на Вранчич (втора глава) са посветени стотина страници, а на текста на Главинич 
(трета  глава)  –  тридесетина.Всяка  от  тях  съдържа ценни сведения за  историческите 
обстоятелства,  в  които  възникват  творбите,  а  след  това  се  извършва   езиковият  и 
стилистичен анализ. В него авторът се опира на изследвания от български и други, най-
често  хърватски  автори  –  на  различни езици.  Авторите  на  втория  итретия  текст  са 
известни,  което  дава  възможност  на  докторанта  да  информира  читателите  си  и  за 
техния  живот  и  дейност.  Dictionarium  от  Фауст  Вранчич  дава  възможност  за  пряко 



съпоставяне на неговата лексика с лексиката на легендата за св. Катарина, а дейността 
на Франьо Главинич в разгара на католическото обновление поставя важни въпроси, 
свързани с барока в литературата и в изкуството изобщо.

Езиковият  анализ,  основан  върху  транскрипцията,  започва  с  установяване  на 
графико-фонемните съотношения, следват сведения за фонемите, фонемните съчетания 
и фонетичните промени, след това е направен преглед на морфологическите особености 
с отделни препратки към по-интересни синтактични явления (най-често това се тези, 
които  са  възникнали  по  образец  от  романските  езици),закономерности  на  стила, 
словореда.Достойно  място  са  получили  и  стилистичните  фигури  и  тропи,  както  и 
контактната синонимия. За прегледността на работата допринасят и таблиците.Така са 
представени несамо графико-фонемните съотношения и деклинационните образци, но 
и  изоколната  структура  на  легендата  за  св.  Катарина,  съпроводена  от  латинските 
варианти, след това образците за римата с превод на български, паралелната хърватска 
и латинска абстрактна, книжовна и християнска лексика (отново с български паралел), 
както и лексикалните съвпадения и разлики между Св. Катарина на Вранчич и неговия 
Dictionarium.  

Още от този кратък преглед се виждат широтата и значението на избраната тема. 
Нейната разработка разкрива автора като чудесен филолог, при това добре ориентиран 
във важната литература по въпроса.

Подробният езиков анализ е представен системно, дори и статистически. Като 
особено важен определям анализа на тропите и фигурите. Те са интересни и сами по 
себе  си,  но  още  повече  -  като  отражение  на  античната  реторика,  което  авторът  е 
разпознал  и  оценил  в  тези  текстове  от  старата  хърватска  литература.  Езиковият  и 
литературен  анализ  допълва  картината  на  културния  и  исторически  контекст  и 
обратното:  културният контекст подпомага разбирането на езиковите и литературните 
явления.

Следвайки някои съвременни автори, докторантът поставя изворния превод на 
задарската легенда на границата между 14 и 15 век (за разлика от Ягич, който го смята 
за  по-стар).Изтъква  и  възможността  за  италианско  влияние  върху  оформянето  на 
старохърватския текст (наред с приетите досега латински влияния). 

Въпреки  че  езиковият  анализ  е  извършен  като  цяло  с  вещина  и  затова  е 
достоверен, имам и някои дребни забележки/ неясноти:
–Неубедителни са, според мен, някои елементи от подялбата на колони, напримерstati  
svak kako / ki mogaše. 
– Смятам, че при съпоставката на легендата на Вранчич с Dictionarium би трябвало да 
севземат  предвид  само  истинските  паралели,  а  не  напримерclementer  :  Clemens 
иClementia. Това най-добре се вижда в примераsponsus : Sponsa – Nevistica. 
–  Във връзка с транскрипцията на буквата  r  в първия текст съм по-склонна даприема 
решението на онези изследователи, които напримерпредават Marimilianкато Maximilian, 
a  restoke  катоžestoke.  Това,  разбира  се,  ще  изисква  и  по-различно  оформяне  на 
графично-фонемните таблици, както и на двете глави за ротацизма. 

В заключение  мога  да  изтъкна  –  между другото  -  за  работата  на  докторанта 
Симеон Стефанов следното:
1. добро владеене на литературата; 
2.  открито заявяване на собствени заключения, а и на нови наблюдения (например, за 
дихотомиите литературно – общонародно или човешка – божествена реч и др.); 
3. дедуктивен подход (за който най-очевидно свидетелстват „празните” графи за някои 
езикови явления, които са очаквани, но в текста остават непредставени); 
4. познаване на историческия и културния контекст; 



5.  плодотворно  съчетаване  на  езиковата  компетентност  на  автора  с  тънък  усет  за 
литературното, което не е свойствено на всички работи със сходна тематика;
6.  хубав  стил,  който  може  да  бъде  разпознат  и  от  читател,  който  не  е  носител  на 
българския език.

И  накрая  най-същественото:  освен  че  представя  многобройни  и  важни  нови 

открития,  работата  може  да  бъде  образец  и  пример  за  бъдещи изследвания.  Затова 

убедено  смятам,  че  дисертационният  труд  на  Симеон  Стефанов  притежава  всички 

необходими качества заприсъждане на автора му на образователната и научна степен 

„доктор”.

Загреб, 
26 септември 2015 г. д-р Ясна Винце

висш научен сътрудник


