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Като научен ръководител на докторанта, искам да споделя, че той работи в голяма 
степен  самостоятелно,  като  старателно  и  с  голямо  желание  усвои  различни 
изследователски  подходи,  които  приложи  в  анализа  на  избраните  три  хърватски 
агиографски  текста,  посветени  на  св.  Екатерина  Александрийска.  Тези  текстове  не  са 
малки по обем,  писани са  с  латинска  азбука  на  народен (говорим)  език през  различни 
епохи, с различен правопис, с различни особености на чакавското наречие. Най-ранният е 
запазен в ръкопис от втората половина на XV век, а другите два са отпечатани през XVII 
век.  Тъй  като  основата  на  средновековната  хърватска  агиография  (както  в  хърватските 
глаголически извори, така и в хърватските книги, писани с латински букви) са обичайно 
латински източници, Симеон Стефанов научи латински, за да сравни хърватските текстове 
с достъпните му латински версии и се запозна с текстологичната им история в съпоставка с 
агиографските текстове за светицата на гръцки език (по достъпната му научна литература, 
писана на италиански, английски и др.).  Въпреки продължителната работа с достъпната 
литература върху латинската традиция, той не успя да намери точни латински паралели на 
трите  жития  на  св.  Екатерина  на  хърватски  език.  Това  му даде  възможност  да  открои 
индивидуалните предпочитания на хърватските автори и свободата, с която те са избирали 
стилови  фигури  и  са  правели  лексикални  избори.  Разбира  се,  С.  Стефанов  в  духа  на 
научната коректност и обективност отбелязва, че неговите изводи са направени само на 
базата на достъпните му данни за латинската традиция, като допуска, че проучването на 
повече латински и италиански (а може би и на друг език, като чешки, испански, немски) 
източници би могло да доведе до намирането на по-близки паралели до изследваните от 
него агиографски творби.

Силна страна на работата на Симеон Стефанов според мене е, че той обсъжда тези три 
агиографски текста от различни гледни точни, на различни езикови равнища и с различни 
подходи и методи. Според мене едно от достойнствата на дисертацията е, че той не отделя 
езиковите  анализи  от  литературните  качества  на  текстовете,  от  функцията  им,  от 
литературните вкусове на времето, когато са създадени, от културния хоризонт на техните 
автори. Така той взима предвид културно-историческия контекст, разглежда структурно-
стиловите  особености  на  творбите,  за  да  покаже  как  предпочитанията  на  авторите  са 
реализирани с  езикови  средства.  Така  езиковите  анализи показват  въздействието,  което 
тези  агиографски  творби  целели,  както  и  средствата,  чрез  които  това  въздействие  се 



постига. Както при анализа на функциите и стила, така и при анализа на конкретни езикови 
черти  докторантът  винаги  контекстуализира  особеностите  на  своите  текстове  спрямо 
основните тенденции в книжовността на времето и мястото, където тези произведения са 
създадени, винаги сравнява наблюденията си върху избраните текстове с наблюденията на 
други  изследователи  върху  други  текстове  или  върху  историята  на  диалектите  на 
чакавското наречие и на книжнина, създавана на него, включително история на правописа 
на хърватски с латински букви.

Верни заключения за характера на тези агиографски текстове (а и на всеки текст) може да 
се  направят  само  ако  те  се  разглеждат  в  съпоставка  с  други  текстове.  Именно  това  е 
направил Симеон Стефанов. Когато говори за стилови особености например, той винаги 
държи  сметка  доколко  може  върху  избора  на  книжовниците  да  са  оказали  влияние 
изворите, използвани от тях, и доколко тези текстове отразяват техните говорни/ книжовни 
предпочитания и навици. Като отчита предназначението и функцията на творбите за св. 
Екатерина, той сравнява и с характерното за фолклорната реч.

Както отбелязах, достойнство на дисертационния труд на С. Стефанов е използването на 
различни научни подходи и анализите на всички езикови равнища. Освен традиционните 
описания  на  графиката,  правописните  навици,  фонетиката  и  морфологията  (винаги  в 
съпоставка  с  историята  на  чакавските  говори),  той  има  верни  наблюдения  и  върху 
лексиката и синтаксиса. Особено ценя анализите му на тропите и фигурите в хърватските 
жития на св. Екатерина, като той следва в избора на подходите си най-добри проучвания 
(върху стари текстове),  като тези на Рикардо Пикио, Дуня Фалишевац,  Мая Байрамова, 
Боряна Велчева, Екатерина Дикова. За мене положителна страна на неговия подход е, че 
той оценява стиловите особености на избраните за анализ текстове не чрез съвременни 
мерки/  понятия,  инструментариум,  а  чрез  представите  на  историческата  стилистика, 
защото  си  дава  сметка,  че  борави  със  стари  текстове.,  т.е.  оценява  стиловите 
предпочитания на авторите чрез мярата на древната традиция (на стилистика и реторика). 
В анализите си той се опитва да разграничи специфични авторски избори от характерни за 
народния и фолклорния език формули или от характерни за християнския език клишета. 
Смятам за негово постижение това,  че той се запозна с  използването на статистически 
методи в езикознанието и приложи някои от тях върху проучваните от него текстове. Така 
той създаде добра основа за бъдещи сравнения и с други агиографски текстове, писани 
както на хърватски, така и на други езици.

Бих искала още веднъж да подчертая, че Симеон Стефанов пристъпи към описанието и 
анализирането на трите агиографски текста за св. Екатерина с ясно изградено съзнание за 
спецификата  на  работата  с  текстове  от  XV-XVII  век.  Той  се  стреми  да  не  налага 
съвременни представи върху предишни епохи, хора, текстове. Той се вслушва внимателно 
в гласовете от тези епохи, за да изгради обективен научен текст върху тях, за да направи 
анализ,  лишен от предубеждения и спекулации,  за  да проникне в света на авторите на 
текстовете, за да определи механизмите, чрез които те изграждат текстове с определена 



дидактична функция. Обективността в научния подход на С. Стефнов личи и от това, че 
той  си  дава  сметка,  че  за  целите,  които  има,  невинаги  съществуващите  издания  на 
ръкописния  текст  от  XV век  са  подходящи.  Затова  той  си  поръча  дигитални  копия  от 
Архива  на  Хърватската  академия  на  науките  и  изкуствата  в  Загреб.  В  последствие 
предложи своя транслитерация на текста, представяйки ясно принципите, по които я прави. 
Неговите  транслитерации,  по-близки  до  оригиналите,  лишени  максимално  от 
индивидуални  (понякога  интуитивни)  проучвателски  решения/  предпочитания,  дават 
възможност  на  други  учени  са  проследят  доколко  верен  на  оригинала  е  прочитът  на 
Симеон Стефанов на текстовете от XV, XVII век. Записването на хърватска реч с латински 
букви  невинаги  е  еднозначно.  Докторантът  чрез  анализа  на  текста  и  чрез  посочените 
принципи на транслитериране – чрез нагледни таблици, посочва своите основания за избор 
на транслитерация.

Работата  на  Симеон  Стефанов  няма  значение  само  за  проучване  на  историята  на 
хърватския език и книжнина. По своя метод и резултати тя се вписва в една по-широка 
(световна) научна дискусия за трудностите и стратегиите при създаване на християнска 
литература на народен/ говорим език (вернакуларни християнски текстове).

Намирам за полезни и преводите, които С. Стефанов прави – за първи път части от тези 
хърватски текстове стават достъпни за българския читател. Преводите му показват, че той 
познава  отлично  своя  материал,  от  една  страна,  от  друга,  са  добра  основа  за  лингво-
стилистичен анализ, от трета запознават българската читателска публика с тези хърватски 
текстове.  Докторантът се е стремил да предаде донякъде и стилови особености на тези 
текстове  --  една  тенденция  в  работата  му,  която  той  ще  продължи  да  усъвършенства, 
защото  има  нужните  знания  и  умения.   Все  още  на  места  личи  интерференция  на 
хърватския текст върху изказа в българския превод, но това е неизбежно на този етап от 
работата и съм убедена, че той ще го избегне в бъдеще.

Като  имам  предвид  многостранните  прецизни  анализи  на  избраните  три  нелеки  за 
проучване  текста  (на  текстово  и  различни  езикови  равнища),  както  и  постигнатите 
резултати,  аз  като  член  на  научното  жури  ще  гласувам  убедено  „за“  присъждане  на 
научната и образователна степен доктор на г-н Симеон Стефанов.

30.09.2015, гр. София


