
РЕЦЕНЗИЯ

от проф. д-р Маргарет Димитрова

за дисертацията на Мария Тотоманова-Панева

на тема „Книга Царства в славянската хронографска традиция“,

представена за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

Мария Иванова Тотоманова-Панева е завършила Националната гимназия за древни 

езици и култури, по-късно в Софийския университет – класическа филология, а след това 

пак там придобива магистърска степен по старобългаристика. От 2012 г. е докторантка в 

Катедрата  по  кирилометодиевистика.  С една  дума,  тя  има  солидна подготовка,  която й 

позволява да се заеме с разработването на сложни палеославистични теми.

С  удоволствие  и  интерес  изчетох  дисертацията  й,  защото  съм  се  занимавала  с 

перикопата  от  Трета  книга  „Царства“  в  новоизводните  триоди  и  с  цитатите  от  нея  у 

Цамблак,  а  също  винаги  са  привличали  вниманието  ми  преводачески/  преписвачески 

грешки и стоящите зад тях мисловни нагласи, а именно на грешките е отделено значително 

място  в  труда  и  са  интерпретирани  с  различни  подходи.  Още  в  началото  искам  да 

подчертая,  че  тази  дисертация  отговори  на  моите  очаквания,  защото  се  отличава  със 

задълбочени анализи и последователно прилагане на комплексен филологически подход. 

Тя следва класическата и най-добра схема на старобългаристично проучване: проследена е 

историята на текста, сравнени са достатъчно на брой ръкописни свидетели, откроени са 

текстологично диагностичните черти, изказани са предположения за архетипа и неговото 

битуване  насетне,  а  след  това  е  направен  анализ  на  лексиката  и  на  преводаческите 

особености. В този смисъл тази дисертация е продължение на най-добрите традиции на 

българската палеославистика.

Основната  част  на  дисертацията  обхваща  217  стр.  заедно  с  подробната 

библиография,  а  от  стр.  218 до  224 е  първото приложение – речник на  коментираните 

лексеми  с  гръцки  съответствия  и  значения;  следва  второ  приложение  –  списък  на 

разночетенията до стр. 255 и трето приложение – списък на пропуски и добавки до стр. 

274.

Авторката  ясно  е  формулирала  целта  на  работата  си:  да  проследи  историята  на 

текста  на  четирите  библейски  книги  „Царства“  в  хронографски  кирилски  преписи  в 

съпоставка  с  нехронографски  и  резонно  определя  произтичащите  от  целта  конкретни 



задачи.  Тя  дефинира  сполучливо  „предмета“  и  „обекта“  на  своята  работа  (според 

традиционната терминология в българската наука1) и точно определя методите си. 

В първа глава на дисертацията докторантката обективно и прецизно представя и 

дискутира мненията на изследователите, занимавали се с преводите от гръцки и преписите 

на  „Царства“  в  средновековната  славянска  и  в  частност  българска  традиция.  Личи,  че 

докторантката познава отлично цитираните трудове, откроява приносите им и набляга на 

онова,  което  от  постигнатото  в  проучванията  е  най-съществено  за  нейното  собствено 

изследване.  Нейното  внимание  –  според  темата  –  е  съсредоточено  върху  цялостните 

преводи (чети-преводите).

М. Тотоманова-Панева е проучила основно 9 кирилски преписа на „Царства“, шест 

хронографски и три нехронографски, от  XIV-XV  в.,  основно руски и български. Това е 

достатъчен  материал  за  солидни  изводи.  Ясно  е  показан  съставът  на  хронографите  и 

мястото на „Царства“ в тях, като авторката заема позиция по дискусионни въпроси. 

Тя търси различни критерии за класифициране на проучваните от нея извори и един 

от тях е различният тип сегментиране на текста на „Царства“. Обосновано е мнението й, че 

на два пъти, независимо, е направена различен тип сегментация с различна цел, като в 

основата на сегментацията в среднобългарските ръкописи стои сегментирането на текста, 

извършено през XIV в., през Сребърния век на българската книжнина. 

По-нататък  в  дисертацията  професионално  са  изложени  значимите  правописни 

особености на използваните ръкописи. 

Обективен  и  зрял  изследователски  подход  е  приложен,  когато  се  разискват 

разликите между наличния гръцки текст и запазения превод в славянските ръкописи. Личи, 

че  много  внимателно  и  с  вещина  са  сравнявани  славянските  преписи  с  изданието  на 

гръцкия текст – подходящо за целта е избрано изданието на Brookе, McLean, Thackeray от 

1927-1930 г.,  защото  съдържа  множество  разночетения.  Последователно  са  приведени 

разлики и прилики между различните свидетели на традицията. Внимателно са огледани 

всички разночетения и са класифицирани. Защитимо е разграничението между грешки на 

преписвачите, случаи на редакторска намеса, грешки в превода, като се допуска и наличие 

на  разночетения  в  гръцки,  които  не  са  ни  известни,  и  по  този  начин  не  се  правят 
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прибързани заключения за свобода на превода, за грешки или добавки на преводача. На 

много места е  отчетена възможността  дадена особеност на славянските свидетели да е 

отражение на непозната за нас гръцка версия, включително грешки в гръцките преписи. 

Авторката  привежда достатъчно доказателства,  за  да  защити направеното от  нея 

групиране на кирилските преписи и очертаните от нея особености на архетипите и на т. 

нар. от нея хиперархетип2 (чрез анализите си тя доказва, че всички преписи отразяват един 

и същи превод). Убедително е заключението й, че хронографските преписи са близки до 

руските  нехронографски  преписи  и  че  в  тях  може  да  се  идентифицират  преславизми. 

Съгласна съм с извода на докторантката на стр. 61, че тези отлики на руските преписи не са 

достатъчни, за да се говори за цялостна редакция – на всички равнища – на първоначалния 

превод, а по-скоро виждаме вариране в рамките на синонимията в речниковия фонд на 

старобългарския  книжовен  език.  Същевременно  докторантката  детайлно  проследява 

общите черти на хронографските преписи и на преписите със среднобългарски правопис, 

включително общи графични грешки, които ясно засвидетелстват особеностите на един 

ранен архетип. Отчетени са случаите, в които тези преписи съхраняват по-изправен текст. 

Убедителен е изводът й, че „архетипът АЕВ свидетелства, че макар и да стоят много близо 

до руските преписи, на места хронографите А и Е (заедно с В) са съхранили по-изправен 

превод с оглед на гръцкия текст (предаващ го по-адекватно, без словоредни изменения, без 

пропуски и без добавки извън гръцките преписи)“, стр. 66.

 Направените  сравнения между преписите,  групирането им,  класифицирането на 

разликите между тях и обобщаване на общите им черти ясно очертава текстовата история 

на превода. Всичко това е направено прецизно и с последователно прилагани критерии. 

Както споменах, от една страна, внимателният анализ на разночетенията дава основание на 

авторката  да  говори  за  „хиперархетип“,  общ  за  хронографските  преписи,  руските 

нехронографски преписи и среднобългарските преписи. От друга, анализираните примери 

и направените изводи от анализите позволяват да се проследи и функционирането на този 

превод,  отношението  на  книжовниците  към  него,  средновековните  представи  за 

авторитетен „извод“,  стремежът към съвършенство,  правените  сверки от  книжовници с 

други  преписи,  т.е.  пред  нас  е  цялостният  живот  на  текста.  С  вещина  и  търпение  са 
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откроени  специфичните  особености  на  отделните  ръкописни  свидетели.  С  една  дума, 

анализът на хронографски и нехронографски преписи защитава темата на дисертацията: 

определено може да се говори за общ протограф на преписите, включени в хронографите. 

Зрял  подход  показва  отчитането  на  условностите,  които  несъмнено  придружават  всяко 

подобно начинание.

Несъмнено майсторството на изследователя проличава при търсене на причините за 

грешките  в  преводи  и  преписи,  при  тяхното  класифициране  и  оценяване  както  от 

текстологична гледна точка, така и от гледна точка на характера на превода, на времето и 

мястото  на  превеждане,  а  също  и  от  гледна  точка  на  определени  мисловни  нагласи  и 

културни стереотипи.  На тази тема е  посветила усилията  си Мария Тотоманова в  една 

голяма част от дисертацията си, която се отличава с виртуозни анализи. От тях ясно се 

вижда,  че  авторката  отлично  познава,  първо,  гръцката  традиция,  второ  славянската 

ръкописна  традиция  и  нейния  речников  фонд,  трето  историята  на  библейския  текст, 

четвърто  методологическите  дискусии при  анализа  на  грешките.  Като  съдя  от  нейните 

аргументи,  както  и  от  моя  опит,  напълно  се  съгласявам  с  нея,  че  в  много  случаи  е 

практически невъзможно да се определи точно дали грешката се дължи на недовиждане 

или недочуване или на особености на вътрешна диктовка; в такива случаи аз използвам 

общия  термин  „шум  в  канала  на  комуникацията“.  С  основание  подобни  грешки  тя  е 

обединила  в  една  група.  Въпреки  трудностите,  които  стоят  пред  всеки  изследовател, 

захванал се  с  грешките било в  гръцката,  латинската,  или славянската  традиция,  Мария 

Тотоманова-Панева успешно е разграничила други типове грешки, включително избор на 

друго  значение  на  гръцката  дума,  преосмисляне,  близост  в  написанието  на  букви, 

особености  на  византийското  произношение  и  типични  грешки  в  гръцките  ръкописи, 

неправилно  словоразделяне.  Впечатляващи  са  анализите  й  на  случаи  на  неправилно 

етимологизиране.  Както е ясно още от „Кратил“ през ранните християнски екзегети до 

Константин  Костенечки,  етимологизирането  (вкл.  т.  нар.  днес  народната  етимология)  е 

основен  начин  на  обяснение,  на  осмисляне  на  текстовете  за  Античността  и 

Средновековието. Заслужават адмирации разсъжденията на докторантката, отнасящи се до 

modus  operandi  на  преписвачите:  как  „поправят“  грешките,  какви  нови  преосмисляния 

правят, защото това показва как те са възприемали текста и как текстът е „обраствал“ със 

значения – използвам метафора на Никола Георгиев. Именно тези анализи в дисертацията 



защитават  заявката  в  увода на труда,  че  авторката  прилага  „комплексен филологически 

метод“.

Тъй  като  аз  харесвам  метода,  зад  лингвистичните  форми  се  търсят  ментални 

нагласи, ще си позволя да подкрепя едно от подозренията на докторантката с още примери. 

Когато обсъжда един от озадачаващите преводи (стр. 120) и споменава словосъчетанието 

„течение на кръв, кръвотечение“, тя вметва, че преводният идиом подсказва, че жената се е 

схващала като съсъд. Ще добавя два аргумента в подкрепа на нейното мнение: за родилка 

понякога  се  четат  молитви,  първоначално  предназначени  за  замърсен  съд  –  според 

средновековни  южнославянски  требници,  с  които  съм се  занимавала;  второ,  Тертулиан 

през III век нарича жената vas diaboli.

Също  отлично  впечатление  ми  правят  параграфите,  посветени  на  превода  на 

названията на езически божества и на ясно предаваното негативно отношение на преводача 

към тях.  Очевидно е,  че докторантката има усет да открива интригуващи преводачески 

решения и умения да ги интерпретира. Да речем, тя дава примери за преосмисляне на цели 

пасажи или фразеологизми, например използването на съгрѣшихь прѣдъ тобоѭ, което не е 

точен превод на гръцкия текст – цитирам стр.  129 от дисертацията.  Явно е за мене, че 

преводачът използва християнско новозаветно клише, което вероятно е правело превода му 

на книга от Стария завет по-сигурен и съответстващ на християнската му аудитория.

Убедителен е  анализът на  докторантката  на  глаголическите  следи в  ръкописната 

традиция  на  разглеждания  превод  и  изводът  й,  че  първоначалният  превод  е  записан  с 

глаголица.

В следващите глави плодотворна е идеята й да покаже употребата на гърцизмите и 

прабългаризмите и техните синоними в таблица в четирите книги „Царства“. Но още по-

добра  е  систематизацията  според  критерия  кои  гръцки  заемки  имат  синоними  в  този 

превод  и  кои  –  не.  По-нататък  са  отделени  германизми  и  латинизми.  Думите  са 

класифицирани освен по произход, още по семантични полета, което показва сферите, в 

които  са  навлезли  заемките  (най-вече  гърцизмите).  Тази  част  на  дисертацията  хвърля 

светлина  върху  преводаческите  похвати  и  състоянието  на  книжовния  език  в  ранната 

старобългарска епоха. Заставам зад мнението на докторантката, предпочела обяснението на 

Анатолий Алексеев пред това на Соболевский, че преводът на ἅρμα с оръжие се дължи на 

разширяване  на  значението  на  гръцката  дума  под  латинско  влияние,  а  не  на  директно 



влияние на латински върху старобългарския преводач. Високо ценя и таблицата на кирило-

методиевските и преславски лексеми с точни библейски „адреси“.

Цялостният  анализ  на  лексиката  води  докторантката  до  заключението,  че 

проучваният от нея превод е направен  в ранната старобългарска епоха, когато все още не 

са установени и утвърдени в книжовния живот предпочитанията на Преславската редакция 

(цитирам стр. 177). М. Тотоманова-Панева защитава този извод с анализи от различен тип 

и на различни равнища: обсъжда преводачески избори, определя степента на използване на 

т. нар. „преславизми“, установява и дискутира редките лексеми и хапаксите (87 на брой) – 

като отчита условността  на  тези определения.  Тя не щади време и сили да сравнява с 

редица произведения от ранния период на старобългарската книжнина, с достатъчно на 

брой речници, словоуказатели и научни публикации. Тя не просто изрежда в какви други 

паметници  се  срещат  дадени  лексеми,  а  отчита  характера  на  тези  преводи  според 

авторитетни научни изследвания. Това е един немалък корпус от старобългарски текстове и 

от проучвания върху тях. При това, тези текстове са представителни за различни жанрове. 

Разбирам, че тези съпоставки, както и привеждането на статистически данни, са плод на 

много усилия. В тази част на работата отново личи присъщата на цялата дисертация научна 

добросъвестност и познаване на различни полета на палеославистиката. Към похвалите ще 

добавя, че при анализа на хапаксите Мария Тотоманова демонстрира владеенето на още 

един метод: етимологията, както и познаване на гръцката историческа лексикология. 

Заключението  на  дисертацията  точно  и  вярно  отразява  направените  изводи  в 

главите и ясно очертава историята на ранния старобългарски превод на библейската книга 

„Царства“. Аз няма да повтарям изводите й, само ще кажа, че заключението показва още 

веднъж  овладяното  умение  от  докторантката  да  огледа  и  анализира  всички  равнища 

(текстова  история,  литературен  контекст  и  конвой,  глаголическо-кирилски  отношения, 

езикови особености,  историко-културен контекст),  преди да предложи своето мнение за 

времето на възникване на превода. Смятам, че е привела достатъчно солидни аргументи, за 

да  защити  извода  си,  че  преводът  на  Царства  е  направен  в  ранната  епоха  на 

старобългарската книжнина, на границата между IX и X век.

Текстът на дисертацията е във формат, готов за публикуване. Печатните грешки са 

пренебрежимо малко, ще отбележа една – на стр. 187 „неподвижни“ трябва да се поправи 

на „подвижни“; или аз бих предпочела формата „молдовски“ пред „молдавски“.



Авторефератът отговаря на изискванията на този научен жанр. Вярно са очертани 

приносите на дисертацията. 

Авторката е изнесла доклади по темата на дисертацията на 12 научни форума и има 

4 научни публикации по темата в български и чужди издания.   

В заключение, смятам, че трудът на Мария Тотоманова-Панева има всички качества 

на една хубава дисертация и аз ще гласувам „за“ присъждане на докторантката на научната 

и образователна степен „доктор“.

27 юли 2016


