
РЕЦЕНЗИЯ

за  дисертацията  на  Мария  Иванова  Тотоманова-Панева  „Книга  Царства  в 

славянската хронографска традиция“ за присъждане на образователната и научна 

степен „доктор” по Филология 

Мария Иванова Тотоманова-Панева е родена на 27.07.1978 г. в Русе. Придобила 
е  изключително  разностранно  и  подходящо  с  оглед  на  разработваната  тема  на 
дисертацията образование. След завършването на основното си образование в училище 
с изучаване на руски език в София (1985–1992) завършва профила „латинистика“ в най-
авторитетното средно училище, което дава най-солидната подготовка на учениците в 
България  в  областта  на  класическите  езици  (старобългарски,  гръцки  и  латински)  – 
Националната гимназия за древни езици и култури „Св. Константин-Кирил Философ“ в 
София (1992–1997). Продължава висшето си образование още шест години в избрания 
вече от нея профил : получава образователно-квалификационната степен „бакалавър“ 
по специалността „Класическа филология“ (1997–2001) и магистър по специалността 
„Българска филология“ (2002–2003) към два различни факултета на СУ „Св. Климент 
Охридски“ – съответно Факултета по класически и нови филологии и Факултета по 
славянски  филологии.  След  това  получава  свидетелство  за  професионална 
квалификация  по  специалността  „Английски  език  и  литература“  във  Факултета  по 
класически и нови филологии на СУ „Св. Климент Охридски“ (2009–2010). От 2012 до 
2015 г. е редовен докторант, а през 2015–2016 г. – задочен докторант в научната област 
2.  Хуманитарни  науки,  професионално  направление  2.1  Филология“  с  научна 
специалност  „Български  език  (История  на  българския  език)“  към  Катедрата 
„Кирилометодиевистика“ на Факултета по славянски филологии на същия университет. 
Тази подготовка се съчетава с отличното и много добро писмено и говоримо владеене 
на четири чужди съвременни европейски езика (английски, италиански, руски и немски 
(притежава  и  свидетелство  за  специализация  по  немски  език  IV Степен  от 
Департамента за езиково обучение (ИЧС) на СУ „Св. Климент Охридски“ (2001). Това 
многостранно,  но  същевременно  съсредоточено  в  точно  определена  област  и 
специалност  на  хуманитарните  науки  образование,  свързването  на  придобитите 
познания в областта на класическите  езици с владеенето на най-важните с оглед на 
темата  на  дисертацията  съвременни  европейски  езици,  рядко  срещано  днес  при 
постъпването  в  докторантура,  е  отлична  основа  за  по-нататъшна  работа  върху 
избраната  тема за  дисертация.  

Дисертацията се състои от 273 страници, разпределени в Увод (стр. 1–4), четири 
глави (стр. 5–198) и заключение (стр. 199–205). Придружена е с „Библиография“ (стр. 
206-217) и три приложения: 1. Показалец на коментираните лексеми (стр. 218–224); 2. 
Разночетения (стр. 225– 255); 3. Пропуски и добавки (стр. 256–273).
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Още в увода много ясно са посочени предметът на проучването и неговата цел – 
„да се  проследи  текстовата  история на  старозаветната  Книга  Царства  в  славянската 
хронографска  традиция  в  съпоставка  с  ръкописи  извън  тази  традиция  и  с  гръцки 
образци“.  Веднага  трябва  да кажа,  че както  обектът на  изследване,  така  и целта  на 
работата  са много добре подбрани.  Още този избор показва две според мене важни 
характерни  черти  на  процеса  на  работа  върху  темата,  които  до  голяма  степен 
предопределят  постигнатите  резултати:  първо,  отличната  насока,  дадена  от  научния 
ръководител,  стъпила  очевидно  на  специфичната  предварителна  подготовка  на 
докторантката, както и на състоянието на изследванията  върху най-стария славянски 
превод на Стария завет, част от който се свързва с името на един от създателите на 
славянската писменост от времето около 882-884 г.; второ,  много добрата ориентация 
на  докторантката  в  необходимите  за  изследването  първични  материали  и  научна 
литература. Благодарение на съчетаването на тези две рядко срещани  особености,  при 
подготовката на труда са поставени задачи,  които са точно формулирани и напълно 
обосновани от гледната точка на избраните като методология две научни дисциплини: 
текстологията и лингвистиката. 

Известно е, че в палеославистиката проучванията върху най-стария славянски 
превод на Стария завет след  активното изследване на някои от неговите книги в края 
на XIX  и началото на XX в. бяха задълго прекратени и се активизираха едва от 80-те 
години на XX в. И въпреки че бяха публикувани многобройни конкретни изследвания и 
издания  на  някои  от  тях,  а  дори  и  няколко  обобщителни  труда,  които  стъпват  на 
постигнатото  до  края  на  двадесетото  столетие,  и  досега  не  съществува  пълно  и 
всестранно  проучване  на  нито  една  старозаветна  книга  с  изключение  донякъде  на 
Песен  на  песните.  Що  се  отнася  до  хронографската  традиция,  която  е  развита  и 
представена   в  руската  средновековна  ръкописна  традиция  и  която  съдържа  в 
различните  си  редакции  в  различни  форми  части  от  няколко  библейски  книги, 
включително Книгите Царства, трябва да се отбележи, че и досега рядко, и то едва в 
последно  време,  беше  проявен  научен  интерес  към   нейните  текстове.  Ето  защо 
дисертацията  е  много  актуална  по  тематиката  си  и  важна  не  само  защото  дава 
възможности за постигането на нови знания, но и за детайлизирането и уточняването на 
познанията  на  съвременната  медиевистика  за  най-ранните  славянски  преводи на 
библейските  книги от  началния  период  в  развитието  на  писмената  култура  след 
приемането на християнството.  Освен това сравнителното проучване на две различни 
текстови традиции на една библейска книга, основано на цялостно сравняване на техни 
текстове, както и с наличния днес гръцки текст, много рядко осъществявано досега в 
славистичната  филологическа  медиевистика,  разширява  много  възможностите  за 
опознаване на текста на първоначалния славянски превод на Книгите Царства, обаче и 
за по-широки изводи и обобщения относно текста на този превод и неговото развитие 
в началния период от развитието на славянската писменост в България, а също и за 
някои заключения, които засягат по-глобални въпроси, свързани с творческото дело на 
Методий и  кирило-методиевските традиции в България в края на IX/началото на X в. 
Поради това дисертацията на М.Тотоманова–Панева е много актуална важна крачка  в 
изследването на една от сравнително немалко проучваните  досега старозаветни книги, 
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а  и  по  отношение  на  попълването  на  цялостната  картина  на  книжовния  живот  от 
времето непосредствено след създаването на славянската писменост. 

Според мене тези възможности са използвани от дисертантката пълноценно и в 
най-голямата  възможна  степен.  Дисертацията  е  отлично  структурирана  с  оглед  на 
поставените задачи и в областта на текстологията,  и в областта на лингвистиката.  

Още в първата и втората глава може да се констатира,  че докторантката се е 
ориентирала  в  детайли  в  ръкописната  традиция  на  двата  вида  източници,  които  са 
необходими  за  нейната  работа   –  хронографските  текстове  и  пълните  текстове  на 
Книгите Царства, разпространявани като индивидуално четиво извън хронографската 
традиция. В резултат на това са подбрани за изследване най-важните два ранни руски 
хронографски  сборника:  1.  Т.  нар.  Архивски хронограф,   наричан  в  руската  научна 
литература обикновено Юдейски хронограф, особено важен с оглед на присъствието в 
него на много ранни следи от връзки със старобългарската писмена традиция, за който 
руските  учени  през  последните  десетилетия  смятат,  че  е  съставен  не  по-късно  от 
средата  на  XIII в.  (преди  1262  г.)  въз  основа  на  по-ранна  руска  хронографска 
компилация от  XI в., вече налична през 90-те години на столетието, назована от тях 
„Хронограф  по  великому  изложению“;  2.Първата  редакция  на  т.  нар.  „Летописец 
елински  и  римски“,  съставен  според  съвременните  руски  учени  през  XIV в.,  като 
неговата втора редакция  е била създадена през първата половина на XV в. (не преди 
1391 и не по-късно от 1453 г.), при което е възникнала преди т. нар. първа редакция, а 
според  забележителния  познавач  на  огромната  руска  хронографска  традиция  A. 
Шахматов  този  летописец  е  основан,  както  и  Юдейският  хронограф,  на  предходна 
„древнеболгарская энциклопедия  X в“. Нещо повече, дисертантката е сравнила най-
авторитетните  им пълни преписи  по оригиналните  текстове,  използвайки  дигитални 
копия,  което  е  предпоставка  за  точността  на  резултатите.  Това  е  особено  важно  за 
анализа  на  текста  на  Книгите  Царства  в  Първата  редакция  на  Елинския  и  Римски 
летописец,  който  досега  никога  не  е  бил  анализиран   нито  от  гледната  точка  на 
определяне  чертите  на  текстовата  традиция,  към  която  принадлежи,  нито  от 
лингвистично гледище.  Освен това тя е привлякла още 4 руски ръкописа, наречени от 
нея „допълнителни хронографски преписи“  (означени със сиглите DSTU още на стр. 3 
и  характеризирани  накратко  на  стр.  28-30).  Те  обаче  също  са  важни,  защото 
представляват  не  просто случайни текстове.  Три от тях  съвременните  руски  учени 
групират  в  една  оригинална  хронографска  компилация,  (назована  от  тях  „Троицкий 
хронограф“, един от компонентите на която е Троицкият сборник № 728, включен в 
дисертацията),   възхождаща  към т. нар. „Хронограф по великому изложению“, като 
сочат,  че  ръкопис  №  728  е  бил  един  от  източниците  за  съставянето  на  втория  от 
ръкописите от тази група – Ундолски № 1, също използван в дисертацията. Мнението 
им е,  че времето на съставянето на Троицкия хронограф не може да бъде определено. 
Обаче още първият изследовател, който въвежда тези ръкописи  в научно обръщение – 
А. Шахматов, свързва през 1900 г. произхода на този хронограф със „старобългарската 
енциклопедия от X в.“. Той е подкрепен след това и от други руски изследователи  като 
Ив.  Евсеев  и  С.  Г.  Вилинский  по  отношение  на  някои  други  библейски  текстове, 
включени   в  Троицкия  хронограф.   В   този  си  вид  източниците  за  изследването 
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осигуряват  напълно  обоснована  група  представителни  хронографски  текстове, 
анализирането  на  които  позволява  текстологическото  изследване  да  даде  представа 
както  за  някои  белези  на  първоначалния  превод  на  Книгите  Царства,  използван  в 
руските хронографи, така и за развитието на текста след това до края на XV в. 

Що  се  отнася  до  групата,  наречена   „извънхронографски  преписи“,  която  е 
представена   от  три  от  известните  днес  среднобългарски  ръкописи,   тя  всъщност 
съдържа  ръкописната  традиция  на  библейските  текстове,  разпространявани 
самостоятелно и предназначени за индивидуално четене.  Тя е също много надежден 
извор за изследване по темата на дисертацията, не само защото съдържа най-стария в 
хронологическо отношение славянски текст на Книгите Царства, открит досега, но и 
поради факта, че другите два среднобългарски преписа с  молдовски произход (от XV 
в. и 1537 г.), чийто текст плътно следва българския ръкопис, но които фактически са 
включени  в  различен  по  състава  си  тип  книги  в  сравнение  с  българския  кодекс, 
позволяват  да  се  направят  и  някои  по-общи  изводи  за  историята  на  текста  на 
изследваната библейска книга.  Тази група преписи също е проучена по дигитални и 
микрофилмови копия, поради което точността на първичните данни може да се смята за 
гарантирана.

Тази точност е много важна с оглед на направените в следващите две глави  (и 
особенно в третата глава) заключения относно текста на Книгите Царства и неговото 
развитие  през  вековете.  Тук  бих  отбелязала,  че  би  трябвало  да  се  подхожда  много 
внимателно  към  текстовете  и  изводите,  направени  въз  основа  на  използани  по 
посочените  от  нея  издания  на  два  от  т.нар.  от  дисертантката  „допълнителни 
хронографски преписи“ (на стр.28–29), понеже всъщност тези издания, за съжаление 
единствени налични днес,  представляват една предложена от издателя реконструкция 
на текста с варианти, на които тя се е опирала,  и едва ли М.Тотоманова-Панева може 
да бъде сигурна, че  отговарят точно на критериите, по които самата тя е извличала 
вариантите за анализ. 

Що  се  отнася  до  тези  две  глави,  би  трябвало  да  се  посочат  още  някои 
неточности, които трябва да се отстранят при подготовката на дисертацията за печат. 
Трябва  да  се  издирят  всички  постигнати  до  днес  резултати  от  датирането  на 
ръкописите,  които  не  съдържат  т.нар.  „черна  дата“.  Това  е  важно  с  оглед  на 
хронологията на представяните промени в текстовете,  а и защото в настоящия текст 
има някои грешни посочвания.  Напр.,  що се отнася до най-стария в хронологическо 
отношение  ръкопис  (F.I.461),  за  датирането  на  който  има  някои  колебания,  никой 
никога не го е отнасял към първата половина на XIV в. , а още по-малко това се отнася 
към Н.П.Лихачов, посочен като автор на  тази датировка на стр. 30: още през 1899 г. въз 
основа на богат сравнителен материал той  изрично датира ръкописа в периода   „не по-
рано от 1350 г.“  и „не по-късно от 1370 г.“ От прецизиране се нуждае безспорно и 
датирането  на  Троицкия  ръкопис  №  728,  който  се  представя  в  дисертацията  като 
ръкопис от XIV в., обаче още Н.П. Лихачов го отнася към началото на XV в. и той не 
фигурира никъде в съвременните справочници за ръкописите от XIV в., съхранявани в 
Русия. Ще посоча също, че ръкопис № 75/75 от сбирката на Соловецкия манастир (с. 3, 
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29)  не  може  да  бъде  поставен  в  групата  на  хронографските  преписи,  дори  като 
допълнителен, защото в него не се съдържат никакви други текстове, освен текстовете 
на няколко библейски книги. Това има съществено значение, тъй като за него в гл. 2 не 
са  посочени  никакви  индивидуални  разночетения.  Поради  това  не  е  ясно  дали  при 
използването на оригиналния текст на Царства в този руски ръкопис от края на  XV/ 
началото на XVI в. няма да бъдат констатирани  особености, които да променят повече 
или по-малко картината на съотношението между руските преписи на включените в 
хронографите текстове  на Книгите  Царства и текстовете  на тези книги,  включени в 
руски ръкописи от този период ( писани от началото на  XV до  началото на  XVI в.), 
които съдържат само библейски книги, а оттук – и представената  в дисертацията схема 
на взаимоотношенията между тези две текстови традиции, която се намира на стр.90, 
както и връзките им с първоначалния превод. 

Няма основания текстът, който се отнася до Презвитер Григорий, да продължава 
да  се  нарича  „приписка“  (стр.  19-20,  4  пъти)   или  „бележка“  (стр.  12).  Във  всички 
ръкописи, в които той  е познат до днес,  текстът е оформен като заглавие и трябва да 
се означава с този термин, независимо от това, как са се тъкували в миналото и как се 
тълкуват от съвременните учени неговият произход и значение.  Макар и почти да не се 
използва в дисертацията,  ръкопис № 1/М 1864 заслужава да бъде представен с точни 
данни за него в дисертацията, понеже  е от съществено значение за проучването на по-
късната традиция на Книгите Царства в българската средновековна книжнина, която 
обаче според всички досегашни изследвания е  различна от традицията,  проучвана в 
дисертацията. На стр. 49 той е посочен като единственият сръбски ръкопис наред със 
среднобългарския F.I.461 и са отбелязан няколко негови правописни черти. На няколко 
места в дисертацията дисертантката го свързва ясно със сръбската книжнина: на стр. 3 
четем за него, че е сръбски препис“; на стр. 11 го поставя сред „ръкописите от Сърбия“, 
„преписите от Сърбия“ и „сръбските преписи“; на стр. 50 пише, че „преписвачът е бил 
или сърбин или българин от западнобългарските краища“; на стр. 105 и 199 го нарича 
„сръбски  препис“;  а  на  стр.  49,  след  като  го  поставя  като  алтернатива  на 
среднобългарския  ръкопис  от  XIV в.,  го  представя  така:  „Среднобългарски  (със 
сръбски  черти,  ресавски)  –  три  различни  и  противоречащи  си  твърдения,  само 
последното от които е вярно. Това е разбираемо, тъй като двата ръкописа  от групата, 
които са ни известни в момента, всъщност принадлежат към друга текстова традиция, 
която стои извън изследваната в дисертацията. Дисертантката очевидно няма как да я 
включи в общия поток на своето проучване и по-добре би било да не се занимава с нея 
в случая, за да се избегнат посочените неточности, а и неправомерното й поставяне в 
момента като алтернатива на среднобългарската традиция, понеже практически тя не е 
била  изследвана  от  авторката.  Но  веднъж  посочен,  този  ръкопис   трябва  да  бъде 
представен   според  резултатите  от  досегашните  анализи.  Още  през  последните 
десетилетия  на  XIX в.  и  през  първото  десетилетие  на  XX в.,  а  и  по-късно,  редица 
изследователи  отбелязват ясно,  че  в  него  липсват  сръбски  езикови  особенности, 
налични  са  архаизми,  характерни  за  паметниците,  възникнали  в  Евтимиевия  кръг, 
лексикални форми, част от които са характерни и до момента за българския език. Не 
може да  се  пренебрегват  също следните  факти:  в  дарителската  бележка  от  1544 г., 
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написана  непосредственно  след  Книгите  Царства,  ясно  се  съобщава,  че  книгата  е 
подарена  тогава  на  „великата  църква“  название,   с   което  тогава  се  свързва 
архиепископската църква „Св. Климент“ в Охрид и очевидно е написана наскоро преди 
тази дата и е предназначена за Охридската архиепископия;  намерена е от В.Григорович 
по  време  на  пътуванията  му  през  българските  земи  или  в  самата  църква,  или  в 
околностите на Охрид според неговите данни; ръкописът е тясно свързан по текста си 
със  споменатия  от  докторантката  препис,  написан  през  1418  г.  и  принадлежал  на 
библиотеката  на  сръбския  деспот  Стефан  Лазаревич;  двата  ръкописа  имат  общ 
протограф и в тях са налични юсови знаци; ръкописът от 1418 г. е намерен също от 
В.Григорович, но в Рилския манастир и принадлежи към кръга от най-ранни ресавски 
ръкописи,  възникнали  между  1392  и  1427  г.;  безспорна  е  връзката  на  ресавския 
правопис  с  българската  книжовна  традиция,  която  измества  среднобългарската  в 
българските  земи през  16  в.;  ръкопис  № 1/М 1864 е  преписан  с  ресавски  правопис 
несъмнено  от  известния  и  много  продуктивен  книжовник  Висарион  от  Дебър,  най-
вероятно в скриптория на Слепченския манастир „Св. Йоан Предтеча“.  

Веднага трябва да подчертая обаче, че тези бележки не намаляват значимостта 
на  приносните постижения на дисертантката в тези две глави на труда.

 В първата  глава според мене това са:   най-точните  описания на състава на 
текста  на  Книгите  Царства  в  Архивския  хронограф  и   на  правописно-езиковите 
особености на преписа и описанията на правописно-езиковите особенности на преписа 
на Елинския и Римски летописец по ръкопис № 280 и на среднобългарския препис от 
XIV в., както и единственото досега описание на семантичната сегментация на текста в 
среднобългарските  преписи,  представена  от  книжовниците  в  полетата  на  кодексите, 
която обаче не представлява озаглавяване на неговите части. 

Цялата  втора  глава  е  много  съществен   принос  в  изследването  на  текста  на 
Книгите  Царства  в  разглежданите  две  текстови  традиции,  какъвото  досега  не 
съществува.  Тук дисертантката не само анализира всички разночетения, издирени от 
нея,  разпределяйки ги в няколко групи, обособени въз основа на общите четения  в 
групата  на  руските  хронографски  ръкописи,  така  и  в  зависимост  от  наличието  и 
отсъствието на такива общи четения на ръкописите от тази група в сравнение с групата 
на среднобългарските преписи, а също така и от индивидуалните четения на четири от 
хронографските преписи. Освен това тя детайлизира тези сравнения, като включва в 
тях  всъщност  най-показателните  белези  за  групирането,  каквито  са  лексикалните 
разночетения, пропуските и добавките на текст, а също и промените в словореда. Тя 
прави опит и да обясни сходствата и различията между текстовете,  класифицирайки 
част  от  тях  като  преписвачески  грешки,  резултат  от  редакторска  намеса  или 
използването на различен гръцки текст. Това разпределение на вариантите и тяхното 
класифициране  според  предложените  причини  за  тяхната  поява  М.  Тотоманова 
подкрепя   с  всички доказващи го примери.  По мое мнение,  заключението към тази 
глава, в което се изразява становището, че в двете анализирани текстови традиции на 
Книгите  Царства  е  отразен  един  и  същ първоначален  превод,  като  хронографските 
преписи имат общ архетип,  показващ донякъде използване на различен гръцки текст в 
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сравнение с текста на среднобългарските преписи и някои преславски особенности, е 
напълно обосновано. В случая има значение и фактът, че за сравнение е използвано не 
традиционно употребяваното в българската научна традиция издание на Алфред Ралфс, 
а основаното на много по-обхватна гръцка ръкописна традиция издание на Алан Брук, 
Норман Маклийн и Хенри Такери, публикувано в Кеймбридж през  1927 и  1930 г., 
което дава много по-големи възможности за търсене на гръцки съответствия.

Именно в резултат на използването това издание и на установеното в трета глава 
съотношение между изследваните във втората глава текстове на Книгите Царства  става 
възможна и появата на третата  глава „Особенности на архетипа на Книга Царства“, 
която  е  напълно   новаторска  в  българските  текстологически  проучвания.  В нея  въз 
основа на анализ главно на констатираните общи за всички преписи грешки се правят 
заключения за характера на архетипния текст на превода. В тази глава са разгледани 
три  главни  теми:  присъствието  на  грешки,  следите  от  използване  на  глаголица  и 
пропуските и добавките  Първата от тях се отнася до грешките, появили се още при 
превеждането.  От  текста  на  дисертацията  се  вижда,  че  М.  Тотоманова  представя 
именно  грешките  при  превода  като  основен  критерий  за  определяне  на  цялостното 
състояние и вид  на първоначалния текст. Това  е едно забележително нововъведение 
във филологическите  дисертации за получаване на научната  и образователна степен 
„доктор“. Тя не само определя  грешките в този предполагаем текст, посочва ги пълно и 
ги анализира, но в много случаи се опитва и да обясни причините за тяхната поява. 
Разграничени са  и няколко видове грешки: объркване на близкозвучащи и близки по 
графика гръцки думи, резултат от неправилно слухово или визуално възприемане на 
гръцкия  първообраз,  неправилно  етимологизиране,  неправилно  разчленен  текст, 
преосмисляне, объркване поради контекста и близки стихове.  Тук са включени също 
три  вида  други  характерни,  макар  и  да  са  много  по-малко  на  брой,  белези  на 
първоначалния  превод:   специфични  преводачески  решения,  преосмисляне  на  цял 
пасаж  или  фразеологизъм,   свободен  превод,  използване  на  различен  гръцки  текст, 
които, разбира се, не могат да се нарекат „грешки“. Авторката посочва  установените 
досега  следи  от  глаголица,  като  добавя  и  някои  нови  примери.  Тя  изброява  също 
учудващо малкото пропуски и добавки, без да ги анализира и обяснява. Въз основа на 
тези материали  прави и своите заключения относно текста на първоначалния превод 
(наречен  от  нея  сполучливо  „хиперархетип“,  а  не  „хипархетип“,  което  повтаря 
употребата му в чуждестранната научна традиция, но не е в синхрон с образуването на 
термини в българската филологическа традиция). Направеният в тази глава анализ по 
мое мнение дава на авторката пълно основание да заключи, че „ преводът е направен от 
един преводач или група преводачи със сходна школовка“ (стр.135) и „че липсва връзка 
между славянския превод на Книга Царства и Преславския книжовен център“ (стр.135).

Разбира  се,  не  винаги  можем да  сме сигурни  в  обясненията на  грешките   и 
причините за появата на съзнателните промени в сравнение с гръцката основа, обаче 
това е неизбежно както поради  дългото развитие на този предполагаем архетип преди 
появата на анализираните преписи на Царства, за което днес не са налични никакви 
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данни, но също и поради констатираните от докторантката случаи на използването на 
различен гръцки текст. 

Съвсем  логично   изградената   в  предходните  глави  картина  на  появата  и 
развитието  на  първия  славянски  превод  на  Царства  води  до  разработването  на 
последната  глава  „Лексиката  на  славянския  превод  на  Книга  Царства“,  която  дава 
възможност  да  се  пристъпи  към  някои  изводи  относно  решаването  на  една  от 
поставените в дисертацията задачи – къде и кога е  възникнал  самият превод – от една 
друга  гледна  точка,  гледната  точка  на  лингвистиката.  Трябва  да  се  подчертаят  две 
предимства, които дава на  М. Тотоманова разработването на тази глава на последно 
място. Преди всичко това е фактът,  че тя вече има ясна представа за предполагаемото 
състояние на текста на първоначалния превод и може да използва именно нея за анализ 
при характеризирането на езиковите му  белези. Това е много важно, защото дава много 
по-голяма сигурност на направените заключения. Освен това бих желала тук да добавя, 
че  многобройните  съвременни  лингвистични  изследвания  върху  паметниците 
възникнали или преписани през ранния период в развитието на старобългарския език 
обикновено  се  основават  на  анализ   на  отделни  или  много  малко  на  брой  от 
съществуващите днес текстове на определени творби, за които обикновено не е ясно 
какви промени са претърпели през вековете преди проучваните преписи, а това прави 
изводите или много несигурни и колебливи, или може да ги направи дори  погрешни. 
На  този  фон  предприетият  от  дисертантката  анализ,  който  стъпва  на  формите, 
присъстващи в архетипа,  е безспорно много по-убедителен и може да послужи като 
модел  за  бъдещи  изследвания  в  тази  насока.  На  второ  място,  изборът  именно  на 
лексиката  като  обект  на  изследване,  който  също  е  резултат  от  постигнатото  в 
предходните  глави,  но  и  от  развитието  на  доста  дълга  и  плодотворна  българска 
изследователска традиция в разкриването на характерните особенности на лексиката на 
старобългарската книжнина, възникнала през  IX-X в., е много подходящ във връзка с 
изпълнението на поставената цел на дисертацията и дава доста сигурни индикации за 
принадлежността на текста към определен период от развитието на ранните славянски 
преводи. 

Вследствие на този подход към проучването на лексиката на Книгите Царства 
четвъртата  глава  дава  пълна  представа  за  всички  нейни  белези  по  отношение  на 
видовете лексикални единици,  които са използвани.  Дисертантката  не се задоволява 
само с изброяването им, но  в много случаи обяснява техния произход в текста, както и 
редица настъпили впоследствие промени, като дава своето обяснение за тях, а на някои 
посвещава  доста  подробни коментари   като  ги  сравнява  с  подобни или производни 
лексикални единици, фиксирани в други старобългарски творби от периода  IX-X в. 
Прави  впечатление  отбелязаният  факт,  че  в  превода  има  значително  количество 
гърцизми (36) без славянски съответствия на фона на по-малкото гърцизми, които имат 
такива съответствия (24),  както и фактът,  че седем от тях имат такива съответствия 
само в хронографската традиция, което авторката предполага да е вторична замяна (стр. 
159–163), а според мене е категорично свидетелство, че са се появили именно в нея. 
Интересни  са  наблюденията  върху  лексикалната  вариативност  на  текста.  В 
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дисертацията се отбелязва, че „в 16 случая всички преписи са засвидетелствали само 
кирилометодиевски  лексеми“  и  „само  в  три  случая  във  всички  ръкописи  намираме 
преславизми без  съответните  им архаични синоними“,  при което „преславизмите  са 
съсредоточени  предимно  в  руските  ръкописи  и  в  хронографите  А и  Е“  (стр.169)  и 
заключава,  че  „преводът  на  Царства  трябва  да  е  възникнал  в  относително  ранната 
старобългарска епоха, преди принципите на Преславската редакция да са били напълно 
установени“ (стр. 177).  От голям научен интерес са и редките думи, анализирани от М. 
Тотоманова  в  сравнение  с  лексикалния  фонд  на  други  преводни  и  оригинални 
старобългарски творби,  възниканли през   IX-X в.,  при което тя  констатира,  че  най-
много според нея са съвпаденията с химнографските  сборници Миней (9) и Триод (2) 
(стр.  186,  187),  като  посочва  също  ,  че  „лексиката  на  славянския  превод  на  Книга 
Царства показва голяма близост (11 общи лексеми)  с речниковия състав на славянския 
превод на редица други старозаветни библейски книги“ (стр.188). Като прибавим към 
тези  анализирани  от  дисертантката  48  редки  думи  и  подробно  анализираните  20 
славянски хапакса и 18 хебраизма, а и обстоятелството, че в дисертацията по един или 
друг повод са коментирани 151 лексеми, безпорно този труд може да бъде оценен като 
съществен принос не само за проучването на лексиката на Книгите Царства, но и за 
старобългарската лексикология като цяло. 

В  краткото,  но  много  ясно  представящо  резултатите  от  изследването 
заключение,  М.  Тотоманова  излага  и  своите  изводи  за  развитието  на  текста  след 
първоначалния  превод,  както  и  мнението  си  относно  времето  и  мястото  на 
възникването му. Напълно споделям заключенията й относно развитието на текста на 
Книгите Царства и произхода на проучените две големи текстови традиции от един 
превод. При това обаче,  макар и да се приеме, че разделянето им  „се е случило около 
началото на  X в.“  (с.200),  и след като е налично използването  в някои случаи на 
различен гръцки текст, не бива да се забравя, че от този момент нататък двете традиции 
са  се  развивали  по  различни  пътища,  с  различни  темпове   и  в  различна  езикова  и 
писмена  среда,  както  и  че  очевидно  съдържат  промени,  появили  се  в  различни  в 
хронологическо  време  периоди.  Не  може  да  не  се  взема  предвид  и  фактът,  че 
конкретните ръкописи, по които са изследвани, са отдалечени от това време с около пет 
столетия.  Поради  това  не  е  възможно  да  бъдем  особено  сигурни  как  точно  са  се 
развивали тези две различни традиции през този период от момента на разделянето им. 
Засега  можем  да  сме  сигурни  само,  че  не  е  възможно  общият  архетип  на 
хронографските руски ръкописи да се е появил преди  XI в., дори само поради факта, че 
християнството е станало религия, официално приета от Киевска Русия, едва през 988 
г. Освен това бих желала да спомена, че проучването на руската ръкописна традиция на 
самостоятелните текстове на Книгите Царства от XV – XVI в., което естественно, не би 
могло да бъде предмет  на настоящата работа, би могло да послужи на дисертантката в 
бъдеще да внесе повече уточнения в тази насока и да промени донякъде представата за 
архетипа   и  на  хронографските  текстове,  и  на  самостоятелните  руски  библейски 
текстове спрямо него, както и на взаимоотношенията му с хиперархетипа на превода. 
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Що се отнася до среднобългарската текстова традиция, представените в труда 
материали напълно потвърждават заключението, че в „ като цяло ръкописите от группа 
В пазят по-архаични черти спрямо АЕ и R.“ (стр. 201). 

За съжаление, като имам предвид цялостното изложение в дисертацията, не мога 
да  споделя  финалното  категорично  заключение  на  дисертантката:  „В  заключение 
можем  уверено  да  твърдим,  че  преводът  на  Книга  Царства  е  възникнал  в  ранната 
старобългарска епоха на границата на IX–X в. и еднозначно може да се определи като 
допреславски. Средата, в която е възникнал този превод, очевидно  е южнославянска и 
балканска,  но за мястото на създаването му можем само да гадаем, тъй като той би 
могъл да възникне както в Североизточна България, така и в югозападните български 
предели  на  Първото  българско  царство“  (стр.204–205).  Единственото  „  очевидно“ 
заключение тук е, че преводът е „допреславски“. А този факт не може да определи нито 
мястото, нито времето на възникването на превода, а още по-малко съществуващите 
мнения за връзката на превода с дейността на Методий и неговите ученици. Разбира се, 
тук не е мястото да се привеждат аргументи  в полза на едно или друго мнение по този 
въпрос. Ще отбележа само, че в самата диссертация присъстват данни, които не са в 
синхрон  с  мнението  на  дисертантката  (напр.  според  нейното  проучване  кирило-
методиевските лексеми, присъстващи във всички преписи са 16 на брой и  никъде не 
присъстват  техните  по-късни  съответствия,  което  е  огромен  брой  като  се  сравни  с 
трите,  които  присъстват  само  с  преславските  си  варианти  и  27-те,  при  които  има 
вариране; че има много гърцизми без славянски съответствия; че съвпадащите редки 
лексеми с  химнографските  богослужебни сборници,  11 на  брой,  всъщност  са  точно 
толкова, колкото са и съвпадащите с речниковия състав на редица други старозаветни 
библейски  книги,  част  от  които  са  определяни  с  голяма  степен  на  вероятност  за 
принадлежащи към превода на Методий и неговите ученици, между другото и поради 
това, че същият превод се намира и в хърватските глаголически текстове, които нямат 
нищо общо с разглежданите в дисертацията  две текстови традиции;  че тя привежда 
някои примери за грешки, появили се при слухово възприемане, които биха могли да се 
умножат, ако се вземат  например предвид всички налични итацизми).  Така че този 
въпрос не е решен и не може да бъде решен въз основа на приведените данни, а бих 
казала,  че едва ли би трябвало и да се решава,  още повече толкова категорично,   в 
дисертацията.

Бих искала специално да отбележа и приноса на трите приложения, които дават 
възможност не само да се проверят всички твърдения на докторантката, но предоставят 
и неоценим материал за бъдещи изследвания. 

Накрая ще обобщя накратко най-големите общи приноси в дисертацията:

1. В нея се представят многократно повече материали за характера на текстовата 
традиция на Книгите Царства в славянската  православна ръкописна традиция 
през  Средновековието,   в  сравнение  с  всички  известни  досега  проучвания  в 
областта на славянската библейска филология. 
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2. Направените  изводи  и  заключения  са  направени  въз  основа  на  солидна 
подготовка,  с  вещина  и  висок  професионализъм,  поради  което  отразяват 
адекватно  състоянието  на  развитието  на  ръкописната  традиция  на  Книгите 
Царства в двете изследвани от дисертантката нейни ръкописни традиции.

3. Постиженията  в  дисертацията  не  само  разширяват  досегашните  познания  за 
възникването и развитието на първия славянски превод на Книгите Царства, но 
откриват и нови перспективи за бъдещи изследвания, поради което са и много 
актуални с оглед на съществуването на сложни и важни неразрешени проблеми 
в областта на проучването на този важен превод.

4. Дисертацията демонстрира рядко срещаното в дисертациите за получаване на 
научната и образователна степен „доктор“  качество наред със скрупольозното 
събиране,  представяне  и  анализиране  на  отделни  факти  и  способност   да  се 
осмисля  и  обобщава  конкретният  материал  и  да  се  правят  достоверни 
заключения.

5. Това е първата българска дисертация за получаване на научната и образователна 
степен  „доктор“,  в  която  са  съчетани,  макар  и  очевидно  не  въз  основа  на 
теоретически познания, методите на текстологията и методите на различавщата 
се  от  нея  в  някои  отношения  т.нар.  „критика  на  текста“,  в  чиито  две 
разновидности основните методи се базират на т. нар. „теория на грешките“ и 
„теория на общите места“. Това е значимо нововъведение, което успешно може 
да се приложи и в други филологически изследвания.   

       Авторефератът отразява вярно приносите на дисертационния труд. 

       В заключение може да се каже, че в представения за защита вид дисертационен 
труд съдържа научни и научноприложни резултати,  които представляват оригинален 
принос  в  науката  и  показва,  че   Мария  Тотоманова-Панева  притежава  задълбочени 
теоретични знания в областта на различни области на филологията и по-специално  що 
се отнася до историята на българския език,  а също – способности за самостоятелни 
научни изследвания и така отговаря на изискванията на  чл. 27, ал. 1 от Правилника за 
прилагане  на Закона за развитие на академичния състав в Република България. В този 
си  вид тя  отговаря  напълно  на  изискванията  за  получаването  на  образователната  и 
научна степен „доктор по филология“.

          Всичко, изложено дотук, ми дава основания да препоръчам на уважаемото 
научно  жури  да  присъди  на  Мария  Тотоманова-Панева  образователната  и  научна 
степен „доктор по филология“. 

София, 07.08. 2016 г.                                                                              

Проф. д-р Светлина Николова
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