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Темата на представения за защита дисертационен труд е в съзвучие с възродения 

през последните две десетилетия интерес към библейската проблематика и особено към 

средновековните славянски преводи на книги от Стария завет. Изследванията  върху 

славянския текст на Книги Царства датират от края на XIX в. и протичат с различен 

интезитет. Въпреки наличието на отделни и частични  проучвания и на издание на текста 

на четирите книги Царства, историята на славянския й превод все още не е детайлно и 

комплексно обследвана. Смятам, че дисертацията на М. Тотоманова е важна крачка в тази 

посока – тя е първото по рода си системно, целенасочено и цялостно научно изследване на 

старобългарския превод на Книги Царства. Значимостта на темата е продиктувана и от 

ролята на Библията в славянската книжовна традиция, защото преводите на библейските 

книги са важен историко-филологически, социо-културен и историко-литературен 

феномен за българското общество през вековете.  

Трудът на М. Тотоманова се състои от увод, 4 глави, заключение и приложения, 

като отделните части са подчинени на темата, отразяват различни аспекти на проучването, 

имат балансирана структура и формират ясна композия.  

 Привлечените източници обхващат девет славянски преписа от XIV–XVI в. – шест 

хронографски (руски) и три извънхронографски преписа от южнославянски произход. В 

синхрон с темата водещи са преписите в т.нар. Юдейски хронограф по Архивския му 

препис (РГАДА, ф. 181, № 279/658) и в Елинския летописец първа редакция (ГИМ, Син № 

280). Това е респектиращ брой ръкописни свидетели с различна датировка и от различни 

езикови редакции, които се изпозват от дисертантката по дигитални и микрофилмови 



копия и само два – по издания, а текстът на Книги Царства в Елинския летописец за първи 

път се въвежда в научно обращение. Без съмнение М. Тотоманова показва отлични умения 

за работа със средновековни ръкописи. Специално искам да подчертая, че става въпрос за 

значителен по обем текстов масив – в зависимост от формата на различните писмени 

свидетели листовете на библейската книга са между 100 и 200.  

 Към изворовия материал докторантката прилага комплексен подход, съчетаващ 

различни методи на анализ – лингвистично-текстологичен, сравнително-исторически, 

лексикално-семантичен, етимологически, диахронен и синхронен, статистически. 

Изследването е интердисциплинарно и се основава на пълна ексцерпция и системност.   

 Една от основните задачи на дисертационния труд е да установи текстовата 

история на Книги Царства в славянската традиция чрез (1) извличане на лексикалните и 

текстологично значимите разночетения (пропуски, добавки, словоредни разминавания) в  

съпоставка с гръцкия текст, дължащи се на редакторска намеса, (2) извличане на 

разночетения в резултат на преписвачески грешки. Анализът на  взаимоотношенията 

между свидетелите на библейската книга позволява на М. Тотоманова да реконструира 

един общ архетип на всички преписи, впоследствие разклонил се на хронографска и 

извънхронографска редакция на един ранен етап от ръкописната традиция. Въз основа на 

сполучливо подбрани текстологични маркери и следвайки научната логика, основана на 

фактите, дисертантката успява да проследи битуването в славянска среда на различните 

разклонения и редакции на текста, да открие редактиране по друг гръцки образец/образци 

и да изгради стема на преписите.  

 След реконструирането на старобългарския архетип на Книги Царства логичната 

стъпка е да се установят неговите най-важни особености – типични грешки при 

предаването на гръцкия текст, следи от глаголица и общи за всички преписи пропуски и 

добавки (трета глава на дисертацията). Намирам, че направената типологизация на 

грешките в първоначалния превод – индивидуален идентификатор на почерка на всеки 

преводач, е сред най-големите достойнства на труда. Изолирането на грешките изисква не 

само добро познаване на славянския текст и вътрешен усет към езика, но и висока степен 

на владеене на гръцки. Класическото образование на М. Тотоманова е отличната основа, 

върху която тя стъпва, за да открие тези несъответствия и неточности, а впоследствие да 

ги класифицира и типологизира с много тънко езиково чувство от всички възможни 



аспекти – неправилно слухово или визуално възприемане на гръцкия първообраз, 

неправилно етимологизиране, влияние на контекста, преосмисляне, неправилно 

сегментиране на текста, специфични преводачески решения, различен гръцки оригинал и 

т.н. Ще отбележа, че в надвековната изследователска традиция и други учени са 

коментирали повече или по-малко отделни грешки (напр. Кулбакин, Дунков, Томсън), но 

за първи път тези стотици отклонения спрямо гръцкия образец в текста на Книги Царства 

са анализирани в тяхната цялост и методологически безупречно именно в настоящата 

дисертация.  

Наблюдението на М. Тотоманова, че едни и същи отклонения се повтарят и в 

четирите книги Царства я води към съществения извод, че преводът е извършен от 

преводач или група преводачи със сходна подготовка и със славянско езиково съзнание 

при неразвита преводаческата традиция с глаголически следи. Всички тези маркери дават 

основание на докторантката да отнесе превода в ранните години след пристигането на 

Кирило-Методиевите ученици в България и така да даде своя личен изследователски 

принос за генезиса на славянската версия на старозаветната книга.   

Нови аргументи в подкрепа на хипотезата за древен превод на Царства представя 

последната четвърта глава на дисертацията, посветена на лексиката на славянския превод 

през призмата на нейния произход (гръцки заемки, прабългаризми, германизми, 

латинизми), лексикалната вариативност, редките думи и хапакси, в които се търси 

датираща стойност. За първи път целенасочено на анализ се подлагат всички гърцизми с 

оглед на тяхната принадлежност към определени тематично-семантични категории и 

замяната им със славянски съответствия (близък е подходът и към прабългаризмите). 

Установената липса на системна диференциация между чужди и славянски думи и между 

кирилометодиевски и преславски  лексеми (с превес на първите) насочва дисертантката 

към важното заключение за ранен предпреславски превод. Тя ситуира лексиката на този 

превод в контекста на класическите старобългарски паметници и на десетки съчинения от 

старобългарската епоха, запазени в по-късни преписи (чрез техните речник-индекси, 

лексикографските средновековни справочници и различни лексиколожки изследвания). 

Извлечените с лексикографско постоянство и задълбочен анализ 48 редки лексеми също 

свързват превода на Царства с ранна епоха, доколкото показват най-голяма близост с 

речниковия фонд на други старозаветни книги и на химнографските сборници Миней и 



Триод. Изолираните 20 хапакса заедно с типологията на грешките биха могли да се 

превърнат в идентификатори за други преводи на книжовника/книжовниците, превели 

Книги Царства.  

 Така структуриран, дисертационният труд има сериозни приноси в различни 

посоки: 

 за установяване на текстовата история на Царства (първоначален превод и 

трансмисия на текста) и в по-широк план на историята на славянската Библия като ключов 

за палеославистиката въпрос 

 за изясняване на проблеми, свързани с ранната преводаческа практика и 

старобългарската книжовна норма  

 за изработване на методология за изследване на текстовата история на 

библейските книги 

 за развитието на средновековната славянска текстология и 

съпоставителните славяно-византийски проучвания 

 за осветляване на дискусионния, но интензивно проучван напоследък 

въпрос за генезиса и типологията на грешките и неточностите в старобългарските 

преводни текстове 

 за обогатяване на старобългарския и историческия речник на българския 

език и за развитието на старобългарската лексикология  

М. Тотоманова има 6 публикации, от които 4 по темата на дисертацията, 

включително и в международни периодични издания. Участвала е в 12 научни форуми по 

темата на дисертацията. Авторефератът отразява в съкратен вид неговото съдържание и 

всички важни аспекти на изследването. 

Трудът представя М. Тотоманова като изграден млад изследовател с умение да 

систематизира, анализира и обобщава от различни аспекти внушителен по обем и 

разнопосочен по характер средновековен ръкописен материал чрез свой специфичен 

научен почерк и в синхрон с приетата методология. Впечатлява нейната отлична 

филологическа подготовка – владеене в най-висока степен както на класически езици 

(старогръцки, латински, старобългарски), така и на живи езици (английски, италиански, 

руски, немски). Тази солидна лингвистична основа й позволява с лекота да реализира 

задълбочени славяно-византийски сравнителни анализи и да прави находчиви 



етимологически етюди. Като неин научен ръководител ще отбележа възходящото 

развитие и израстване на М. Тотоманова по време на докторантурата, като не се съмнявам, 

че и в бъдеще тя ще продължи да се усъвършенства професионално.  

В заключение ще обобщя, че представеният за защита дисертационен труд е 

приносен, оригинален, респектиращ и представя концептуалното мислене на своя автор. 

Той притежава всички необходими качества и отговаря на всички критерии за 

придобиване на образователната и научната степен степен „доктор“. Затова убедено 

препоръчвам на почитаемото Научно жури да присъди тази степен на ас. Мария 

Тотоманова-Панева. 
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