
1 
 

 

 

РЕЦЕНЦИЯ 

 

От проф. д-р Елка Мирчева 

Във връзка с процедурата по присъждане на образователната и научна степен доктор на 

Ценка Георгиева Досева за дисертационния труд Имена за лица в Новгородските минеи от 

1095-1097 г. 

 

 

Дисертационният труд на Ценка Досева Имена за лица в Новгородските минеи от 1095-

1097 г. обхваща 346 стр. и се състои от следните части: Увод  (4-37); Глава І  Еднокоренни 

съществителни имена за лица (38-167), разделена на три големи дяла – Съществителни 

от м. р. (38-142), Съществителни от ср. р. (с. 142), Съществителни от ж. р. (142-165). 

Глава ІІ Сложни имена за лица (166-251) с състои от две части – Композита от м. р. (166-

233) и Композита от ж. р. (234-251). Заключението обхваща с. 252-259. Използваните  

Извори са представени на с. 260-266. Списъкът на цитираната и използваната Литература 

е намерил място на с. 267-321. В края на труда са добавени три приложения: Приложение 

І Словник на суфиксните имена за лица в Новгородските минеи, Приложение ІІ Обратен 

словник на суфиксните имена за лица в Новгородските минеи, Приложение ІІІ Славяно-

гръцки указател на незасвидетелстваните в старобългарския език суфиксни имена за 

лица от Новгородските минени. 

Ценка Досева е избрала за обект на изследване в дисертационния си труд три от най-

древните датирани съхранени славянски ръкописи – едни от най-ценните притежания в 

колекцията на Синодалната типографска сбирка, съхранявана днес в Руския държавен 

архив за древни актове (РГАДА). Това са три служебни минея за септември, октомври и 

ноември, писани в Новгород през 1095-1097 г. Ръкописите са добре известни в науката и са 
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издадени критично от Ватрослав Ягич още през 1886 г. Въпреки че са въведени в научно 

обращение преди почти 130 г., трите най-древни служебни минея са недостатъчно 

проучени, а най-слаб интерес е предизвиквало тяхното лексикално богатство.  Материал от 

тях почти не присъства в изследванията по историческа лексикология и словообразуване. 

Единственото изключение в това отношение е присъствието им като извори в речника на 

Измаил Срезневски и в Речника на древноруския език ХІ-ХІV в.  

Лексикалното проучване на словното богатство на старобългарското химнографско 

наследство (преводно и оригинално) е сред все още неизследваните области в 

палеославистиката. Това прави избора на темата дисертабилен и особено актуален за 

старобългаристиката, а ранният руски препис на част от възникналата в Преславския 

книжовен център колекция от служебни минеи е в състояние  да даде ценни данни както за 

историята на старобългарския книжовен език, така и за на древноруския книжовен език. 

В уводната част докторантката определя предмета на своето проучване. Нейният интерес е 

привлечен от суфиксните имена за лица в Новгородските минеи (НМ). Още на първите 

страници на труда са приведени честотни данни, които насочват към значимостта на 

поставените цели. Броят на суфиксните имена за лица в трите обемни ръкописа е 406, а 

половината от тях не се срещат в така наречените класически старобългарски паметници 

(КСП). Честотните данни присъстват във всеки момент от дисертационния труд и освен 

изчерпателна картина на словното богатство на разглежданите ръкописи създават 

необходимата пълнота и сигурност в осъщественото изследване.  

Ценка Досева си поставя за цел лексико-семантичния анализ на суфиксните имена в НМ, 

които не са засвидетелствани в КСП. С поставената цел докторантката дава заявка за 

съществено обогатяване на словното богатство на старобългарския книжовен език. 

Отсъствието на паметници с химнографско съдържание в напълно случайно събраната 

колекция, която днес наричаме старобългарски канон, обещава значително увеличване от 

НМ на суфиксните имена за лица, които познаваме от ограничения брой ръкописи от Х-ХІ 

в. Това очакване напълно оправдано е предизвикало интереса на Досева, която поставя 

пред себе си следните цели: 1) Да проучи лексикалната система на НМ чрез анализ на 

лексико-семантични групи от суфиксни съществителни за лица; 2) Да направи съпоставка 

с КСП; 3) Да оцени нерегистрираните в КСП имена от гледна точка на това дали 
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принадлежат към старобългарския лексикален фонд; 4) Да установи присъствието или 

отсъствието на специфична източнославянска лексика; 5) Да представи суфиксните имена 

за лица в НМ във вид на различни словници. Напълно правилно докторантката не поставя 

пред себе си словообразувателно проучване, както и разглеждането на текстологични 

въпроси, въпреки че монографията е структурирана според използваните суфикси, а на 

много места се обръща внимание на повтарящи се общи ирмоси, тропари и т. н.  

Така формулираните цели определят използваната методика при изследването. 

Многопосочните проблеми, които поставя анализираният материал, са причина Ценка 

Досева да използва комплексен подход, обединяващ в себе си описателния, 

съпоставително-историческия, лингво-текстологическия и историко-етимологичния 

анализ.  

Специално място в изследването е отделено на теоретичните основи, върху които е 

изграден предлаганият труд. Авторката обосновава предпочитанията си да използва 

термините „мотивираност”, „мотивирана лексикална единица” и „мотивираща лексикална 

единица”, които намира за по-прецизни от ширко използваните „производна лексикална 

единица” и „производяща лексикална единица”. В сбита и наситена със съдържание форма 

в увода е направен критичен преглед на ранната славянска химнография и нейното 

проучване. Изследванията на всеки един от минейните ръкописи са представени 

самостоятелно. Прави впечатление както относително ограниченият брой на тези 

изследвания, така и това, че те са насочени изключително към проблеми на текстологията 

и на графико-фонетични особености. Съществено място е отделено на трите оригинални 

произведения на старобългарската литература, влизащи в състава на НМ – така наречения 

Методиев канон за св. Димитър, канона за ап. Андрей на св. Наум Охридски и службата за 

св. Климент Охридски. Всъпителната част завършва с подробен преглед на изследванията 

по историческа лексикология и словообразуване за руски и български език, както и на 

суфиксните съществителни имена и съществителните за лица в лингвистичната 

литература. Тази част очертава постиженията и проблемите в конкретните научни области 

и е естествен преход към същинското изложение на дисертационния труд. 

Същинската част на монографията Имена за лица в Новгородските минеи от 1095-1097 г. 

се състои от две обемни глави: в глава първа са разгледани еднокоренните имена за лица, а 
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глава втора е посветена на сложните съществителни имена за лица. Разработката на двете 

основни части на дисертацията е еднотипна. Водещ принцип в структурирането им е 

обединяването на разглежданите лексеми по словообразувателен принцип.  Материалът 

във всеки един от параграфите за отделните старобългарски наставки е подреден по 

азбучен ред. Съгласно заявената цел за особено внимание към имената за лица, които не се 

срещат в КСП, в началото на разработката на всяка една от словообразувателните наставки 

са изведени онези лексеми, които са запезени в КСП. Те са представени сравнително 

лаконично със значенията и новобългарските си съответствия от СтбР. Следва 

изчерпателно цитиране на сигнатурите от трите минейни ръкописа. Основната цел на 

Ценка Досева е лексико-семантичният анализ на незасвидетелстваната в КСП лексика. Той 

е представен във вид, който напомня речникова статия. Намирам този избор за особено 

сполучлив. Той притежава редица предимства, дава възможност за изчерпателно цитиране 

на събрания материал, позволява привеждането на множество сравнения, коментари, 

бележки и справки от широк кръг източници.  

Големият брой параграфи в дисертационния труд, както и ограниченият обем на тази 

рецензия са причина в следващите редове да обобщя впечатленията си за основните 

приноси и постижения в рецензираната разработка, както и да споделя някои бележки и 

препоръки. 

Приноси и постижения 

•Достойнство на рецензирания труд е огромният материал, който се съдържа в него. На 

едно място са събрани уникални, извънредно любопитни лексикални данни, които за 

първи път дават поне частична характеристика за словното богатство на славянската 

химнография. Сведения за нея традиционно се извличат от речника на Срезневски и 

отчасти от Речника на древноруския език ХІ-ХІV в., но събран и анализиран на едно място 

материалът, който предлага Ценка Досева, характеризира НМ и техния принос за 

попълване на реалната картина, която представлява старобългарското словно богатство, от 

непознат досега ъгъл.  

•Извършена е огромна събирателска работа, а съвестно ексцерпираният материал е 

подложен на прецизна разработка. 
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•Огромнен е броят на ексцерпираните извори, използвани при сравнителните проучвания. 

Ценка Досева не изследва лексиката на НМ сама за себе си, а сравнява с многобройни 

ръкописи. Само броят на паметниците с минейно съдържание е 55. Шест от тях са 

древноруски минени от ХІ-ХІІ в., а 49 са от по-късни източнославянски и южнославянски 

преписи. Към това се добавят внушителен брой издания на различни по състав паметници, 

речници, индекси, справочници, лексикални картотеки, съдържащи диалектни материали. 

Приведеният съпоставителен материал достига до съвременния български език и неговите 

диалекти и дава всеобхватна картина за съдбата на всяка една от разглежданите 

лексикални единици в хилядолетната история на българския език. 

•Особено сполучлива е идеята поднесеният нов материал и неговата разработка да бъдат 

представени във вид на речникови статии. По замисъла на докторантката обаче 

предложената интерпретация надхвърля формата на лексикографски труд. В статиите ясно 

са набелязани теми за бъдещи изследвания. 

•Голямо предимство е изчерпателното привеждане на всички примери, които предлагат 

НМ. Много високо оценявам начина на формиране на сигнатурите на цитираните примери. 

Той говори за задълбочено познание на мозаичния състав на химнографските ръкописи. 

Освен данни за мястото в ръкописа, където се среща думата, сигнатурата дава данни за 

датата на чествания празник, конкретно указание в каква съставна част на последованието 

(ирмос, стихира, тропар, песен от канон и т. н.) се намира, както и гласа, на който те се е 

изпълнявали. 

•Много висока оценка заслужават направените изводи за всяка от словообразуващите 

наставки. Тези изводи обобщават и правят прегледни резултатите от всеки един от 

разработените параграфи и подготвят изводите, направени в края на всяка от 

съдържателните глави и в края  на дисертационния труд. 

•Много висока оценка заслужават приложените таблици, които в прегледен и лаконичен 

вид подкрепят направените изводи. 

•Много висока оценка заслужават трите приложения. Те ще бъдат ценен помощник на 

палеославистите в по-нататъшните изследвания. 
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•Извънредно интересна е главата посветена на сложните имена за лица. Тук броят на 

непознатите от КСП лексеми е особено внушителен. Дисертационният труд дава много 

богат материал за калкирането на гръцките композита, за практическото осъществяване на 

процеса на словотворчество, за вариативността в използването на словообразувателни 

модели, както и за устойчивостта на по всяка вероятност изкованите именно при превода 

на високопоетичните текстове на византийския миней лексеми в по-нататъшния 

исторически развой на българския книжовен език. Многобройни са словообразувателните 

синоними, както и синонимните редове, образувани при превода на един гръцки 

композитум. Всичко това според мен дава основание да се предположи работа на екип от 

преводачи. Поради консервативния характер на средновековната книжна традиция веднъж 

преведените текстове с взетите преводачески решения, със словотворчеството, с 

използването на словообразувателния потенциал на старобългарския език задават 

параметрите на бъдещото развитие и бележат по-нататъшната книжовноезикова традиция. 

•Дисертационният труд изобилства от идеи за бъдещи проучвания. Както справедливо 

отбелязва самата авторка, нейният труд полага началото на системните изследвания на 

славянската химнография и прави първа стъпка към създаването на пълен речник на 

славянското химнографско наследство. 

•Имена за лица в Новгородските минеи от 1095-1097 г. е ценен принос към досегашните 

проучвания в областта на лексикологията и лексикографията, който има значение за 

изучаването на старобългарския език, езика на древноруските паметници, както и за 

славянската филология. 

Бележки и препоръки 

•Първата ми бележка е свързана с прекалено изчерпателното привеждане на 

илюстративния материал. Като илюстрация ще посоча  хладодавьца на мястото на  ^ 

δροσοβьλος  в ирмоса, който задава темата за тримата отроци към 7-ма песен на канона. 

Струва ми се, че натрупването на едни и същи примери, които се различават само 

графически, е излишно. 
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•В някои случаи приведените дефиниции са излишно големи. От речникарска гледна точка 

смятам, че при наличие на пълно съвременно материално съответствие на думата  е 

излишно всяка дефиниция да започва с „този, който/тази която”. Напълно правилното 

въвеждане на пояснение за съществителни имена е необходимо само при липсата на 

съответствие. 

•Напълно подкрепям интерпретацията на огромния брой разглеждани лексеми в 

дисертационния труд. Ще обърна внимание само на няколко случая, които според мен 

предизвикват известни несъгласия.  

+В случаи като носьць, интерпретиран от докторантката като грешка и възстановения от 

нея облаконосьць, не намирам за правилно отделянето на пълноценна дума. За мен тя трябва 

да стои със звездичка, с направената корекция и без дефиницията: „този, който води нещо, 

колар”, която намирам, че се разминава със смисъла на контекста и със значението на 

мотивиращия глагол носити. 

+Извеждането на заглавна дума молитель от съкращение под титла млЃтль срещу гръцки 

паралел } τύρραννος ми се струва рисковано, въпреки нетипичното съкращение на 

напълно адекватното на смисъла на гръцкия текст м©читель  без изнесена надредна буква 

„ч”. 

+Доста място  в дисертационния труд е отделено на анализа на ложьница. Ценка Досева 

отделя две от употребите на думата в НМ и ги тълкува като „тази, която е сгодена, 

предназначена за някого (но не се е омъжила обредно)”, като интерпретира тези два случая 

за доказателство, че ложьница в тях е име на лице. С останалите примери авторката не се 

занимава, защото ги възприема като употреби с предметно значение „ложе, брачно ложе”. 

Такова значение предлагат и съществуващите лексикографски справочници. Според мен в 

приведените примери значението на ложьница е „ложе, брачно ложе”, а употребата 
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навсякъде е образна и в контексти, в който св. Богородица е наречена „агница”, „гълъб”, 

„брачно ложе”, „двер”, „облак” и т. н. 

+Невэстородительница е тълкувана като „невеста и майка, Дева-майка (епитет на св. 

Богородица, която е съхранила девствеността си)”. Единственият пример в НМ е от канона 

на Андрей Критски за Рождество Богородично прозбла еси невэстородительнице. бЃомудрая 

анно ясно сочи, че невэстородительница е наречена не св. Богородица, а св. Анна и 

тълкуването следва да бъде „родителка на невестата, майка на невестата”. 

•Към тези няколко бележки по същество бих предложила на докторантката съставянето на 

още едно приложение и това да бъде гръцко-славянски словоуказател. Смятам, че 

изработването му ще бъде от изключителна полза и ще покаже много ясно както 

словообразувателните синоними, така и ще подреди синонимните редове, възникнали при 

превеждането на една гръцка дума. 

Привършвайки анализа на рецензирания труд ще обобщя изводите си от работата с него. 

Пред нас е обемно монографично съчинение, плод на дългогодишните изследователски 

усилия на Ценка Досева. Събран и интерпретиран е извънредно интересен лексикален 

материал. Дисертационният труд предлага прецизен анализ на ранни руски преписи на 

част от преведената в Преслав колекция от служебни минеи. Този анализ във всеки момент 

от проведеното проучване прокарва ясна граница между старобългарската основа на 

превода и приноса на руския преписвач. Категоричен е направеният извод, че в трите 

ръкописа липсват специфични изтославянски суфиксни имена за лица, няма маркери, 

отвеждащи към лексикални и словообразувателни източнославянизми. Русизмите са 

основно графико-фонетични, в много по-незначителна степен морфологични, наблюдат се 

и някои новгородски диалектни особености. Това обаче по никакъв начин не засяга 

лексиката на НМ, която с пълно основание е използвана от докторантката за попълване на 

словното богатство на старобългарския книжовен език по отношение на имена за лица.  

Дисертационният труд е изработен на високо научно равнище и покрива напълно 

критериите за придобиване на образователната и научна степен доктор. По темата на 



9 
 

дисертационният труд Ценка Досева е публикувала 18 научни труда в престижни 

поредици и сборници от конференции и симпозиуми. 

Авторефератът представя точно основните теоретични постановки, дава представа за 

проведените конкретни научни изследвания, представя точно направените изводи в 

дисертационния труд. 

С пълна убеденост ще гласувам положително за дисертационния труд Имена за лица в 

Новгородските минеи от 1095-1097 г. на Ценка Георгиева Досева да бъде присъдена 

образователната и научна степен доктор. 

05.08.2013 г. 

Рецензент: 

  Проф. д-р Елка Мирчева 


