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Дисертацията на  Ц. Досева е изградена според научните изисквания, като 

отделните части са подчинени на общата тема. Съдържа увод, две глави, 
заключение, извори и библиография и 3 приложения.  

В увода авторката коректно представя състоянието на проучванията,  
мотивира темата, въвежда целите, задачите, източниците и понятийния апарат, 
свързан с изследваната проблематика. Въпреки заостреното напоследък научно 
внимание към химнографските паметници, техният словен инвентар все още не е 
разкрит напълно и изследван систематично. Разглежданите източници са 
представени частично в няколко речника на източнославянската книжнина. 
Значимостта на избраната тема се подсилва и от липсата на поетически текстове в 
класическия старобългарски корпус, така че неговите речници не съдържат 
жанрово специализирана лексика от химнографията (с едно малко изключение). 
Работата цели да бъдат решени няколко задачи, част от които надхвърлят чисто 
лексикалната проблематика, но са напълно оправдани от характера и 
количеството на първичния материал. Авторката съчетава няколко подхода, като 
водещ е лексико-семантичният анализ. Препоръките ми тук са: 1) част от 
уговорките, които имат важно значение за мотивирането на темата, да бъдат 
преместени от бележките под линия в основния текст; 2) да се обедини на едно 
място информацията за трите основни минея. 

Първата глава е посветена на еднокоренните съществителни, като са 
анализирани  общо 278 лексеми (производни от 19 суфикса), от които 144 липсват 
в класическите паметници. Втората глава разглежда композита. Анализирани са 
общо 126 лексеми, производни от 4 суфикса за м.р. и 1 за ж.р., от които 100 
липсват в класическите паметници. Трудът има ясна структура на макроравнище, 
като всяка от главите е изградена еднотипно. Имената са разпределени по 
суфикси. В рамките на подглавите за всеки суфикс са отделени лексемите с 
фиксация в класическия корпус от тези, които липсват в него. По включената 
богата информация статията за отделната лема надхвърля установената схема в 
подобен тип лексикални разработки. Дават се значението на славянската дума, 
гръцко съответствие (или съответствия), два вида сигнации (по богослужебна 
позиция и по изданието на В. Ягич), разночетения по други преписи или в сходен 
контекст в други песнопения. Досева прилага изчерпателни справки по речници 
на средновековната книжнина, на отделни химнографски ръкописи, на 
средновековни паметници, а също и от оригиналните съчинения на 
старобългарските писатели. Отбелязано е наличието/липсата на мотивиращи 
думи, на лексеми от същия корен или словообразователен модел в 
старобългарския ръкописен канон, лексикални и словообразователни синоними в 
НМ, други славянски съответствия за гръцката дума и т.н. Тази информация 
придава убедителност на обобщенията и позволява да се намерят различни 
ракурси към анализираната лексика. Препоръката ми е всяка статия да бъде 
допълнена и със значението на гръцката дума (сега не е посочено 



последователно), като за базов се използва патристичният речник на G.W.H. 
Lampe.  

Разпределен в семантични и словобразователни групи, материалът е 
осмислен и коментиран чрез различни критерии: фреквентност, участие в 
синонимни опозиции или синонимни редове, продуктивност на даден суфикс, а 
при композита – и на отделните съставки, и др. Смятам, че някои от 
количествените данни, особено от съпоставката с класическите или с други 
паметници, поставени отново в бележки под линия (например, бел. 209, бел. 257 и 
др.), би следвало да влязат в изводите след съответната подглава.  

В анализа на двукоренните думи проличава продуктивността на избрания 
функционално-синонимичен подход, при който водещи са семантичният и 
контекстовият анализ и думата се изучава в състава на синонимните й редове. 
Макар и с възлово място в строежа на сакралните текстове изобщо, композитата 
играят особено важна роля в литургическата поезия, която представя най-
високото и украсено средновековно словотворчество. Включени в християнския 
понятиен апарат, немалко от сложните думи носят допълнителна богословска 
натовареност в сравнение с изходните корени и тя невинаги може да се разкрие 
чрез смисловия анализ на техните отделни компоненти. Предимство на труда е, че 
разглежда семантката им в рамките на различни догматически формули и 
трафарети или като атрибути, обвързани с даден светец или тип святост. Този тип 
пояснения обаче са представени нередовно. Например, според контекста може да 
се уточни, че áàñíîñëîâüöü (‘този, който разказва лъжи, измислици; празнословец’,  

} ìõèïëüãïò) в химнографията назовава създателите на ереси или античните 
ритори и философи (срв. употребата на лексемата и в Богородичния акатист); а 
също, че áîãîîòðîêîâèöà ‘тази, която, която се е посветила на Бога’, се отнася 
единствено за св. Богородица. В някои случаи, когато значението е изведено само 
според съставките на славянската дума, са допуснати неточности. Например 
÷èñòîâèäüöü, пояснено с ‘този, който ясно вижда’, назовава важно понятие 
‘посветен в божествените тайни, получил откровение за свещените таини, 
тълкувател на божествените таинства’ (срв. грц. såñïìýóôçò и неговите точни 
славянски преводи ñâ�ùåíîòàèíèêú, -òàèáüíèêú), като ÷èñò- тук означава ‘свещен’. 
Такава информация служи не само за прецизиране на смисъла, но би могла да се 
използва по-активно от Досева, за да обясни ограничеността на отделни лексеми 
само в определен контекст или клишета или изобщо ниската честота на някои от 
тях.  

Обобщаването в таблици на материала от съпоставката с класическите 
паметници и прилагането на статистически методи придават систематичност на 
работата и по-голяма убедителност на заключенията.  

Представената информация и направените изводи са приносни в няколко 
насоки.  

1. Проучването на цял словобразователен клас в три обемни химнографски 
корпуса въвежда в научно обращение новa лексика, част от която не е 
засвидетелствана в лексикографските пособия. Така трудът несъмнено запълва 
празнина в българската историческа лексикология. Разгледаната стилистически 
маркирана лексика (типична за поезията или за високите жанрове) обогатява 
представите за речниковия инвентар на поетическия стил, който е бил вече ясно 
оформен към втората половина на X в. Сравнението с широка база източници – 
обемни старобългарски корпуси, съчинения на Кирило-Методиевите ученици и 



по-късни творби, показва устойчивостта на разглежданите словобразователни 
модели и континуитета в развитието на лексикалната система.  

По мое мнение е добре да се отделят лексемите, които не се откриват в 
лексикографските наръчници изобщо или са посочени само по някой от трите 
новгородски минея (т.е. хапаксите), от тези с най-ранни фиксации в 
разглежданите източници, но известни в по-късни преписи на други текстове. 
Например част от думите, обединени в обща група при изводите в заключението 
(на с. 258), имат паралел и в сравнително ранни южнославянски ръкописни 
триоди: áîãîïîáýäüíèêú (Орбелски, Шафариков), áàñíîñëîâüöü (ГИМ Хлуд. 133), 

áîãîíîñèöà, áîãîóáèèöà, çàêîíîïîëîæüíèêú, ïýñíîñëîâüöü (Орбелски) и др. По такъв 
начин реално ще се откроят лексемите с еднократна засега употреба, кото 
вероятно са плод на индивидуални творчески решения или пък са характерни 
само за определен минеен текст (или контекст). 

2. Изводите на Досева илюстрират един по-късен етап от развитието на 
старобългарския книжовен език, когато словното богатство и синонимията са 
разгърнати чрез предаване на една и съща гръцка лексема с различни славянски 
думи или с различни типове превод. Очертаните механизми, по които се допълва 
речниковият състав, имат значение и за изясняване в диахронен план на 
преводаческите подходи на старобългарските книжовници.  

3. Досева достига до интересни наблюдения върху стилистиката на 
поетическите текстове и нейния израз в славянските преводи. Безспорна иновация 
е, че данните са осмислени с оглед на поетиката на химнографския текст и 
неговите ритмически особености (наличието на паралелизъм, деривационни рими, 
етимологични фигури). Този подход досега е слабо прилаган в лексикални 
разработки в областта на химнографията. 

4. На базата на първичен материал рецензираният труд коригира мнения за 
източнославянския характер на някои лексеми и влиза в скрита полемика с 
фактологически неподкрепени или манипулативни хипотези за произхода на 
есенните всекидневни минеи. Бих изтъкнала голямата доказателствена сила на 
заключението, че най-ранните древноруски минейни ръкописи от ХI–ХII в. (и тези 
с доказан старобългарски протограф като Путятин миней, миней на Дубровски и 
Илина книга, и всекидневните минеи, при които връзката със старобългарските 
изводи е по-опосредствана) показват общи тенденции в състава, семантиката и 
функционирането на имената за лица. От друга страна обаче, данните за 
продуктивността на суфиксите в НМ и в старобългарските паметници явно 
илюстрират общността на лексикалния им фонд.  

5. Важна стойност носят и редица странични изводи, свързани с  
хронологическата нееднородност на минейния корпус. От текстологична гледна 
точка специално трябва да се оцени заключението, че ноемврийската част на 
Братковия миней изпъква с повече лексикални отклонения спрямо НМ, сравнена 
със септемврийската и октомврийската. По мое мнение би следвало тези изводи 
да бъдат формулирани като част и от заключението, а не само в приносите, 
посочени в автореферата.   

Библиографията включва внушителен брой заглавия. Специално искам да 
изтъкна доброто познаване на справочниците, инципитариумите и изданията на 
византийската химнография и тяхното активно използване при издирването на 
гръцките паралели. 

Трите словника в приложението служат за справки върху обработения 
лекикален материал и са добра основа за бъдещи проучвания от различен 
характер. 



Ц. Досева има 18 публикации по темата на дисертацията. Авторефератът 
(53 стр.) е структуриран според съдържанието на дисертацията и отразява всички 
нейни аспекти като цели, задачи, изводи и приноси. 

Въз основа на всичко казано смятам, че представената дисертация напълно 
покрива критериите за формата и съдържанието на дисертация за 
придобиването на научната и образователна степен „доктор“. Затова убедено 
препоръчвам на почитаемото научно жури да гласува за присъждането на 
образователната и научна степен „доктор“ на Ценка Георгиева Досева. 

 
1.09.2013 г. 
София 


