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Дисертацията  се  състои  от  359  стр.,  включващи  въведение,  четири  глави, 

заключение,  седем индекса,  библиография.  Представеният  обемист  труд  от  Пресиян 

Борисов  е  свидетелство  за  продължителна  и  задълбочена  работа  на  един 

високообразован автор, който има солидни знания в различни области: старобългарски, 

гръцки  и  латински  средновековни  текстове  и  преводи,  славянска  историческа 

лексикология и лексикография, словообразуване в старобългарски, семантика. 

Темата на дисертацията засяга значим проблем – лексиката на средновековния 

славянски  превод  на  Диалозите  на  папа  Григорий  Велики,  известен  като  Римски 

патерик (поради големия обем на паметника са избрани първите две книги, а поради 

тематични и жанрови различия те са изследвани поотделно). Анализът на лексиката е 

направен с цел да се потърсят солидни аргументи за произхода на превода на този текст. 

Чрез разработването на тази тема се хвърля светлина върху рецепцията на един от най-

влиятелните  средновековни  автори,  папа 

Григорий  Велики  (†  604),  в  историята  на 

средновековните  славянските  култури. 

Това  се  постига  най-вече  чрез  широка 

скала  от  сравнения:  първо,  с  ранния 

превод,  направен  на  Кирило-Методиевия 

книжовен  език  в  чехо-моравска  среда,  на 

друго произведение на Григорий Велики    екзегетичните текстове върху евангелските  

четива, известно като Беседите върху Евангелието; второ, с речника на класическите 

старобългарски ръкописи от Х-ХI век; трето, с шест старобългарски текста (преводни, 



оригинални  и  компилативни),  създадени  в края  на  IX-X век,  запазени  в  по-късни 

преписи. Така докторантът изследва много широк изворов материал – бавно, прецизно, 

задълбочено и с критичен поглед. Той владее методите на сравнителното лексикално 

изследване, познава добре лексикографската традиция и спазва установените норми при 

представяне на лексемите в основна/  речникова форма.  В това отношение работа се 

отличава с последователност, прецизност и компетентност. Изготвените класификации 

на  лексемите  са  несъмнено  свидетелство  за  последователно  прилагане  на  единни 

принципи  и  методи  на  работа  и  за  изказването  на  непредвзети  тези,  за  строго 

придържане към свидетелствата на материала. 

Самото структуриране на дисертацията показва, че Пресиян Борисов е изяснил 

добре за себе си целта си и конкретните стъпки за постигането й и се е оборудвал с 

нужния  инструментариум за  постигането  й.  Точни са  формулировките  му именно  в 

частта от труда, в която представя целта и задачите си. Този ясен и лапидарен език е 

характерен за цялата работа и той показва, че авторът отлично познава материала си 

(старобългарски,  гръцки,  латински),  владее  методите  на  изследване,   наясно  е  с 

постиженията  и  проблемите  на  досегашните  проучвания  и  изказани  хипотези  и 

свободно пристъпва към анализа на оригинални средновековни извори. 

Чрез тази дисертация се обогатява и променя представата ни за старобългарския 

лексикален корпус, защото много детайлно е проучен ранен превод, който е запазен в 

късни преписи – при това е изследван в пълния си обем. Анализът на този превод е 

важен  и  то  именно  в  съпоставителен  план,  защото  оригиналът  е  текст,  написан 

първоначално на латински и преведен на гръцки в средата на VIII в., т.е. по време, не 

чак толкова отдалечено от IX-X век, когато се изковават основните на старобългарската 

книжовна норма (в сравнение с гръцкия на Новия завет, или на отците на Църквата от 

III-V в.). Пресиян Борисов категорично доказва, че средновековният славянски превод е 

направен от гръцкия превод на латинския текст. Самият жанр на текста – поучителни 

истории на монаси (първа глава) и житието на св. Бенедикт (втора глава), предполага 

разнообразна по тип лексика, както висока, така и всекидневна битова лексика. Именно 

затова е важно тя да бъде прецизно проучена, при това, като се тръгне от латинския 

оригинал и гръцкия му превод. Последователно Пресиян в целия текст, както и накрая в 

таблиците и речниците дава и гръцкото и латинското съответствие на всяка обсъждана 

лексема. Този подход е много продуктивен и отваря вратите за бъдещи съпоставителни 

изследвания:  например  на  другите  съществуващи  преводи  на  Диалозите  на  папа 

Григорий Велики, да речем с коптския спрямо гръцкия и старобългарския. Чрез тази 



дисертация Пресиян Борисов полага старобългарския превод в един широк контекст на 

рецепцията на Диалозите на папа Григорий Велики в средновековната култура във и 

извън пределите на славянството – именно защото тръгва от основата,  от латинския 

текст.

Още  в  началото  искам  да  отбележа,  че  той  много  старателно,  прецизно  и 

професионално е подходил към текста, почти не забелязах грешки както в латински, 

гръцки,  старобългарски,  така  и  в  съвременния  български  език  на  труда.  А  както  е 

известно, да се възстановят основните/ речниковите форми на толкова много лексеми, 

някои редки и за трите езика, е въпрос на солидни знания и умения.

Ще повторя,  че  Пресиян Борисов  винаги когато  споменава/  анализира дадена 

дума  от  средновековния  славянски  текст,  дава  в  скоби  и  гръцкия  и  латинския 

еквивалент в разглеждания текст. Това ще помогне на други изследователи, когато се 

занимават със значението на избрани думи, употребени в други текстове с други гръцки 

съответствия.  Този  начин  на  представяне  на  лексемите,  както  и  приложението  в 

дисертацията трасира основите на различни бъдещи анализи – не само на характера на 

превода  и  старобългарско-гръцките  съответствия,  но  и  изобщо  на  методите  на 

изграждане на един християнски език. 

Искам  да  подчертая,  че  Пресиян  Борисов  е  изследвал  съпоставително  2438 

лексеми (употребите са повече). При такъв огромен материал не е лека работа да се 

откроят  словообразувателните  модели  и  преводаческите  техники,  но  това  е 

единственият надежден начин, аргументиран начин да се направи непредубеден анализ 

и да се защитят непредубедени тези, произтичащи от самия обект на изследване.  

Сега ще мина към самата структура на работата. Още веднъж ще кажа, че тази 

работа се чете лесно, което е признак, че авторът й е напълно наясно с целите, задачите, 

методите, така че е помислил как да направи своите наблюдения лесни за възприемане 

от читателя. Целите, задачите и методите са отлично формулирани във Въведението, 

където са предадени основните хипотези досега за историята на превода на Римския 

патерик в славянска среда, използваща Кирило-Методиевия книжовен език. Тъй като за 

историята на превода на житието на св. Бенедикт е важен е контекстът, т.е. историята на 

култа в славянска среда, докторантът е отделил място и на историята на тази почит. 

Може би е  добре да се цитират и най-новите изследвания на  рецепцията  на  Regula 

Benedicti, каквато е дисертацията на Гергана Николова, но е вярно и това, че този текст 

е  страничен  за  изследователския  проблем  на  Пресиян  Борисов.  Прегледът  в 

дисертацията  на  съществуващите  изследвания  върху  Римския  патерик  в 



средновековните славянски ръкописи не е  самоцелен.  Той очертава противоречивите 

мнения за времето и мястото на превода и показва необходимостта от разработването на 

настоящата дисертацията.  Изказани са различни мнения за произхода на превода, но 

нито един от изследователите не е анализирал цялостно лексиката, поради което нито 

една  от  тези хипотези не  би могла  да  бъде  напълно  защитена;  всички наблюдения, 

правени преди дисертацията на Пресиян Борисов, си остават само хипотези и понякога 

почиват на предубеждения, или пък се дължат на впечатления от ограничен материал – 

било защото не е бил известен друг съпоставителен материал, било защото не е бил 

достъпен  на  изследователи,  работещи в  миналото.  Най-надежда  е  аргументацията  в 

труда на Пресиян Борисов, защото той изследван изцяло лексиката, като непрекъснато 

брои, т.е. дава количествена характеристика, брой на лексемите. 

Въведението  в  дисертационния  труд  успешно  защитава  актуалността  на 

разглеждания  проблем  и  предпочетените  методи.  Чрез  избрания  подход  и  анализи 

дисертацията има приноси към изясняване на техниките на ранните преводи, на пътя на 

формирането на книжовната лексикална норма, а също и на особеностите на говоримия 

език,  тъй като  речникът на  този превод съдържа множество думи от  всекидневното 

общуване (например ранната заемка аргалие). 

Първата  глава  е  посветена  на  особеностите  в  състава  на  лексиката,  като  са 

анализирани гърцизми, моравизми, прабългаризми и преславизми: най-напред авторът 

изрежда думите в съответните категории заедно с контекста, в който те са използвани, 

гръцкото и латинското съответствие в този контекст, а след това прави анализ и изводи. 

Той отчита спорните мнения в славистиката относно принадлежността на определени 

лексеми  към  посочените  групи.  Стремежът  му  е  бил  да  постигне  по-голяма 

изчерпателност, като вземе предвид различни научни позиции.  Идентифицирането на 

гърцизмите  в  този  превод  решава  спорни  въпроси  относно  времето  и  мястото  на 

заемане на някои от тях в средновековната славянска книжнина.  Макар и запазен в по-

късни преписи, този превод, безспорно ранен, засвидетелства и важни за историята на 

контактната лингвистика модели на адаптация на гръцките заемки. Мисля, че е нужна 

известна  степен  на  предпазливост  при  определяне  на  формата  кyмбальскъ като 

романска/ латинска заемка. Съчетанието μπ може и в гръцки да се прочете като /мб/. 

Това  обстоятелство,  както  и  наличието  на  други  подобни  форми  в  ранната 

старобългарска книжнина, ще допринесе за насочване на изследователски усилия и в 

тази насока в бъдеще. 



Частта  в  тази  глава,  посветена  на  преславизмите,  също  показва,  че  Пресиян 

Борисов е  отлично запознат с  нееднозначно решавани въпроси в  палеославистиката. 

Важна  методологически  овладяна  от  докторанта  позиция  е,  че  когато  определя 

преславизмите, той винаги отчита каква гръцка дума превежда, в какъв контекст и с 

какво значение се използва дадена лексема. Също така Пресиян Борисов държи сметка 

дали освен изброените от него гърцизми,  преславизми,  моравизми,  прабългаризми в 

превода на Диалозите се използват и техни синоними.

Втората глава на дисертацията е посветена на словообразуването в речника на 

разглеждания  превод  на  Диалозите  (първите  две  книги).  Отлична  професионална 

подготовка се вижда при анализа на съществителни, прилагателни, наречия и глаголи 

според суфиксацията: разгледани са 38 групи съществителни според суфикса им – сред 

тях  има  редки  словообразувателни  типове  на  –оша,  -ыка,  - и,  -окъ;  17  групиѣ  

прилагателни,  като  специално  внимание  се  обръща  на  прилагателни,  образувани  от 

основи на причастия; няколко групи наречия, най-чести сред които са със суфикси –

ьно/-ино, -ьскы/- ьско. При глаголите е обърнато внимание и на глаголната суфиксация, 

и  на  глаголната  префиксация.  Точният  и  компетентен  анализ  на  много  голям  брой 

лексеми е несъмнен принос към историята на словообразуването и на изграждане на 

старобългарската книжовна норма. Това е отлична база за сравнение, когато в бъдеще 

бъдат решавани спорни въпроси за време и място на възникване на други преводи. 

С основание Пресиян Борисов отделя специална част на композитите, които той 

изброява като 115, което според него е 4,9% от общия брой лексеми в изследвания от 

него  преводен  текст  (първите  две  глави  на  Диалозите  на  папа  Григорий  Велики). 

Изборът за анализ на тази категория думи за анализ е отличен, защото по-високата им 

честота създава книжовен стил, отличаващ се от всекидневната реч. В изследвания от 

докторанта обширен материал най-висок е броят на лексемите с първи компонент бого-, 

следвани от лексеми с благо-. Интересно е, че е сравнително висок броят на лексеми  с 

първи  компонент  пр жде-.  Пресиян  Борисов  анализира  сложните  думи  и  от  гледнаѣ  

точна на техните суфикси. Силна страна на този анализ е отчитането на съотношението 

с  гръцката  дума,  която  се  превежда  с  композит,  и  показването  на  степента  на 

съответствие. Докторантът отбелязва грешните преводи (изключително малко на фона 

на този голям обем) и разграничава калките, изковани от преводача ad hoc, от сложни 

думи,  които  според  него  са  били употребявани  в  говоримия език.  В тази глава  той 

съпоставя не само с гръцки и латински еквиваленти, но и с използването на сложни 

думи в  превода на  Беседите,  като  по  този  начин илюстрира  различната  рецепция в 



славянската  книжнина  на  двете  творби  на  папа  Григорий  Велики,  Диалозите  и 

Беседите. Направеният анализ на сложните думи дава тласък на бъдещи наблюдения 

върху приликите и разликите между гръцкия и латинския като езици на християнството 

и тяхната роля при формиране на по-новите християнските езици. 

Като цяло, адмирации в тази глава от дисертацията заслужават последователно 

даваните  статистически  данни,  компетентният  анализ  на  словообразуването,  точно 

възстановените старобългарски, гръцки, латински основни форми; вярното определяне 

на двукоренните лексеми, точно разграничени от префигираните думи. 

Особено трудоемки са третата и четвъртата глава в дисертацията, посветени на 

съпоставки  с  други  преводи.  Именно  тези  детайлни  съпоставки  предоставят  на 

изследователя  надеждни  аргументи  при  изказване  на  мнение  за  време  и  място  на 

извършване  на  даден  превод.  Те  в  бъдеще ще  служат  за  сравнителен  материал  при 

подобни задачи. Третата глава представя каква е степента на общност между словния 

фонд на Римския патерик (първите две книги) и Беседите (става дума за преводите им в 

славянска среда). Тук има две подзаглавия, представящи метода на сравнение: 1. Общи 

лексеми за двата превода – изброени са в таблица всички общи лексеми (в основна/ 

речникова форма); 2. Общи и за двата превода лексеми, които не са засвидетелствани в 

класическия корпус старобългарски ръкописи – те възлизат само на 53 от общи за двата 

паметника  1297  думи.  Важно  е  и  обяснението,  което  Пресиян  Борисов  дава  на 

количествените си наблюдения: от общо 2438 лексеми в първите две глави на Римския 

патерик, 1297 лексеми са употребени и в превода на Беседите, т.е. 53,2% от думите в 

Римския патерик се използват и в Беседите (става дума за преводите).  Установените 

факти  Пресиян  Борисов  тълкува  с  основание  така:  „Този  висок  процент  съвпадаща 

лексика може да се обясни както с факта, че авторът на двете съчинения е един и същ, 

така и с обстоятелството, че езикът, на който са били преведени Диалозите и Беседите, е 

бил до голяма степен единен на лексикално равнище“ (стр. 159). 

Съпоставката  с  речника  на  класическите  старобългарски  ръкописи  също 

установява,  че  от  изследваните  от  него  2438  лексеми  в  превода  на  Диалозите,  565 

лексеми не се срещат в корпуса на т.нар. класически старобългарски паметници, което 

само  по  себе  си  доказва  необходимостта  от  разработване  на  избраната  тема  на 

дисертацията. 

Известно е обаче, че тези ръкописи (Х-ХI в.) не засвидетелстват целия речников 

фонд  на  ранната  българска  книжнина,  защото  съществуват  преводи  и  оригинални 

произведения, за които със сигурност се знае, че са създадени в старобългарския период 



(Хв.),  но  са  запазени  само  в  по-късни  и  преписи.  Затова  в  четвърта  докторантът 

съпоставя с лексиката на  Шестоднева на Йоан Екзарх,  Богословието на Йоан Екзарх 

(частичен превод на De fide orthodoxa на Йоан Дамаскин), старобългарския превод на 

Паренесиса на Ефрем Сирин, Симеоновия сборник (запазен в най-ранен препис за княз 

Святослав от 1073 г.), словата на св. Климент Охридски и Скитския патерик. Избрани 

са лексикографско обработени паметници с немалък лексикален фонд от ранната епоха 

на средновековната българска книжнина. Те са различни по жанр и тематика, едни са 

преводни, други са компилативни, трети са оригинални и затова са важни свидетелства 

за лексикалното богатство и за формирането на лексикалната норма. Пресиян Борисов 

установява,  че  от  565  лексеми  в  Римския  патерик  (първите  две  глави), 

незасвидетелствани в старобългарските ръкописи, 201 лексеми се срещат поне в един от 

избраните паметници.  Наличието или отсъствието на лексема от Римския патерик в 

тези  паметници  е  илюстрирано  в  дисертацията  ясно,  нагледно,  чрез  прецизно 

изработени таблици по паметници и отделна таблица е направена за лексеми, 363, които 

са използвани в Римския патерик,  а  отсъстват в корпуса  за  съпоставка.  Сред тях са 

както  типично  книжни  думи,  като:  вьсенечистъ,  братопомоштьнъ, 

богопросв штеньнъ,  богопотечьнъѣ ,  проприална  лексика,  като  Григориевъ,  Аполонь, 

Ионафань,  но  и  народна  лексика,  като  ранните  гръцки  заемки  керемида,  аргалие,  

калиграфисати, дисакия.  Така изследването на Римския патерик променя, разширява 

представите ни както за броя на заетите думи в книжовния език, така и за времето на 

заемане на някои гръцки думи в народната реч. Наличието на народните гърцизми е 

още един аргумент в полза на мнението, че преводът е направен в българско средище. 

В тази глава Пресиян Борисов посвещава отделен раздел на проучването кои от 

115-те  двукоренни  лексеми  в  Римския  патерик  се  срещат  и  в  избрания  корпус  за 

сравнение  –  половината  от  тях  се  срещат  поне  в  един  от  тези  паметници:  16  в 

Богословието на Йоан Екзарх, 20 в Шестоднева, 28 в Симеоновия сборник, 25 в словата 

на  Климент  Охридски,  33  в  Паренесиса  на  Ефрем  Сирин,  22  в  Скитския  патерик. 

Отново  с  нагледни  таблици е  представена  дистрибуцията  на  сложните  думи в  тези 

паметници. Отделна таблица включва онези композити в Римския патерик, които не са 

регистрирани  в  корпуса  за  сравнение  –  56  на  брой,  сред  които  са  богоданъ,  

зв ровидьнъ,  дъвоемышляти,  мъногочр дьнъ,  св топролитие,  тьзоименитъѣ ѣ ѣ  и  др. 

Някои от тях си остават редки думи, ad hoc калки, а други се използват в по-сетнешната 

българска книжовна традиция.



В третата  част на тази глава Пресиян Борисов прилага същия подход спрямо 

гърцизмите. От 73 заемки в Римския патерик, той установява, че 36 са регистрирани 

поне  в  един  от  избраните  за  сравнение  шест  паметника.  Чрез  таблици  е  показана 

дистрибуцията на общите гръцки заемки за седемте текста и са откроени специфичните 

само  за  Римския  патерик  заемки,  сред  които  са  диалогъ,  дисакия,  клиросьникъ,  

санъдалии, папиръ, келарьскъ и др.

Литературата върху някои от включените в анализа лексеми не е малка. Пресиян 

Борисов  обаче  не  се  е  плъзнал  по  плоскостта  да  попадне  в  неизброимо  море  от 

различни  хипотези  и  анализи  на  различни  страни  на  дадени  лексеми,  а  се  е 

съсредоточил върху ясно поставената задача да направи съпоставително изследване по 

лексикология  и  лексикография  и  по  словообразуване.  Същевременно  от  начина  на 

работа,  на съпоставяне и характеризиране на  многобройните обекти,  личи,  че той е 

отлично запознат с подходите и методите на работа в историческата лексикология и в 

частност, с лексиколожката литература по палеославистика. От методите му на работа 

се  вижда  една  много  солидна  научна  подготовка  и  познаване  на  полето  на 

палеославистиката. Начинът на извличане на изводите в това изследване може лесно да 

се проследи, защото дисертантът дава ясни адреси на всяка лексема. 

Внимателно  и  ясно  са  формулирани  заключенията  му  от  направените 

пространни и компетентни съпоставителни анализи на лексиката на Римския патерик. 

Те  са  групирани  в  11  пункта  в  частта  Заключение  на  дисертацията.  Сред  тях  ще 

подчертая,  че  той  установява,  че  броят  на  т.  нар.  моравизми,  прабългаризми  и 

преславизми е сравнително малък и че според него този факт противоречи както на 

тезата за моравския произход на превода на Диалозите, така и на причисляването на 

този превод за групата  на преводи и  редакции,  носещи белезите  на  един установен 

лексикален фонд, предпочитан в преславското книжовно средище. Друг важен извод, 

направен от докторанта, който ще откроя, засяга характера на превода на Диалозите: за 

преводача първостепенно значение е имал смисълът, а не имитирането на морфемния 

строй на гръцкия текст. Това заключение логично произтича както от последователните 

сравнения  между  гръцка  дума  и  преводен  еквивалент,  така  и  от  разглеждането  на 

лексемите в рамките на синтагми, на контекст. За високото равнище на рецензираната 

дисертация  особено  допринасят  сравненията  на  лексиката  в  Римския  патерик  и  в 

Беседите, в класическите старобългарски ръкописи и в шестте старобългарски текста, 

запазени в по-късни преписи. Авторът откроява общите използвани лексеми и търси 

обяснения на разликите. Например най-много общи лексеми той установява за Римския 



патерик и превода на Паренесиса на Ефрем Сирин и за Скитския патерик. Основателно 

е обяснението, което той дава: в близката тематика, както и в „несъмнената древност на 

преводите на двете съчинения, която е още едно косвено доказателство за древността на 

първия превод на Римския патерик“ (стр. 203). 

Смятам, че направените многостранни съпоставителни анализи на лексиката на 

първите две глави на Римския патерик подкрепят основния извод на Пресиян Борисов, 

че  „преводът  може  да  е  бил  извършен  в  Преслав,  но  преди  оформянето  на 

литературната норма на преславската редакция: (стр. 203).

Особено  полезни  са  приложенията  в  дисертацията  (стр.  212-359),  които 

обследват лексиката на Диалозите от различни страни:  индекс на лексиката в  първа 

книга на Диалозите; индекс на лексиката във втора книга на Диалозите;  индекси на 

атропоними,  етноними,  топоними  --  намирам  за  особено  подходящо  и  удобно 

отделянето  на  проприалната  лексика  в  отделен  индекс.  Изключително  полезен   е 

гръцко-старобългарският  речник,  защото  този  тип  речници  са  все  още  сравнително 

малко в палеославистиката, макар напоследък да се появиха някои нови, но за да се 

изследват  надеждно  преводните  съответствия  в  старобългарската  епоха  и 

преводаческите  предпочитания  е  необходимо  да  се  изработят  речници  от  типа  на 

подготвения от Пресиян Борисов на всички произведения. Само тогава ще може по-

аргументирано да се анализират преводачески стратегии и да се локализират и датират 

отделни преводи. В допълнение към тези приложения Пресиян Борисов изработва още 

по-рядък  тип  индекс  –  обратен  речник  на  лексикалния  материал  от  двете  книги  на 

превода на Диалозите поотделно. Този индкес е несъмнен принос към старобългарското 

словообразуване.

В  автореферата  на  докторанта  са  добре  формулирани  основните  приноси  на 

дисертацията и са изброени публикациите му.

В  заключение,  без  никакви  съмнения,  смятам,  че  изследователският  труд  на 

Пресиян  Борисов,  който  се  отличава  с  компетентност  и  оригиналност,  има  всички 

необходими качества, за да бъде защитен като докторска дисертация и препоръчвам на 

почитаемото жури да му присъди образователната и научна степен „доктор“.

2. III. 2014

гр. София

доц. д-р Маргарет Димитрова

 




