
Р Е Ц Е Н З И Я

От проф. Василка Тъпкова-Заимова

Относно: дисертационния труд на Пресиан Пламенов Борисов, 

редовен докторант по професионално направление 2.1. Филология – 

български език.Старобългарски език,

На тема: ЛЕКСИКАТА НА СТАРОБЪЛГАРСКИЯ ПРЕВОД 

НА

ДИАЛОЗИТЕ НА  ГРИГОРИЙ  ВЕЛИКИ (ПЪРВА И 

ВТОРА КНИГА) В СЪПОСТАВКА С ЛЕКСИКАТА НА 

СЛАВЯНСКИЯ ПРЕВОД НА НЕГОВИТЕ БЕСЕДИ ВЪРХУ 

ЕВАНГЕЛИЕТО

за присъждане на образователната и научна степен „доктор”

 

Представеният труд е по обем 359 страници , от които 197 са 

текстова част. Построен е по следния начин :

 въведение,  четири  глави,  заключение,  библиография  и 

списъци с лексикалния материал. 

Още тук, в началото, трябва да кажа, че техническата подредба 

прави впечатление със своето  съвършенство, на което и по-нататък 

ще обърна внимание на определени места.

Във Въведението е представена първоначално, както е прието, 

историята  на култа  към св.  Бенедикт  и историята  на избрания  от 

автора проблем, като е наблегнато  на  превода   на Диалозите на 

папа Григорий, превод известен в славянската традиция като Римски 

патерик,  и  направен  вероятно  в  началото  на  Х  в.  Прочее,  този 

патерик  се  състои  от  148  глави,  групирани    в  четири  книги.  В 

първата  книга  са  поместени  разкази  из  живота  на  италиански 

монаси, във втората е поместено житието на св. Бенедикт, в третата 
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намираме  разказ  живота  на  Павлин  Нолански,  а  в  четвъртата  ― 

разкази  за безсмъртието на човешката душа и за задгробния живот. 

Тези четири книги са били преведени от латински на гръцки от папа 

Захарий, грък по произход, който е заемал римския  престол от 741 

до 752 г. Този превод е послужил за  нови преводи на славянски, 

грузински, арабски и пр. 

За  самия  папа  Григорий  не  е  била съставена  византийска 

служба до към ХІ в.,  такава гръцка служба за него  е била изготвена 

чак към ХІ в., вероятно в итало-гръцка среда, където възниква и още 

една  служба –тази  за  св.  Бенедикг.  Неин автор  е  Нил  от  Росано, 

основател на манастира Гротаферата.  Към втората  половина на ІХ 

в. и началото  на Х в. , когато старобългарската книжовност започва 

да се развива,  във византийска среда   са известни  вече и следните 

литургични и паралитургични текстове,  отнасящи се към култа на 

св. Бенедикт, а именно : Житие от втората книга на Григориевите 

Диалози;  Съкратено  житие  в  богослужебните  книги;  Служба, 

написана  от  Йосиф  Песнописец;   отделни  откъси  от  патериците, 

посветени  на  св.  Бенедикт.  Освен  тези  текстове  българските 

книжовници  биха  могли  да  използват  и  латинския  текст  на 

монашеския  устав  на  св.  Бенедикт.  Други  текстове,  свързани  със 

същия светец,  са  също част  от славянската  литература.  Например 

славянската  Служба  за  св.  Бенедикт  се  съдържа   в  мартенските 

минеи, чиито най-стари преписи са от първата половина на ХІVв . 

Тук  спирам  да  изброявам,  като  наблягам  обаче,  че  има  и 

допълнителни подробности около св. Бенедикт, чудесата, които му 

се приписват и пр. Като дата за чествуване на паметта  му се сочи на 

Изток 14 март, а на Запад –-21 март и пр. А че е  имало  директни 

контакти на български книжовници с бенедиктинския орден личи и 

от други подробности, които уместно са изложени  от нашия автор, 
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напр. името на светеца в някои български, руски и сръбски ръкописи 

започва с Б вместо с В. 

Той  допълва  още,  че  Диалозите  на  Григорий  Велики 

присъствуват  в  славянската книжовна традиция чрез три 

превода – два среднобългарски от ХІV в. и един старобългарски от 

края на ІХ в. или от  началото на Х в.   

По-нататък  ни  се  припомня  още,  че  въпросът  за  мястото  и 

времето, когато е  възникнал най-ранният старобългарски превод, не 

е  напълно  изяснен  и  авторът  привежда   различни  мнения,  като 

изтъква  намерението си  да даде и личното си мнение, прилагайки 

своя  метод  –  съпоставителния.  Обяснява  също,  че  в  тук 

представения си труд разглежда лексиката на първите две книги от 

старобългарския превод на Диалозите, като си служи с изданието на 

старобългарския  текст  по  ръкопис  от  Руската  национална 

библиотека  в  Санкт  Петербург  –  сбирката  на  Погодин  №  909. 

Ранната славянска  версия се състои (в пълния си  обем) от 2438 

лексеми; като латинските и гръцки съответствия се установяват  чрез 

текста от Рatrologia graeca  и Patrologia latina. Така той смята, че ще 

даде своя принос  за обяснението относно времето и мястото на този 

превод.  Защото  дотук  Борисов  се  позовава  на  няколко  автори  –

известни  слависти,  чиито  изследвания  той  познава  и  използва  с 

голяма прецизност.

Минавам по ред към главите на труда.

 Те  не  са  еднакви  по  размер,  но  това  не  е  непременно 

недостатък.  Прочее  започвам  с  първата,  най-кратката.  Първият 

параграф  е  посветен  на  гърцизмите.  Каза се вече,  че  това са 

лексеми,  проникнали  в  Беседите  през  гръцки  –  съществителни, 

прилагателни и глаголи. Повечето са свързани с християнството, а 

които  не  са,  отразяват  светския живот.  Има  съвсем  малък  брой 
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хебраизми  и  лексеми,  проникнали  в  славянски  през  латински. 

Авторът тук обръща внимание на следното: Беседите принадлежат 

повече към моравската преводна традиция, която е била изложена 

по-малко на гръцко влияние, отколкото към българската, към която 

принадлежи  старобългарският  превод  на  Римския  патерик.  И  той 

посочва  срещащите  се   гръцки  заемки  в  първите  две  книги  на 

Диалозите  –  в  повечето  случаи  те  са  базисни  понятия  от 

християнството. А някои  са минали  и през латински.                      

   Борисов е  обърнал внимание и на това, че гърцизмите, за 

които стана дума, са характерни  и за старобългарския канон. Също 

така  е  изтъкнато,  че  някои  от  тези  лексеми   имат  по  няколко 

варианта на превод, защото вероятно по времето,  когато е  правен 

преводът,  за някои лексеми още не е имало общоприет модел,  по 

който да бъдат предавани те на старобългарски. По-нататък се вижда 

също как  в старобългарските  паметници от  преславската  щкола е 

търсена подмяната на гърцизмите със славянски думи. Напр. аеръ се 

предавя  от  преславските  книжовници  с  въздоухъ,  но  в 

разглежданите от нашия автор две книги на Диалозите  първата дума 

се среща един път, а втората я няма. 

Това не е единственият пример, а са приложени  още значителен 

брой подобни примери с лексеми, също така интересни. Подробният 

анализ  на  всичко,  представено  от  нашия  автор,  показва,  че  има 

тенденция за  запазване на гърцизмите в преводния текст,  но че у 

преславските книжовници те се заменят от славянски думи, както се 

каза, но от друга страна са налице преводни варианти, характерни за 

паметници от Крило-Методиевската традиция. Оттам следва, според 

Борисов,  че  третирането  на  гърцизмите 

се доближава повече до това, което е в тези паметници, отколкото до 

онова, което характеризира третирането им в преславската редакция. 
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Както  се  каза,  има  и  заемки  от  гръцки,  които  са  минали  през 

латински.

  Идва ред на  моравизмите, т.е.  онези лексеми по произход 

моравски,  които фигурират в представения от нашия автор 

материал.   Там има лексеми,  които са налице,  като са минали по 

народен път от  латински,  като  апостоликъ,  или  от 

старовисоконемски   като мънихъ,  или пък са латинска калка, като 

въсемогы.  Трябва  да отбележа,  че одобрявам забележките на 

отделни автори,  на които и тук авторът се позовава за това, че те 

дават като моравизми лексеми, за  които обаче  може  да се допусне, 

че  те  могат  и  да  са  заети  по  народен  път  от  латински  или  от 

старовисоконемски, а също да са  латинска  калка.

На  трето  място  фигурират  т.нар.  прабългаризми,   които 

отразяват  лексеми,  отнасящи  се  до  държавното  устройство,  като 

боляринъ, до религията, като коумиръ  и до бита , като гоуберъ .

   В раздела преславизми също се намират белези, отразяващи 

преславската редакция. Действително редица съвременни  автори, на 

които се позовава Борисов, са на мнение, че преславската лексика е 

застъпена доста много в Диалозите.  Но той също е прав, според мен, 

като  дава  и  няколко примера  от  изследвания,  в  които  е  изразено 

колебание  на  отделни  автори  в  тази  насока,  т.е.  доколко  редица 

лексеми могат да се определят като преславски и затова и самият 

той приема такова колебание.

   Ще завърша наблюденията си в тази глава с това, че и тук – 

според  мен  –  са  подбрани  уместно  съвременни  автори,  на  които 

Борисов се позовава.  Напр. той посочва  в първите две книги  на 

Беседите  45  лексеми,  като  принадлежащи  към  Кирило-

Методиевската лексика.  
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Глава втора,  посветена на  словообразуването,  се  състои от 

пет  раздела,  съответно  за  съществителните,  прилагателните, 

наречията,  глаголите  и  двукоренните  лексеми.  Подредбата  е  по 

групи,  както  следва:  1.  Думи,  засвитетелствувани,  както  в 

старобългарските ръкописи, така и в Беседите върху Евангелието; 2. 

Думи, които са налице в старобългарските ръкописи, но липсват в 

Беседите;  3.  Думи,  които  са  регистрирани  в  Беседите,  но  не  и  в 

старобългарските  ръкописи;  4.  Думи,  които не се  намират нито в 

канона, нито в Беседите.

В  раздела  „Съществителни  имена”  са разгледани  37 

суфиксални  групи.  Като  подраздели  са  оформени  суфиксите  за 

съществителни  със  значение  на  лица  /15  групи/  и  суфиксите  за 

съществителни с абстрактно значение /13 групи/.

Разделът „Прилагателни имена” е съставен от мотивираните 

прилагателни,   подразделени на 16 суфиксални групи,   и  от една 

група, съставена от прилагателни с партиципиални основи, самата тя 

разделена  на  три  подгрупи  –  прилагателни  с  основа  на  сегашни 

деятелни,  на  сегашни  страдателни  и  на  минали  страдателни 

причастия. 

Разделът  „Наречия”  обхваща  всички суфиксални наречия, 

засвидетелствани в първите две книги на Диалозите.  Те образуват 

три групи – суфикси  -ьно   и  -ино,  -аско и др. В третата група са 

обединени  суфиксалните  наречия  на  –je/-ъи/,  -ъко,  -ливо, и 

такива, които са произлезли от сегашни страдателни причастия.

Разделът  „Глаголи”  има два  подраздела,  съответно глаголна 

префиксация  и глаголна  суфиксация.  В  първия  са  описани 

префиксалните глаголи на брой 677, които са образувани с помощта 

на 20 префикса. Префиксацията е повечето пъти единична, двойната 

6



се  среща  по-рядко,  а  тройна  се  среща   само  при  глагола 

възненавидьти (βδελυσσομαι, despicio) и в двете книги.

  В раздела, посветен на двукоренните лексеми, са разгледани 

115-те думи ог тази категория по два начина – във връзка с първия 

им компонент  и  съобразно  със  застъпената  суфиксация при тези 

композита. При първия компонент двукоренните образуваг 19 групи. 

Погледнати  огкъм  суфиксите  сложните  съществителни  формират 

осем групи. А прилагателните –четири. 

При сложните наречия  има само три случая със суфикса  -ьно, 

а дугите са без суфиксация.

Има много малко  двукоренни композита, които да са общи в 

Диалозите и Беседите. Както пак показва авторът, това е още едно 

доказателство,  че  славянската  преводна  традиция  е  различна  на 

места  в двете съчинения на Гриторий Велики.

Минавам към трета глава. Тя е посветена на общата лексика 

между  първите  книги  на  Диалозите  и  Беседите върху 

Евангелието. Материалът, който намираме в Диалозите – както пак 

показва  авторът  –  има  значително  сходство  с  лексиката  на 

славянския превод на Беседите. В двете посочени книги на Римския 

патерик това са 2438 лексеми , от които 1297 се намират в едното и 

другото съчинение. Това  означава, че авторът на двете е един и същ, 

както и че езикът на двете е  еднакъв по отношение на лексиката. 

Само  53  лексеми  от  посочените  1257  не  се  намират  в 

старобългарските ръкописи. Всичко това личи от приложените два 

списъка – единият на  стр. 160-171 с горепосочените 1257 лексеми, а 

другият  –  съответно  с  53-те,  посочени  на  второ  място  и  не 

присъстващи в старобългарските ръкописи.

Четвъртата, последна, глава носи следното сложно  заглавие: 

Съпоставка на определени  лексикални  групи от 
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материала  със  словния фонд на лексикографски  обработени 

паметници, достигнали до нас в по-късни преписи.  

Става  дума  за   шест  паметника,  а  именно  :  Богословието  и 

Шестоднева   на  Йоан  Екзарх,  Симеоновия  сборник  от  1073г., 

словата на св. Климент, Паренезиса на Ефрем Сирин  и Скитския 

патерик.  В  първата  група  са  лексемите,  които  не  са  известни  от 

старобългарските  ръкописи,  във  втората  влизат  двукоренните 

композита,  в  третата  –  лексикалните  единици,  заети  посредством 

гръцки. Към всяка от трите групи е направена отделна съпоставка с 

всеки  един  от  шестте   паметника,  като  най-напред  са  показани 

лексемите, които не се намират в останалите пет паметника, а след 

това е даден списък с лексемите  от другите  останали  паметници.

В края на раздела,  за всяка група са посочени лексеми, които не 

се срещат в нито един от шестте паметника. Лексемите от първите 

две  книги  на  Диалозите,  които  не  присъстват  в  старобългарските 

ръкописи, са 565. От тях 201 се срещат поне в един, а 128 се срещат 

само   в  един.  От  регистрираните  в  материала  115  двукоренни 

лексеми 59 се срещат в поне един  от шестте паметниа. Общият брой 

гърцизми и мотивираните от тях лексеми в първите  две книги на 

Диалозите е 73, като 36 от тях се срещат поне един път в  посочените 

паметници. За яснота и тук е приложена съответна таблица.
                          

      В Заключението се правят следнте изводи: 

1.  Една  от  особеностите  на  преславската  редакция  на 

старобългарските паметници  е стремежът да се избягват гърцизмите 

и да се подменят със старобългарски съответствия, ако се намерят 

такива.  В  анализа  на  представените  от  Борисов  паметници  е 

показано,  че  тия  лексеми,  които  са  навлезли  от  гръцки  в 

старобългарския  превод,  са  в  значително  количество.  Както  беше 
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подчертано,  това са понятия,  свързани главно с християнството,  а 

по-малко  със  светския  живот.  Имало  е  стремеж  и  там   да  се 

подменят  със славянски съответствия,  но в първите две книги  на 

Диалозите  те  са  запазени.  Има и  сходен  превод  на  някои  гръцки 

лексеми в превода на паметници, свързани с Кирило-Методиевската 

традиция. 

    2. Има сравнително малко моравизми (23 лексеми). Някои от 

тях са употребявани паралелно с техни синоними и около произхода 

им  се спор.

   Подобен  е и въпросът с броя на прабългаризмите (12 на 

брой). Преводните съответствия, характерни за преславската среда, 

също  е  малък  (17  лексеми).  Авторът  смята,  че  тази  несигурност 

(въпреки  наличието  на  значително  количество  източнобългарска 

лексика) не подкрепя и предположенето, че преводът може да е бил 

извършен в преславската среда.            

 3.  Анализът   на  целия  материал  позволява  на  автора  да 

покаже, че има много несъответствия и непоследователности между 

латинските  и славянските  лексеми в  синтактично,  а  и в  смислово 

отношение.  А  според  Борисов  честата  липса  на  латински 

съответствия или наличие само на приблизителни такива показва, че 

славянският  преводач  не  е  познавал  латинския  оригинал  на 

Диалозите.

4.  Количеството,  посочено  на  съответните  места,  на 

мотивираните съществителни (38 суфиксални групи), прилагателни 

(16  суфиксални  групи)  и  наречия  (6  суфиксални  групи)   е 

засвидетелствувано и в ръкописите на старобългарския канон. Броят 

на  лексемите  в  регистрираните  в  материала  суфиксални  групи 

отговаря  на  продуктивността  на  тези  суфикси  в  някои 
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старобългарски ръкописи, посочени от автора, който се позовава тук 

на Р. Цейтлин. 

5.   Няма  достатъчно  доказателства,  че   преводът  на  двете 

книги от Диалозите  е дело на повече от един преводач. Наличните 

разлики  между  двете  книги  по  отношение  на  броя  на 

засвидетелствуваните  лексеми и на честотата  на тяхната употреба 

могат да се обяснят с разлики в самото повествуване. 

 6.   Може  да  се  предположи,  че  изборът  на  лексемите  в 

материала, обработен от Борисов, се  дължи  на преводен процес, 

при  който  първостепенно  значение  е  имал  смисълът,  а  не 

морфемната структура на съответната лексема в езика - източник. 

Поради това калкирането  е слабо застъпено.  Има случаи на превод, 

както е при   няколко гръцки лексеми,  с една старобългарска, така и 

на  една  гръцка  лексема  с   няколко  старобългарски.  Това  отново 

доказва – според Борисов – значението на смисъла в преводаческия 

процес. 

  7. По-голяма част разгледаните лексикални единици са били 

вероятно употребявани в живата реч.

   8. Повтарям, че, както е показано в подробните анализи на 

автора,  общият  брой  на  лексемите  от  първите  две  книги  на 

Диалозите   е  2438,  като  от  тях  1874  са  използувани  и  в 

старобългарските  ръкописи.  А  това  означава,  че  има  значително 

съвпадение  при   тази  част  от  лексиката  в  първите  две  книги  на 

Римския  патерик и в старобългарския канон, т.е. 76, 8 %. 

    9. Авторът е установил, че общите лексеми  между превода 

на  Диалозите  по  отношение  на  лексиката  и  на  Беседите  върху 

Евангелието, са 1297, т.е. 53,2%. Това означава, че близостта между 

двата паметника е налице, но има и значителни  разлики. Той смята, 

че  това  може  да  се  дължи  на  различните  територии,  в  които  са 
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правени двата превода и с различната преводна рецепция на двата 

текста.

      10.  Езикът на  Диалозите  и  Беседите  е  един и същ на 

лексикално равнище. Доказателство за това, споменато  и по-горе, е, 

че само 53 лексеми от общо 1297 от двата споменати паметника не 

се срещат в старобългарските ръкописи.

11. Съпоставка на лексиката, специфична за първите две книги 

на  Диалозите  и  непозната  на  старобългарските  ръкописи,  с 

лексиката на шест паметника, дошли по-късно до нас, показва как се 

редят по брой тези лексеми в съответните паметници: Паренезисът 

на Ефрем Сирин, Скитският патерик, Симеоновият сборник от 1073 

г.,  Шестодневът,  Словата на Св.Климент  и накрая  Богословието. 

Това  вече  беше  показано 

на съответното място от Борисов, който е изложил и по-горе своите 

наблюдения   относно  ранния  славянски  превод   на  Диалозите,  в 

смисъл  ,  че  той  е  осъществен  в  някое  от  кнжовните  средища  в 

Първата българска държава, сигурно Преслав, в периода на първото 

поколение  след  Методий,  но  преди  оформянето  на  литературната 

норма на  преславската редакция.

     Библиографията е публикувана, както е нормално, след 

ЗАКЛЮЧЕНИЕТО.  Тя брои над 60 заглавия и ми направи много 

добро впечатление: в нея са включени много подходящи публикации 

на български и чужди  автори, особено такива, които са дали свои 

изследвания през последните години. Забележително е,  че нашият 

автор  е  прибягвал  за   някои  сравнения  и  до   речници,  като  на 

М.Фасмер  и  др.,  които  са  известни  с  големия  си  принос  в 

разглежданата област. Към библиографията бих посъветвала само ва 

да  се добави статията   на М.  Петрова и М.  Йовчева  Светците в 

Супасълския  сборник-имена,  дати,  източници в  книгата 
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„Преоткриване: Супрасълски сборник , старобългарски паметник от 

Х в.” Съставител А. Милтенова, с. 2011, с. 390 – 393.  

 В   АВТОРЕФЕРАТА  е  публикувана,  освен  това, 

информация  за  СПИСЪЦИТЕ  НА  ЛЕКСИКАЛНИЯ 

МАТЕРИАЛ.  Читателят  се   информира,  че  целият   материал  е 

представен  по  азбучен  ред  в  два  списъка  –  по  един  за  всяка 

разглеждана от него книга.   Тези списъци са  от по три колони – 

старобългарски  лексеми,  гръцки  съотвествия  и  латински 

съответствия.  Старобългарските  глаголи  са  представени  в 

инфинитив , а гръцките им съответствия – с формата за   indicativus 

praesentis  activi,  1-во лице, ед.  число.  След това са поместени  два 

гръко-славянски индекса (по  един  за  всяка  книга),  като  там 

материалът е подреден по азбучен ред на гръцките съответствия.

Приложени са и два обратни индекса след гръко-славянските 

индекси – по един за всяка книга. 

 В  края  на  труда  е  поставен  списък  на  етнонимите, 

антронимите и топонимите, които са на лице в двете книги.  

     Прегледах внимателно всички налични списъци и изказвам 

тук задоволството си от представянето  на  всяка отделна дума, в 

смисъл на точност, ударения, придихания и пр.

    Трябва  накрая  да  кажа,  че  традиционно  са  показани 

отпечатаните  публикации  от  дисертационния  труд.  За  Пресиан 

Борисов те са само две, от които втората е още под печат. Но като се 

има  предвид  обема  на  представения  цялостен  ръкопис,  за  който 

повтарям,  че  е  изработен  извънредно  подробно  и  прецизно,  а  и 

обхваща,  както вече  отбелязах,  359 страници,  смятам,  че  това  ми 

позволява  да подчертая  положителната си преценка  като цяло. С 

други  думи,  препоръчвам  убедено  пред   съответното  жури  да 

присъди на редовния докторант 
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Пресиан Пламенов Борисов образователната и научна степен 

„ ДОКТОР”.

 Подпис : проф. Василка Тъпкова-Заимова  

СОФИЯ, 25.І.20І4 г.   

    .     
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