
СТАНОВИЩЕ
 

от доц. д-р Татяна Мострова

за дисертационния труд на Пресиян Борисов 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“

 Трудът на Пресиян Борисов представя цялостно съпоставително изследване на 

лексиката (в нейния пълен обем), както и словообразувателните модели при основните 

граматични категории в старобългарския превод на Диалозите на Григорий Велики и 

техните лексикални паралели в превода на Беседите  върху евангелието.       

Дисертацията  е  солиден труд  с  лексиколожка  и лексикографска насоченост  в 

обем от 359 стр. Тя се състои от Въведение, 4 глави,  Заключение, библиография  и 

Списъци на лексикалния материал.

Изборът  на  темата  запълва  една  празнина  в  изследването  на  ранните 

старобългарски  преводи  и  техните  особености  на  лексикално  и  словообразувателно 

равнище. Оригиналното и значимото в нея е разработването в съпоставителен план на 

лексиката  на  двете  произведения  на  Григорий Велики,  паралелно  с  гръцкия  превод 

(направен по латински оригинал), който лежи в основата на старобългарския превод и с 

латинския  текст,  от  който  произлиза  славянския  превод  на  неговите  Беседи  върху 

евангелието. Такъв тип съпоставка досега не е била предмет на изследване.  От друга 

страна трябва да подчертаем, че на фона на досегашните публикации, които представят 

отделни лексикални групи или особености от словното богатство на Римския патерик, 

тук авторът си поставя за цел да представи и да проучи  систематично и изчерпателно 

целия лексикален фонд (на първа и втора книга от патерика) на базата на изготвянето 

на  пълен  словник.  Този  словник  достига  един  внушителен  брой  от  2438  лексеми. 

Изследването  обхваща няколко   аспекта:  изясняване  на  специфичните  особености  в 

състава  на  лексиката  (гърцизми,  моравизми,  прабългаризми,  преславизми); 

словообразувателен анализ на основните морфологични категории мотивирана лексика 

в материала (съществителни, прилагателни, глаголи и задължителното представяне за 
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този  тип  изследвания,  свързани  с  преводаческите  особености  –  композитни 

образувания);  установяване на  степента  на  общност в  лексиката  между първите  две 

книги  на  Римския  патерик  и  старобългарския  канон;  установяване  на  лексикалните 

паралели  между старобългарския  превод  на  Римския  патерик  и  превода  на  другото 

съчинение на Григорий Велики – Беседи върху евангелието; изследване на специфични 

лексикални групи от Римския патерик в съпоставка с лексиката на паметници с доказан 

старобългарски  произход,  запазени  в  по-късни  преписи.  Тези  изследователски 

направления съответстват на четирите глави, разработени в представения труд. Както 

подчертава авторът в уводната част на дисертацията, основният метод на изследване е 

съпоставителният. Той присъства осезателно и при системното привеждане на гръцките 

и  латински  съответствия  и  в  хода  на  лексикалния  анализ  във  всяка  една  глава  на 

изследването, и при установяване на лексикалните паралели от Беседите на Григорий 

Велики и тяхното представяне като базата на сравнение, с цел установяване на реалната 

степен на лексикално сходство между двата паметника. Всяка една от четирите глави 

на   дисертацията  представлява  интерес  и  с  изследователския  подход и  с  прецизния 

анализ и с изобилието от илюстративен доказателствен материал, по-голямата част от 

който  се  внася  за  пръв  път  в  научно  обращение  и  с  регулярно  приведените 

статистически данни. Специално внимание заслужава структурирането и изложението 

на четвъртата  глава „Съпоставка  на определени лексикални групи от материала със 

словния фонд на лексикографски обработени паметници, достигнали до нас в по-късни 

преписи“. Тя представлява принос към въпроса за времето и мястото на възникването 

на ранния старобългарски превод на Диалозите на папа Григорий. В нея е представен и 

анализиран неизследван досега материал от три специфични групи лексеми от двете 

книги  на  старобългарския  превод  на  Римския  патерик,  които  характеризират 

особеностите  на  превода:  лексеми,  които  не  са  познати  на  старобългарския  канон 

(общо 565), композита и гърцизми. Тези, характерни лексикални групи са сравнени с 

лексиката на шест паметника с доказан старобългарски произход, но съхранени в по-

късни преписи: Богословието и Шестоднева на Йоан Екзарх, Симеоновия сборник (в 

препис  от  1073  г.),  словата  на  Климент  Охридски,  Паренесиса  на  Ефрем  Сирин  и 

Скитския патерик. Съпоставителният анализ се базира на представените статистически 

данни за всеки един от използваните за сравнение паметници в рамките на отделните 

лексикални групи,  а резултатите  от сравнението са изложени в табличен вид, който 

дава  яснота  и  прегледност  на  изложението.  В  края  на  всеки  раздел  са  приведени 

лексикалните  единици,  които  не  се  срещат  в  нито  един  от  шестте  паметника.  Тези 

2



списъци  са от голяма важност за цялостно представяне на съпоставителния анализ. В 

изводите  от  тази  глава  се  установява  най-голяма  степен  на  близост  и  в  трите 

специфични  групи  лексеми  с  Паренесиса  на  Ефрем  Сирин  и  на  второ  място  със 

Скитския  патерик,  което  според  авторът  е  „още  едно  косвено  доказателство  за 

древността на първия превод“ на Римския патерик. Тези резултати дават възможност и 

за предпазливо изказаната хипотеза, че преводът е бил извършен в Преслав, но преди 

оформянето на литературната  норма на преславската  редакция.  Тук  трябва да бъдат 

оценени подобаващо и онези изводи от анализа в останалите три глави, които водят до 

заключението, че „като цяло употребата на лексеми в материала е резултат от преводен 

процес, при който първостепенно значение има смисълът, а не морфемната структура 

на съответната лексема в езика-източник“, както и от високия процент на съвпадения 

(76,8%) с лексиката на ръкописите от старобългарския канон, малкия брой моравизми и 

прабългаризми,  а  също  и  третирането  на  гърцизмите  в  Римския  патерик,  което  се 

доближава  много  повече  до  това  в  паметниците,  свързани  с  Кирило-Методиевската 

традиция. Те са от изключителна важност и дават възмосност за присъединяването на 

автора към тезата на Р. Поуп за ранния превод на Диалозите,  извършен вероятно от 

първото  поколения  книжовници  след  Методий  в  някое  от  книжовните  средища  в 

Първата българска държава. 

Несъмнено към основните приносни моменти на дисертационния труд трябва да 

се  присъединят  и  направеният  словообразувателен  анализ  и  приложените  обратни 

индекси, които значително обогатяват представата ни за процесите в старобългарското 

словообразуване. За първи път са  установени и лексикалните паралели, чрез които се 

определя  реалната  степен  на  лексикалното  сходство  между  първите  две  глави  на 

Диалозите и превода на Беседите върху евангелието, възникнал във Велика Моравия. 

Принос към старобългарската лексикография са и приложените славяно-гръцки (заедно 

с  латинските  им   паралели)  и  гръцко-славянски  индекси,  както  и  списъците  на 

срещащите се в двете книги на Римския патерик етноними, антропоними и топоними.

Тук  ще  направя  няколко  малки  препоръки.  Към  с.  19  при  описанието  на 

съставените списъци и представянето на лексикалните единици или на с. 20 в началото 

на лексикалното изследване е добре да се постави бележка, която пояснява по какви 

ортографични  принципи  се  нормализират  лексикалните  единици  в  изследвания 

матерал. В главата за словообразувателния анализ – бих препоръчала при суфикс –инъ 

(за съществителните имена) да се включи и неговия разширен вариант – анинъ/янинъ, 

тъй като в изследвания материал се срещат макар и единични образувания от този тип 
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на  имена  за  лица  според  принадлежността  им  към  населено  място,  народност, 

обществена  класа.   Относно  библиографията  за  прабългаризмите  би  могла  да  се 

използва  и  обобщителната  статия  на  А.  Адонова  от  Кирило-Методиевска 

енциклопедия, Т. 3, 2003, с. 244-250. 

Авторефератът отразява вярно в синтезиран вид текста на дисертационния труд.

В  заключение  бих  искала  да  подчертая,  че  трудът  на  Пресиян  Борисов 

представлява  ценно  монографично  изследване,  в  което  авторът  показва  качества  на 

перспективен  и  компетентен  изследовател,  с  отлична  лингвистична  подготовка, 

съчетаваща профила на старобългаристиката  с класическата филология.

Като  имам предвид  оригиналния  характер  на  изследването  и  безспорните  му 

научни  приноси,  с  пълна  убеденост  препоръчвам  на  уважаемото  научно  жури  да 

присъди на  Пресиян Борисов образователната и научна степен „доктор“. 

София, 04. 03. 2014.                                   Доц. д-р Татяна Мострова
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