
РЕЦЕНЗИЯ

за труда на Петко Димитров Петков

„Лексика и словообразуване 

в старобългарския превод на Египетския патерик”

Трудът  на  Петко Петков  е  резултат  от дългогодишна  работа  със славянските 

патерици. В него е отразена една част от неговите изследователски и издателски усилия 

в областта на патериците и техния език. Не би било преувеличено да се каже, че светът 

на Патерика е светът на Петко Петков.

В дисертацията е изследвана лексиката на Египетския патерик, който е може би 

най-труден  за  проучване  от  славянските  патерици,  защото  е  съставен  на  славянска 

почва  и  няма  византийска  книга,  която  да  му  съответства  точно.  За  целта  на 

изследването си авторът е издирил в многобройни и разнообразни издания гръцките 

източници на отделните текстове, включени в този патеричен сборник, което е един от 

важните приноси на дисертацията. 

В  началото  на  труда  е  представена  накратко  традицията  на  патериците  - 

сборници  с  разкази  за  отшелници,  както  във  Византия,  така  и  сред  славяните,  а 

Египетският патерик е поставен в контекста на тази традиция.

В  разглеждания  труд  на  първо  място  прави  впечатление  лингвистичната 

ерудиция на автора. Висока оценка заслужава подробната езикова характеристика на 

ръкопис  от  Троицко-Сергиевата  лавра  №  710,  който  стои  в  основата  на  неговото 

изследване. Много важни са наблюденията върху архаичните черти на паметника като 

употреба  на  супин,  както  и  върху  управлението  на  предлозите  и  глаголите.  Те 

несъмнено обогатяват представите за старобългарската граматика. 

Изследването  на  лексиката  на  Египетския  патерик  се  отличава  със  своята 

пълнота  и  с  големия обем от  привлечени за  сравнение  източници.  Благодарение  на 

труда  на  Петко  Петков  за  първи  път  влиза  в  научно  обръщение  огромен  пласт 

старобългарска лексика,  голяма част от която досега не е регистрирана в речниците. 

Трябва  да  се  отбележи големият  брой  думи  в  курсив,  т.  е.  липсващи в  корпуса  от 

старобългарски  паметници.  Чрез  тази  дисертация  представата  за  старобългарския 

словен състав се обогатява значително. 

Много ценни са и словосъчетанията със собствено значение, посочени при някои 

от лексемите. Словообразувателният анализ, както по наставки, така и по представки, е 

направен с голяма вещина и показва богатството на словотворческите възможности на 



старобългарския  език.  Големият  контекст,  с  който  е  илюстрирана  всяка  лексема, 

позволява на читателя не само да вникне в значението й, той дава също възможност на 

читателя да се запознае със спецификата на текстовете,  които изграждат Египетския 

патерик. 

За  сравнение  на  лексикалния  състав  на  паметника  са  привлечени  значителен 

брой паметници, както въз основа на публикувани речници и научни трудове, така и 

въз основа на собствени проучвания. Направена е съпоставка с корпуса от класически 

старобългарски паметници, както и с оригинални и преводн творби, възникнали през 

старобългарската  епоха:  Небеса  и  Шестоднев  от  Йоан  Екзарх,  словата  на  Климент 

Охридски, Паренесиса на Ефрем Сирин, Лествицата, Пандектите на Антиох, Хрониката 

на Георги Синкел, Учителното евангелие на Константин Преславски, Беседата против 

богомилите на Презвитер Козма. Голяма стойност има съпоставката с останалите пет 

патерика:  Скитски,  Синайски,  Римски,  Азбучно-Йерусалимски,  Своден.  Тя  е 

осъществена благодарение на дългогодишните проучвания на автора върху техния език 

и словобразувателните модели в тях. Макар че в заглавието на дисертацията е посочен 

само Египетският патерик, на практика този труд включва проучване на лексиката на 

всички патерични сборници, преведени в старобългарската епоха. 

Специално  място  е  отделено  на  сложните  думи,  представени  в  паметника. 

Техният брой е значителен, а някои от тях са много редки. Авторът ги е разделил в 55 

групи според първи компонент, но не видях някъде да е посочил общия им брой, при 

бъдещо издание на труда би било добре това да се направи. 

Съществен  принос  има  и  трета  глава,  посветена  на  лексикалния  състав  на 

Египетския  патерик.  Разгледани  са  прабългарските  думи,  заемките  от  гръцки  и 

латински  произход,  моравизмите  (доколкото  посочените  няколко  думи  могат  да  се 

приемат за такива) и преславизмите. Значителен е броят на гръцките думи и техните 

производни (185), сред които има и производни от топоними. При гръцката лексика са 

включени и думи от друг произход (еврейски, арабски), като например  измаилитьскъ, 

навлезли в старобългарски през гръцки. Значителен е броят и на лексемите, които се 

включват в кръга на преславизмите, но би трябвало да се отбележи, че някои от тях са 

преславизми само в определен контекст. 

Много ценни са частите, посветени на лексиката, свързана с монашеския живот. 

Впечатляващ  е  например  големият  брой  названия  за  монаси,  сред  които  има  и 

неизвестни за тези,  които не се занимават с монашество:  говэиникъ, говэинъ м©жь, 



бестрастьникъ, м©дритель христовъ, отъметьникъ, отъходьникъ, понявьникъ, тр№дьникъ 

и др. Предполагам обаче, че съществителното жизникъ, което се появява като превод на 

} Dâéïò, не е реално употребявана дума, а е резултат от етимологизиране при превода 

поради  непознаване  значението  на  думата,  която  значи  `безимотен`.  Чрез  труда  на 

Петко Петков читателите се потапят в атмосферата на монашеския живот с неговите 

делнични грижи за нуждите на тялото от една страна и от друга страна – с душевното 

съзерцание,  насочено към единение с Бога. И двата типа лексика – и тази,  която се 

отнася до бита, и тази, която се отнася до морални категории, са представени богато в 

изследвания паметник.

В заключението е направен опит да бъде обобщена обемната информация, която 

се  съдържа  в  дисертацията.  Много  полезни  са  съпоставителните  таблици,  които 

позволяват лесно да се сравни честота на словообразувателните модели в Египетския 

патерик и в корпуса от старобългарски паметници. От тях се вижда, че при повечето 

форманти честотата в изследвания текст и в старобългарските паметници е близка: най-

чести са отглаголните съществителни, при имената от мъжки род най-употребявана е 

наставката –ьникъ, следвана от –ьць, при абстрактните съществителни от женски род 

най-голям  брой  са  образуваните  с  –ость,  следвани  от  образуваните  с  –ота,  при 

прилагателните най-голям е относителният дял на образуваните с наставка -ьнъ. Все 

пак  има  някои  специфики  при  словообразуването  на  Египетския  патерик:  в  него  е 

значително по-голяма относителната честота на съществителните с наставка –ие, което 

вероятно се дължи на големия пласт абстрактна лексика, а честотата на прилагателните 

с наставка –ивъ е много по-малка, отколкото в старобългарските паметниц, причината 

за което може да се установи само при съпоставка на конкретните прилагателни.

Въз основа на цялостния анализ на лексиката и словообразуването в Египетския 

патерик,  както  и  на  сравенението  с  множество  други  текстове,  Петко  Петков 

убедително показва, че неговият превод най-вероятно е възникнал в Преслав – за това 

свидетелства както същественият брой преславизми, така и близостта на лексикално и 

словообразувателно равнище със Супрасълския сборник. 

Пожеланието текстът на Египетския патерик да бъде издаден го приемам като 

отправено  от  автора  към  самия  себе  си,  тъй  като  знам,  че  това  издание  вече  е 

подготвено.  Препоръчвам  при  публикуването  на  труда  да  бъде  приложен  и  общ 

словник по азбучен ред, в който да бъде включена цялата изследвана лексика. Чрез това 

издание  на  текста  и  изследването  славистиката  ще  разполага  с  още  един  преводен 



паметник  от  старобългарската  епоха,  намерил  разпространение  както  на  Балканите, 

така и в Русия, и запазен в по-късни преписи. 

Приносите  на  дисертацията  са  както  в  областта  на  старобългарската  и 

славянската  лексикология и словобразуване,  така  и по отношение на  рецепцията  на 

патериците в средновековна България и в Slavia Orthodoxa. Благодарение на този труд 

за науката е открито лексикалното богатство както на Египетския патерик, така и на 

останалите патерични сборници. Към качествата на труда непременно трябва да добавя 

и изключително богатия, изискан, ясен и точен език на автора, който на моменти е дори 

поетичен.

Авторефератът отговаря напълно на съдържанието на дисертацията, приносите 

са представени коректно и точно. Авторът има вече редица публикации по темата, така 

че заслужено е известен като най-добрият познавач на славянските патерици, което се 

потвърждава и от защитаваната днес дисертация.

Трудът,  който  днес  обсъждаме,  показва  високите  професионални качества  на 

Петко Петков. Като обем и с пълнотата си на лингвистично изследване той не само 

отговаря на изискванията за дисертация за присъждане на научната и образователна 

степен доктор, но ги и надхвърля. Затова убедено препоръчвам на почитаемото жури да 

му бъде присъдена тази степен. 
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