
СТАНОВИЩЕ

по  представения  от  Петко  Димитров  Петков  дисертационен  труд  „Лексика  и 
словообразуване в старобългарския превод на Египетския патерик“ за присъждане на 
образователната  и  научна  степен  „доктор“  по  професионално  направление  :  2.1. 
Филология, научна специалност Български език (Старобългарски език)

    Трудът на Петко Петков „Лексика и словообразуване в старобългарския превод на 
Египетския патерик“ е резултат от дългогодишни изследвания на автора в областта на 
патеричните  сборници  и  старобългарската  и  славянската  средновековна  книжнина. 
След кратка, но важна Уводна част работата е структурирана в три глави, Заключение и 
Цитирана литература. Изключително интересният и компетентно анализиран материал, 
издирен и представен в дисертацията,  е разположен в задължителните и основни за 
такъв тип монографично изследване параметри:

1. Ръкописна традиция на текста въз основа на достигналите до нас негови преписи, 
подбор на основните извори за инвентаризиране на словообразувателните типове 
и лексикални единици, основни ръкописи за изследването. Текстът на достъпните 
преписи е обработен в електронна форма. Ръкописната традиция на Египетския 
патерик засега  обхваща 15 извора,  а  съдържанието му,  не съвсем ясно според 
структурата  на  отделните  сборници  поради  компилативния  им  характер,  е 
изложено въз основа на датирания с  приписка ръкопис ТСЛ 710 – от 1493 г.. 
Трябва да се има предвид, че запазените преписи на Египетския патерик са късни 
и руски – от 30-те г. на XIV в.(най-ранен) и преобладаващи преписи от XV, XVI, 
XVII в.  Трябва  обаче  да  се  отбележи  още  тук,  че  те  отразяват  ранен, 
старобългарски превод.

2. Гръцки  извори.  Няма  пълно  издание  на  Египетския  патерик  по  гръцките  му 
преписи, а само на части от него, които неравномерно са влезли в славянските 
сбирки. Те са посочени и използвани от автора (сведения на с.26).

    При  положение,  че  славянската  ръкописна  традиция  на  Египетския  патерик  се 
появява  с  такава  голяма  разлика  към  времето,  което  е  белязало  с  неоспорими 
доказателства  неговия  старобългарски  превод,  е  особено  важно  да  се  изложат  и 
анализират правописните и езиковите особености на тези преписи. Авторът е направил 
това по ркп. ТСЛ 710 – двуеров и двуюсов ръкопис с безспорен руски произход (с.27 – 
45).  Този  анализ  е  показателен  не  само  за  дискрепанцията  в  хронологията  на 
възникването  на  текста  и  достигналите  до  нас  преписи  (впрочем,  не  чак  толкова 
необичайна в старобългарската литература).  Вижда се не само известният и признат 
вече факт, че правописните особености на даден ръкопис не са негов  „език“, а само 
използване  на  определена,  локално  обусловена  система  на  предаване  на  фонетични 
особености,  отразяващи  средата  на  преписвача  и  нормите  на  книжовното  средище. 
Независимо  от  това  езикът  на  превода  (документиран  в  текста)  достатъчно  ясно 
„прозира“ във  всяко  „ортографско облекло“ и  предоставя  достатъчно  данни  за 
идентификацията на времето (понякога и мястото, евент. книжовното средище), когато 
е извършено създаването на текста в неговия първоначален превод.

3. За езиковия анализ е избран аспектът на словообразуването и лексиката в текста 
на Египетския патерик – основен източник за изграждането на неговия превод, 
Със  съответната  добре  обоснована  методология  и  в  широк  сравнително-
съпоставителен  контекст (КСП и други старобългарски преводи, запазени в по-
късни преписи и различни правописни редакции, речници и изследвания). Този 
обемен,  изключително  ценен  и  нов  материал  е  представен,  систематизиран  и 
анализиран  във  Втора  глава  („Характеристика  на  лексиката  на  Египетския 



патерик  по  словообразувателен  признак“,с.  45  –  505,  1  част  –  именно 
словообразуване, 2 част – глаголно словообразуване) и Трета глава („Особености 
на  лексикалния  състав  на  Египетския  патерик“,  с.  505  –  572).  Тук  са 
съсредоточени  и  основните  научноизследователски  приноси  на  Петко  Петков, 
които определят и ценността на цялата дисертация. Ще се спра най-общо върху 
най-важните  от  тях.  Бих  искала  да  подчертая,  че  тук  е  представен  цялостно 
тематичният диапазон на лексикалното градиво на Египетския патерик. По този 
начин изследването на текста му отразява действителното място на лексикалните 
и словообразувателни средства, използвани от неговите създатели в съгласие със 
системата  на  книжовния  старобългарски  език.  Без  тази  основа,  която  Петко 
Петков е установил и характеризирал много добре,  е невъзможно да се търсят 
доказателства  и  насоки  за  времето  на  превода  и  компилацията,  както  и  за 
книжовното  средище,  нито  да  се  отделят  изчерпателно  лексикални  групи, 
евентуални съставки и напластявания в цялостната рамка на патеричния текст. 
Авторът дава сведения, че Египетския патерик съдържа 4053 лексеми – от тях 
1290 съществителни, 1514 глаголи и 707 прилагателни имена. Съотнесено с броя 
лексикални единици, които се съдържат в корпуса на КСП (прибл. 10000), това 
количество е внушително и достатъчно представително. При отделните групи и 
лексикални единици са дадени точни статистически данни за броя на употребите, 
другите  паметници,  където  те  са  регистрирани,  превод  на  значението  и  по 
възможност гръцко съответствие. От характеристиката на словообразувателните 
типове,  инвентара  от  суфикси  и  префикси  и  използването  им се  вижда,  че  те 
следват  точно моделите  в КСП. Тази връзка  е  сполучливо онагледена и с  три 
таблици:  Суфиксация при съществителните  имена,  Суфиксация и префиксация 
при  прилагателните  имена,  Префиксация  и  суфиксация  в  глаголното 
словообразуване.  В  тях  са  представени  показателни   статистически  данни  за 
сравнение на честотата на словообразувателните типове и форманти. Преводът на 
Египетския  патерики  потвърждава възможностите  на  една  вече  съществуваща, 
жива  и  богата  старобългарска  книжовна  система,  която  свободно  е  била 
използвана от книжовниците за създаване на различни по съдържание и функция 
преводни  текстове.  Картината,  която  ни  разкрива  Петко  Петков  за 
словообразуването и лексиката в превода на Египетския патерик, се съотнася с 
един извод за развоя на средновековния книжовен език, който отдавна трябваше 
да  бъде  формулиран  много  по-категорично:  имаме  сериозни  основания  да 
приемем, че старобългарският книжовен език от IX-X в. -  т.е. от Златния век – е 
имал  оформена  и  много  богата  система  от  словообразувателен  и  речников 
инвентар,  лексикална  синонимия  и  установен  синтаксис,  които  именно  са  го 
превърнали  в  език  на  Православното  славянство,  който  днес  наричаме 
„църковнославянски“.

       В рамките на изследването на лексикалния състав на езика на Египетския патерик 
особено съществен е приносът на Петко Петков за извличането и систематизирането на 
битовата лексика. Тя не се е появявала инцидентно и незабележимо, между другото, в 
езика на този патеричен сборник, а е влязла в неговата тъкан като неотменна част от 
разказите и напътствията в монашеския живот. Сведенията, които можем да почерпим 
за него от тази понятийна сфера, представена пълноценно в съдържанието на патерика, 
показват  една  от  уникалните  страни  на  патеричната  литература  –  непосредствена 
връзка и с народния език – нещо твърде ценно и рядко в средновековната книжнина, 
поради нейните основни богослужебни функции и висок престиж.
    Въпросите на техниката на превода и решенията на преводачите не влизат в целите и 
обема на това изследване. И все пак, и тук бих искала да отбележа някои конкретни 



приноси като данните за сложните думи, използването на представките при глаголното 
словообразуване,  предпочитанието  към  определени  суфикси  и  префикси  при 
абстрактната  лексика.  Материалът  за  употреба  на  префигирани  глаголи  и 
разпределението  на  използваните  префикси  по  вид  и  честота  предлага  интересен 
материал по повдигнатия от Лешек Мошински принципен въпрос за  богатството на 
старобългарската лексика по отношение на гръцките глаголни префигирани форми. 
    Натрупаните досега резултати от изследването на славянската патерична литература 
показват,  че  всяка  от  патеричните  сбирки  има  свой  контекст  на  създаване  и 
разпространение, както и своя специфика в старобългарската книжнина. Дисертацията 
на Петко Петков дава несъмнен и много ценен оригинален принос на първо място за 
проучването на самия Египетски патерик, което, от своя страна, е принос в проучването 
на патеричните сборници. Въпреки растящия брой изследвания и обогатяването им с 
нови  аспекти  все  още  не  е  направена  оценка  на  тяхното  значение  за  историята  на 
средновековната  литература  и  книжовния  език.  Безспорна  е  важността  им  и  за 
историческата  лексикология,  което  е  показано  и  защитено  по  най-добрия  начин  в 
представения за защита труд. В този смисъл бих искала да изразя категорично мнение, 
че  дисертацията  на  Петко Петков  трябва  да  бъде непременно  публикувана,  както и 
самият текст на Египетския патерик. Тук, във връзка със състоянието на проучванията 
на патеричната литература, е важно още едно обстоятелство -  все още няма пълен и 
еднозначен отговор на въпроса за мястото на патериците в иерархията на структурата 
на християнската литература  и нейните  социални и богослужебни функции,  в каква 
степен  този  тип  монашеска  литература  е  съизмерим  с  ролята  на  монашеството  в 
организацията и развитието на християнската църква. Египетския патерик се нарежда 
със свое място между  патеричните сборници и несъмнено проучването му дава нов 
материал и по въпроса, поставен най-ясно от Александър Наумов (Slowo 28, 1978) за 
мястото на патериците в системата на църковнославянската литература. 

4. Изнесените  и  анализирани  в  дисертацията  на  Петко  Петков  езикови  данни 
обективно  потвърждават  неговото  заключение,  че  „преводът  е  осъществен  в 
Източна  България,  най-вероятно  в  Преслав  през  X в.“ ,  Според  него  „не  е 
невъзможно за време на поява на текста да се приеме началото или поне първата 
половина на X в.“. Убедителен е в това отношение и аргументът, че „в подкрепа 
на  тази  хипотеза  е  и  целият  състав  на  ЕП  –  в  него  са  представени  най-
авторитетните текстове за египетското монашество“ (с.575).

    ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  В  пестеливия  стил  на  изложение,  следван  от  автора  в  цялата 
дисертация, са изложени приносите на извършеното изследване на Египетския патерик. 
Те  отговарят  и  по  формулировка,  и  по  същество  на  прецизно  и  компетентно 
извършения анализ на нов и ценен езиков материал, който влиза в научно обръщение. 
По темата  на дисертацията  Петко Петков има четири публикации и три доклада на 
научни форуми.
    Въз основа на изтъкнатите качества и важни научноизследователски приноси на 
представената  за  защита  дисертация  „Лексика  и  словообразуване  в  старобългарския 
превод на Египетския патерик“ с пълна убеденост предлагам на нейния автор Петко 
Димитров Петков да се присъди образователната и научна степен „доктор“.

                               Научен консултант: проф. д-р d.h.c. Ангелина Минчева-Игнатова    
      


