
СТАНОВИЩЕ

за дисертацията на докторанта Иван Петров Петров

на тема „Формантът –nt- в старобългарски и в диахронен аспект”

Трудът на Иван Петров е в много отношения новаторски. Той няма близък аналог в 

традицията  на  дисертациите  по  езикознание  не  само  в  България,  а  и  изобщо  в 

славистиката.  Ако  има  дисертации,  с  които  да  може  да  се  направи  паралел,  това  са 

кандидатската дисертация на Владимир Илич-Свитич, посветена на ū-основи, защитена в 

Москва преди повече от 50 години, и докторската дисертация на Иван Добрев, посветена 

на форманта –u- и на славянската коледна песен и защитена в началото на 80-те години на 

миналия век.  Както посочва и дисертантът,  неговият интерес към темата е провокиран 

донякъде тъкмо от изследванията на проф. Иван Добрев. 

Дисертацията  е  опит  да  се  проследи  разпространението  на  форманта  –nt- в 

индоевропейските  езици,  като  се  изследва  цялостно  неговото  присъствие  в 

старобългарски  и  по-късното  развитие  на  категориите  имена,  образувани  с  него,  в 

български и в останалите славянски езици. 

Първите две глави са посветени на образуванията с  –nt- в индоевропейските езици 

и на теориите за тяхното значение. Тези две глави задават основата за изследването на 

материала в старобългарски, като показват развитието на значението на класовете имена, 

образувани с –nt-. Отличното познание по класически езици, както и знанията на различни 

индоевропейски езици,  почти от всяко семейство,  са  позволили на автора да проследи 

критично теориите за значението на класовете имена, образувани с изследвания формант. 

Той не  прави механичен преглед на  мненията  и  теориите,  а  проследява развитието на 

употребата на форманата – от индивидуализиращо през умалително до хипокористично. 

Въпреки че в индоевропейска перспектива формантът може да се прибавя и към 

именни, и към глаголни основи, и може да служи за образуване както на съществителни, 

така  и  на  прилагателни  и  причастия,  авторът  аргументирано  отстоява  мнението,  че  в 

старобългарски тематичният показател –nt- за образуване на съществителни и морфемата 

за  образуване  на  сегашно  деятелно  причастие  са  различни.  В  главата,  посветена  на 

форманта –nt- в старобългарски, са разгледани само съществителните, образувани с него. 



Тази глава заема централно място в труда  и има най-голям научен  принос.  Авторът е 

използвал  изключително  обемен  корпус  от  източници,  от  които  е  извлякъл  материал. 

Благодарение  на  неговите  усилия  броят  на  съществителните  в  старобългарски,  които 

принадлежат към –nt-основи, се увеличи значително. Трябва да подчертая, че по време на 

вътрешната  защита  му  бяха  посочени  още  източници,  които  той  не  беше  използвал 

първоначално,  а  след  обсъждането  включи всички тези източници в  труда  си,  с  което 

броят на съществителните с показател –nt- се увеличи още. Изследователският подход на 

Иван  Петров  е  много  задълбочен  и  продуктивен,  защото  той  разглежда  всяко  от 

съществителните  в  широк  контекст,  който  му  позволява  най-точно  да  определи 

значението му, а често и колокацията му. Разгледани са и синонимните съществителни, 

образувани от същия корен или основа, но с други наставки, като е направен опит да се 

определи  специфичното  в  семантиката  им.  Тази  задълбочена  работа  с  текстовете  е 

помогнала на докторанта да определи мястото на класа съществителни, образувани с –nt-, 

в старобългарски. 

Благодарение  на  това,  че  владее  няколко  езика,  както  живи,  така  и  класически 

(старогръцки, латински, старобългарски, английски, полски, украински), и има познания 

по  още  голям  брой  езици  от  различни  семейства  (хетски,  санскритски,  френски, 

португалски, немски, испански, литовски, албански, новогръцки, чешки – по повечето от 

тях той успешно е положил изпити) докторантът има отлични качества на компаративист. 

За него обаче беше важно да свикне да работи с текстове и да вижда езика в конкретните 

му проявления в текста, а не като абстракция, отразена в речниците, защото само текстът 

може  да  покаже  истинското  значение  на  думата,  а  оттам  –  и  на  класа,  образуван  с 

даденпоказател.  Точно тези умения са демонстрирани в труда на Иван Петров, който е 

предложил  задълбочен  и  находчив  анализ  на  многобройните  употреби  на  имената  в 

различни старобългарски и по-късни средновековни текстове и е потърсил спецификата в 

употребите  им.  Именно  индивидуалното  разглеждане  на  всяко  от  съществителните  в 

неговите разнообразни контексти (когато ги има) е позволило на докторанта да направи 

убедително  обобщение  за  значението  на  целия  клас  имена  в  старобългарски,  а  това  е 

основа за обяснението на значението им в съвременните славянски езици и диалекти. 

В  следващата  глава  са  разгледани  съществителните в  българските  диалекти, 

образувани  с  показател  –nt-.  При  този  клас  в  съвременните  български  диеалекти  се 



наблюдава значително разнообразие. От една страна, те са разширили значително обхвата 

си, като към тях са се присъединили значителен брой умалителни съществителни на –це и 

–че,  както  и  заемки  от  среден  род.  От  друга  страна  в  редица  български  диалекти  се 

наблюдава  хетероклиза,  като  множественото  число  се  образува  с  друг  формант:  -ци, 

-ишта,  -ийа.  Това  явление  намира  обяснение  в  светлината  на  предходната  глава  и 

разгледаните  синоними,  образувани  с  други  наставки,  преди  всичко  –ьць.  Авторът  е 

потърсил  причината  за  него  както  в  разпада  на  склонението,  така  и  в  промяна  в 

семантиката на съществителните от  nt-основи. Отделено е място и на личните имена от 

мъжки род, образувани с форманта  –nt-, характерни за западните български говори.

В петата  глава са разгледани образуванията  с  –nt- в  славянските  езици,  като са 

обхванати  и  диалектите.  Доколкото  са  достъпни  исторически  данни,  докторантът  е 

разгледал имената от този клас в историческа перспектива, като най-много исторически 

материал  е  представен  за  руски.  Тази  глава  също е  много  приносна,  защото  очертава 

общата  картина  на  разпространение  на  имената  с  формант  –nt- във  всички  славянски 

езици,  като  са  показани  както  общите  тенденции,  така  и  специфичните  особености  на 

всеки славянски език и дори на отделните славянски диалекти.  При това процесите са 

проследени в исторически план, като за основа е използвано праславянското състояние, 

информация  за  което  дава  от  една  страна  старобългарски,  а  от  друга  –  отделните 

славянски езици. При това при всеки от езиците са потърсени семантичните процеси и 

мотивацията  за  изменението  в  семантиката  на  класовете  имена,  образувани  с 

разглеждания формант. Тази глава, вписана в цялостния труд, е образцово сравнително-

историческо изследване върху славянските езици, което показва и общото между тях, и 

многообразието в проявленията  на процесите.  Иван Петров се е  проявил като  отличен 

анализатор на езиковите процеси, защото е отчел не само общата праславянска основа, от 

която  са  се  развили  процесите  в  отделните  славянски  езици,  а  и  типологическите 

успоредици в тези процеси, които в много случаи са се развили късно, но са протекли в 

сходни посоки – от една страна,  към обобщаване и разширяване на класа имена от  nt- 

основи,  от  друга  страна  –  към  хетероклитно  склонение  в  множествено  число. 

Типологическа  успоредица  има  също  и  при  образуването  на  прилагателни,  като  и  на 

лични имена за мъжки род с форманта –nt- в славянските езици.



Трудът  на  Иван  Петров  показва  неговите  качества  на  отличен  лингвист, 

компаративист  и  индоевропеист.  Респектиращи  са  както  знанията  му  в  областта  на 

славянските и индоевропейските езици от различни семейства, така и умението му да си 

служи с лингвистичния инструментариум, да систематизира голям по обем материал и да 

анализира лингвистичните факти. Мисля обаче, че в този труд той се проявява не само 

като  лингвист,  но  и  като  много добър  филолог,  който  умее  да  работи  с  текстове  и  с 

първични извори – както ръкописни, така и диалектни, и цени текста като източник на 

информация за езика. Като научен ръководител мога да кажа, че докторантът работеше от 

една  страна  много  самостоятелно,  както  с  научната  литература,  така  и  с  конкретния 

материал, а от друга страна – много диалогично, като винаги  проявяваше готовност да 

внася поправки в текстовете си, понякога и по няколко пъти, и да усъвършенства труда си. 

Мога да кажа също, че го помня още като студент във втори курс и че още тогава той 

проявяваше  впечатляващи  способности,  но  за  изминалите  пет  години  увеличи 

многократно обема на знанията си – както теоретичните, така и по конкретни езици. Тъй 

като бях научен ръководители  на двете му дипломни работи в двете магистратури, които 

завърши,  мога  да  кажа,  че  той  се  възползва  пълноценно  от  езиковата  дарба,  която  е 

получил  по рождение,  и  като  добрия  служител,  не  зарови  талантите  си,  а  ги  увеличи 

многократно.  Дисертацията  му  несъмнено  заслужава  най-висока  оценка  и  напълно 

отговаря на изискванията за присъждане на образователната и научна степен доктор, а 

дори ги и надхвърля.

Иван Петров е многообещаващ млад учен и макар дисертационният му труд да е 

приносен и респектиращ, той не разкрива целия му потенциал като филолог – в него той 

не е  използвал например в голяма степен значителните  си познания по старогръцки и 

латински, просто защото темата не предполага това. Мисля, че в бъдеще той ще поднесе 

нови и още по-впечатляващи езикови изследвания, защото е учен с рядка езикова дарба и 

забележителни аналитични способности. Стига само да продължава да проявява воля за 

работа  и  изследователско  любопитство,  смятам,  че  ще  стане  един  от  най-добрите 

лингвисти в славистиката и индоевропеистиката. Пожелавам му го от все сърце!
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