
Рецензия

    на проф. д.ф.н. Иван Добрев, член-кор. на БАН,
определен за член на научно жури, което да осъществи процедура за защита на 
дисертационния труд на Петко Димитров Петков, представен във Факултет по 

славянски филологии на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, 
Катедра по кирилометодиевистика,за присъждане на образова-

телна и научна степен „доктор”

Област на научното образование : Хуманитарни науки
Професионално направление : 2.1. Филология
Научна специалност : Български език
(Старобългарски език) 

Тема на дисертацията : 

Лексика и словообразуване в старобългарския превод на Египетски 
патерик

           Палеославистичната разработка на указаната тема с обем 587 
машинописни стр. се състои от уводен дял, три глави и заключение, последвано 
от три статистически таблици и списък на цитираната литература. Трудът си е 
поставил за цел да изследва лексиката на т. нар. Египетски патерик, който е бил 
преведен на старобългарски език още през първата половина на Х в. Сам по себе 
си  този  книжовен  факт  свидетелства  за  нарастващо  значение  на  ново-
възникналото наше монашество в тогавашния български обществен живот (по 
епиграфски данни анахорети в Североизточна България е имало още през 20-те 
години  на  столетието).  По  времето  на  Презвитер  Козма  сред  избягалото  от 
светската  суета  българско  христово  братство  вече  е  имало  признаци  на 
разложение и упадък, на отклонение от съвършения монашески път и затова то 
се  е  обърнало  към  разказите  за  отците  (иноците)  в  източната  християнска 
традиция и към техните сентенции като към нравствен образец, който трябва да 
бъде неотклонно следван. Петков говори за седем типа патерици в славянската 
литература,  които не са независими един от друг,  а включват прескача-щи от 
състав в състав четива. Под Египетски патерик, казва Петков, в славистиката се 
разбира сборник от прости по фабула аскетично -поучителни произведения за 
живота  и  битието  на  близкоизточното  монашество  от  ІV-V в.  Приемаме,  че 
въпреки  отликите  в  простран-ството  и  епохите,  калугерското  всекидневие  из 
пущинаците  на  Палестина,  Египет,  Мала  Азия,  на  Балканите,  все  пак  не 
безкрайно  далеч  от  важни  християнски  центрове,  е  било  еднородно  по 
естество.Поради това старобългарският патерик представя, макар и с отразена 
светлина, късчета от нашата средновековна действител-ност - по присъщ начин 
с присъщи думи за присъщи неща,  в границите,  както убедително е  показал 
дисертантът, на преславската и по-широко погледнато мизийската лексика от Х 
в. 

Съпоставителният материал, с който работи Петко Петков, е пространен 
и внушителен, над 30 лексикални източници, част от които са публикувани през 
последните няколко години, но досега оставаха недостатъчно оползотворе-ни. 
Встъплението  в  дисертацията,  озаглавено  “Египетският  патерик  в  научното 



дирене”,  е  всестранно  и  изчерпателно.  Пред  нас  е  подробна  справка  за 
историята  и  насоката  на  досегашните проучвания върху Египетския патерик. 
Сред  тях  като  безспорно  приносни и  с  положителен  отзвук  в  славистичните 
среди ще подчертая и мимоходом споменатите в труда четири студии или устни 
изявления (конфе-рентни доклади) на самия автор Петко Петков. Свидетели сме 
на неговите десетилетни плодо-творни усилия на полето на много сложната и 
трудно обозрима общохристиянска и бълга-ристична материя, които е крайно 
време да получат висока оценка и признание. 

Сам  по  себе  си  анализът  на  патеричния  сказ  изисква  многостранни 
познания  и  голяма  проучвателска  опитност.  Проследяването  на  ръкописната 
традиция (15 археографски единици), която на византийска почва, до-колкото ми 
е  известно,  не  е  систематизирана,  в  труда  на  Петков,  относно  славянските 
образци,  има  по-скоро  осведомителен,  отколкото  из-черпващ  характер.От 
дисертацията  научаваме  за  слабо  известни  и  непроучени  ръкописи,  чиито 
изследвачи,  духовни  представители  на  руската  християнска  мисъл,  са  били 
насил-ствено откъснати от своите научни обекти. Тук имам предвид трагично 
загиналия свещено-мъченик свещ. Йоан Смирнов, на паметта на когото Петко 
Петков  е  посветил  изследването си.  Все  още сме твърде далеч  от  мечтаната 
текстова световна банка на патериците и затова приносът на автора за нейния 
славянски трезор е особено ценен. Главните си усилия Петков е насочил съм 
староруския кодекс № 710 от Троицко - Сергиевата Лавра в РГБ, ХV в., чието 
съдържане  е  изложено  от  дисертанта  с  нужната  пълнота.  За  паметника  с 
основание  се  твърди,  че  е  препис  от  старобългарски  оригинал.  До  това 
убедително заключение дисертантът е достигнал след щателен езиков анализ, 
който е  осъществен главно въз основа на собствени всестранни наблюдения. 
Правописът е ха-рактеризиран подробно и правилно, като дву-юсов, без обаче да 
е подчинен на старобъл-гарската, респективно на среднобългарската норма. По-
точно  става  дума  за  един  широко  разпространен  в  късния  ХV  в.  и  през 
следващия ХVІ в. квазипобългарен правопис, който употребява © (и на мястото 
на  у),  s (и  на  мястото  на  з),  ф  на  мястото  на  ».  Този  правопис  бе  ясно 
характеризиран от Андрей Соболевски и Фьодор Буслаев като проява на южно-
славянско,  по-точно  търновско  пряко  или  косвено  влияние,  но  с  много 
отстъпления и възможности за графични дублети. През 80-те години на миналия 
век,  в  контекста  на  една  антибългарска  научна  полемика  в  съветския  печат, 
където едностранно, без да се чуе мнението на българската страна, горепосо-
ченото правописно явление под натиска на научно непопулярната днес проф. 
Лидия Жуковская бе обявено за несъществено за руската култура. Твърдение, 
което не съот-ветства на истината и мнение, което не се възприема от множество 
съвременни специа-листи. По тази причина целият езиков анализ на паметника 
в дисертацията, който включва и правописа, е необходим и полезен. Несъмнено 
разборът, не само лексиколожки, но и грама-тичен, на Петков е задълбочен и 
подробен.  На  някои  места  е  трудно  да  се  прецени дали  едно  морфологично 
явление е свойствено на някогашните мизийски говори или пък само на част от 
тях или е привнесено от руския преписвач. Към последния случай несъмнено 
спадат примерите с имперфектно окончание за 3 л. мн. ч.  –хуть, по правило 
пред  анафорично  местоимение.  Много подробно и  добре  систе-матизирано  е 
представена падежната рекция. Все пак към някои от характеристиките може да 
се подходи с несъгласие или най-малкото с основателно съмнение, напр. дали в 
част от примерите пред нас е генитивна употреба или пък е представена лишена 



от партитивен смисъл родителна форма в  значение на  винителен падеж.  Ето 
първият попаднал пред очите ми случай: с.40 и сл. — видэa мног№ любве и многаго 
тр№да, както и ти мнЇх№ и работника с№ща и др. с Accusativus duplex. Внимателно 
е обследвана и дателната рекция. Тук материалът не навсякъде е представен така 
изчерпателно,  макар  че  в  много  отношения  той  е  по-интересен  и  по-
диагностичен от родителната рекция в паметника. Но и съкра-тената подборка в 
труда на Петков позволява да се направи извод, че сред приведените примери 
преобладават случаите с кратки дателни местоименни форми : м№жь еи, жена ем№ 
и под.  Знае  се,  че  в  Кирило  -  Методиевата  прак-тика  падежната  употреба  в 
такива  случаи  е  родителна.  Следователно  пред  нас  е  особеност  на  стария 
мизийски диалект. Вниманието ни е преднамерено и съвсем правилно насочено 
и  към  многобройните  примери  със  задпоставна  употреба  на  показателното 
местоимение  т-. И те, както и дателните посесиви, свидетелстват за мизийска 
говорна среда и дават основание да се твърди, че в Египетския патерик е за-
свидетелствана мизийска лексика от Х в.

В глава втора лексиката е систематизирана подробно и изчерпателно по 
словообразовате-лен признак, най-напред по словообразуващи суфикси, а след 
това  по  словообразуващи  пре-фикси.  Работено  е  изключително  прецизно,  с 
привличане  на  богат  съпоставителен  материал  -  използвани  са  голям  брой 
речници и речник -индекси, които отразяват в достатъчна степен словния имот 
на десетки и дори стотици оригинални и преводни произведения на старата ни 
книжовност.  Леко  изпълнимо  от  страна  на  автора  мое  желание  е  при  от-
печатването на труда да бъдат включени и данните от речника на Презвитер 
Козма,  който бе  образцово съставен от  проф.  Ангел Давидов.  Ценна черта  в 
работата  на  Петков  е  и  последователното  въвеждане  на  гръцкия  текст  в 
случаите, в които той е бил установен. За издирването му авторът е положил 
похвални усилия.  Някои  експликати  из  областта  на  църковно  -християнската 
лексика биха могли да се подобрят след справка и сравнение с речника на архим. 
Бончев, който в това отношение е най-доброто сред лексикографските студии на 
български  език.  Петков  представя  лексемите  и  с  новобългарския  им  превод. 
Навсякъде, където е могло, той е посочил и гръцкото съответствие и по правило 
е привел и числени данни. По този начин е обрисувана разнообразна и богата 
картина,  за  която  спомагат  и  приложените  числени  таблици  в  проценти.  За 
старателността на Петков и отговорното му отношение към трудната текстова и 
лексиколожка материя свидетелства фактът,  че той взе предвид почти всички 
изказани при обсъждането на труда забележки и критически указания, които за-
сягаха отделни лексеми и начина на тълку-ването им. 

Специален и много важен раздел е посветен на многобройните composita 
в  текста  на  Египетския  патерик.  Тук  критерият  за  подредба  е  честотата  на 
употреба на първия компонент :  благо-,  любо-,  бого-,  цэло-,  мъного- и т. н. Под 
рубрика  “Гръцка  лексика”  с  основание  са  класифицирани  и  други  чуждици 
(семитски,  латински),  които  са  проникнали  в  старо-български  през  гръцки. 
Амъбонъ и измарагдъ свидетелстват, че старобългарският книжовник понякога се 
е ръководил от фонетиката, а не от графиката на гърцизмите, което подсказва, че 
те  са  част  от  идиолекта  му.  Необходимото  вни-мание  е  отделено  и  на 
прабългаризмите, за които са изказани редица полезни съображения. Защо обаче 
сръдоболя е  прабългаризъм остава неясно.  Освен това  клобукъ не е  кошница, 
както казва Петков, а калпак.



Лексикално -  словообразователният  матери-ал,  който  е  събрал, 
систематизирал  и  изтълку-вал  дисертантът,  е  много  богат  и  изключително 
полезен с оглед несъвършената ни методология (неумението ни да обръщаме 
внимание  на  българското)  и  нашите  ограничени  знания  за  състоянието  и 
историята  на  българския  кни-жовен  език  през  Х  век.  Трудът  включва  много 
важни  данни  за  видообразуването,  обогатя-ването  на  речника  с  композита, 
предимно калки, за гръцките по произход книжовни съставки в старобългарски, 
за моравизмите и преславизмите.

Принципно важен е въпросът до каква степен могат да бъдат проследени 
реалиите в българския монашески живот. В глава четвърта е систематизирана 
лексиката, която се отнася към храната, облеклото, жилището, ръко-делието на 
калугерите.  В  тази  насока  предстои  дълга  работа  по  проучване  на  нашите 
манатир-ски  типици  (сред  тях  поставям  и  хилендарския),  служебници  и 
описания  на  манастирския  живот,  сред  които  на  първо  място  поставям 
прочутото описания на Рилския манастир от о. Неофит Рилски.

В заключение ще изразя безрезервното си положително отношение към 
качествата на представения научен труд. На мнение съм, че той има безспорни 
приносни качества, за да бъде успешно защитен като дисертация за присъждане 
на образователната и научна степен “доктор”.  При избора ще гласувам с “Да”.

гр.София 
8 ноември 2015 г.

        проф. Иван Добрев


