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1. Значимост на проблематиката.  

 Текстът на Египетския патерик има лексикални особености, които го отличават 
от каноничните текстове и отразява пласт от битова лексика, която разширява научната 
представа за речника на старобългарския език. От друга страна, преводът е ранен и това 
позволява да се проникне в дълбок исторически пласт, който е важен за социалната 
история на българския език, в неговата  пълнота на жив естествен език и от най-ранния 
период на писмената му история. За особено важна смятам възможността да се покажат 
български специфики на книжовния език от времето на Първото българско царство, 
които в чуждестранната славистика обикновено се пренебрегват. 

2. Структура на труда и автореферата

Дисертационният труд е необичайно обемист и съдържа увод, три глави и 
заключение.

 В краткия Увод авторът конкретно е посочил своите цели и задачи, метода на 
изследване и е дал изчерпателен списък на ръкописите. 

Първата глава е посветена на патериците и Египетския патерик, като е 
направен изчерпателен преглед на развитието на научното познание за Египетския 
патерик. Авторът е показал много задълбочено познаване на проблема и необичайна за 
докторски труд научна зрялост и култура на работата с научни текстове по конкретен 
въпрос.  Направена е и обща характеристика на езика на Египетския патерик, като са 
посочени основните фонетични, правописни и граматически черти, повечето от които 
са характеризирали Преславския оригинал, с отбелязване и на отделните русизми. 
Прави впечатление образуването на бъдеще време при несвършените глаголи с 
помощните глаголи (хотѣти, имѣти, начѧти), а при свършените - посредством формите за 
сегашно време. Тази систематизация в завършен вид е подкрепена от езиковия материал 
и си заслужава да се отбележи и превесът на имѣти в отрицателните констукции, който 
се вижда от приведените примери.



Втората глава от изследването изследва лексиката на Египетския патерик откъм 
словообразуване. Поради характера на материала, тя е централна в изследването и 
представлява основна част от неговия обем.

Словообразователните модели са представени по части на речта: съществителни 
имена и суфикси за образуването им; прилагателни имена и суфикси и префикси за 
образуването им; глаголи и префиксация; глаголи и суфикси за образуването им; 
композита. Особено ценен от теоретична гледна точка е изнесеният материал за глаголи 
от вторичен несвършен вид със суфикс -ова, тип, от който са открити пет глагола. Сам 
по себе си този факт е от важно значение за българската аспектология. 

От композитите интересна са образованията, свързани с лексемата  чрьноризьць, 
която, както може да се очаква от тематиката на патеричните разкази, е характерна за 
тях. От друга страна, П. Петков установява, че чрьноризьць е характерна преславска 
дума, а някои от думите, открити в патеричните разкази и свързани с нея, не се срещат 
на други места. Тази дума съдържа старинен словообразувателен  модел, известен от 
староиндийската граматическа традиция като bahuvrihi (bahuvrīhi) и неслучайно 
основата *črьnorizь- е разширена с номинален суфикс -(ь)ц - образуванията от този тип 
са на границата между  съществителните и прилагателните, както се вижда, в 
старобългарския език е било необходимо те суфиксално да се преобразуват в 
съществителни. Това е добър пример за собствен тип композиция, защото няма 
съмнение, че голяма част от композитите в старобългарските текстове са калки.

Показателен пример, открит от П. Петков, е наличието на форма камꙑкъ (със 
суфикс - ꙑкъ), която е индикатор за своеобразно ново развитие на имената от старите *-
en основи от мъжки род, представени и днес в български диалекти със суфикс -ик

 (>- ꙑкъ): камик, ремик, пламик. Този случай би могъл да се използва за възстановяване 
на предполагаемата диалектна основа на превода. 

Като цяло втората глава в дисертацията прави впечатление със своята 
задълбоченост и изчерпателност, както и с вещината на автора при анализите. 
Примерите винаги са разгледани в съпоставка с лексикалния материал от данните, 
изнесени досега в науката, което придава на представения труд качествата на много 
сериозно изследване.

Третата глава разглежда лексикалния състав на Египетския патерик откъм 
произход на лексиката и откъм семантични кръгове. Анализът по произход е 
разпределен в разделите: гръцка лексика, прабългарски думи, моравизми, лексика от 
латински произход и преславска лексика. Веднага се вижда, че тук се включва много 
интересна проблематика, представянето на която има голямо значение не само за 
лингвистиката, но и за науките, занимаващи се с обществото и културата, както и за 
някои приложни образователни цели.

След като авторът е отбелязвал в труда си, че Египетският патерик тематично е 
свързан с географския район на Изтока, той обаче не е намерил за нужно да обособи 



раздел, в който да се представи семитската лексика. Тя без съмнение е дошла 
посредством гръцко посредничество и авторът е сместил поне един семитизъм точно в 
раздела за гръцката лексика, но смятам, че е редно да се упомене семитският произход 
на думата  авва. С нея, както е известно, се наричат старите мъже-отшелници, „бащи“, 
докато жените отшелнички се наричат амми, т.е. - „майки“. След нея, в раздела за 
гръцката лексика, е посочена думата авгоустъ, която за българския може би е дошла от 
гръцки, но произходът  й е добре известен и той е латински. Също и думата брахманъ 
(както и производните й), откриването на които е едно от многобройните постижения на 
автора, има добре известен произход от санскрит и това вероятно е следвало да се 
отбележи.  Изобщо, разделът за гръцките заемки, сам по себе си отлично разработен и 
представен, на места трябва да се разшири малко с някои необходими уточнения за 
произхода не очевидно негръцки думи. 

Блестящо постижение на автора е разработването на раздела за прабългарските 
думи. Благодарение на жанровата специфика на патеричните разкази, Петко Петков е 
сполучил да открие сравнително добре представен прабългарски лексикален слой в тях.

За изследванията върху старобългарския език прабългарските елементи са от 
изключителна важност като сигурен етничен белег за непосредствен езиков контакт и 
авторът е успял да открие и една неизвестна досега дума с предполагаем прабългарски 
произход: тобꙑръ „меден съд“. Както обикновено, поради оскъдните данни за 
прабългарския език, тук въпросите, които възникват, са неизбежни. Например, 
прелюбопитната дума сокалъкъ „месарница“; „готварница“ (само по себе си - находка), 
от автора във втората глава е представена като образование със славянския суфикс -
(ъ)къ. Тя обаче би могла да бъде и образование с тюркски суфикс. И в двата случая тя е 
много интересна, защото регистрирането й я причислява към вече известен кръг думи, 
от които е производна. 

Проблем има и с думата срьдоболꙗ „ роднина“, която у нас се приема за 
прабългаризъм. В съседния сръбски и хърватски srdòbolja означава болестта дизинтерия 
и вътршната форма е „болка в стомаха“.  В руската славистика обаче срьдоболꙗ 
„ роднина“, тя се смята за прозрачна славянска форма, която има буквален ирански 
паралел по начин на образуване и по значение. 

Освен по произход, лексиката е разгледана и по тематични кръгове. Това е много 
ценна част от труда, която е високоинформативна и която има и общокултурно 
значение в смисъл, че обогатява нашите знания за живота на българите по време на 
Първото българско царство. 

 Цитираните библиографски източници са изброени на 9 страници, като 
изчерпват релевантната литература по въпроса. Единственото, което мога да 
препоръчам, е да се вземат предвид някои славистични трудове по словообразуване, 
като тук имам предвид като автор главно С.Б. Бернщейн. Авторефератът отразява добре 
съдържанието на дисертацията.



3. Приносни моменти 

Авторът на представената дисертация Петко Петков е зрял учен, който е 
представил труд, далече надхвърлящ изискванията за дисертация за придобиване на 
научната и образователна степен „доктор по филология“.  Трудът има характер на 
сериозна, ценна и приносна монография, която обогатява науката, и следва да бъде 
отпечатан, за да може да влезе в широко научно обръщение. Няма смисъл да се 
изброяват отделните приноси, защото те са многобройни и очевидни. Може само да се 
съжалява, че авторът представя труда си в завършен вид немалко години след неговата 
разработка. За сметка на това този труд се появява в момент на истински срив на 
ценностите в нашата езиковедска наука, след като се появиха скандални случаи на 
присъдени научни степени и звания за съчинения, които с чиста съвест мога да нарека 
малограмотни и позорни. Благодарение на изследвания като ценния труд на Петко 
Петков, българската филологическа наука показва, че не е пред гибел, и бележи и 
несъмнени сериозни успехи. 

5. Заключение 

Като давам висока научна оценка на труда, призовавам уважаемото Научно жури 
при Факултета по славянски филологии на Софийския университет да присъди на 
научната и образователна степен „Доктор по филология “ на претендента ПЕТКО 
ДИМИТРОВ ПЕТКОВ, за което и аз ще гласувам с пълна убеденост. 

18 ноември 2015 г.                                      РЕЦЕНЗЕНТ:

                                                                                        (Проф. д-р Лилия Илиева)


