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УВОД 
 

В началото на VII в. византийският монах Антиох създава сборник, 

озаглавен ÐáíäÝêôåò ô\ò Cãßáò ãñáö\ò – Извлечения от Свещеното 

писание (Migne 1865), чийто славянски превод е известен в науката като 

Пандектите на Антиох (ПА). Възникването на сборника е свързано 

непосредствено с историческите събития във Византийската империя. 

Нападенията на персите в източните й области, завладяването на Дамаск 

(613), Антиохия (613), Йерусалим (614) и Анкира1 (619), опустошаването 

на светите места и заграбването на християнските реликви (CMH 1967: 

289–290; Popovski 1989а: 5) поставят в опасност цялото мирно население, 

включително и монасите в манастирските обители. След завземането на 

Анкира от персите, Евстатий – игуменът на разположения наблизо 

манастир “Аталина”, изпраща послание на своя земляк Антиох, по това 

време монах в лаврата “Св. Сава Освещени” край Йерусалим, в което му 

поръчва да състави сборник с извлечения от Стария и Новия завет. 

Съчинението е трябвало да включва най-важните и най-ценни поучения за 

монасите и в случай на отдалечаването им от светата обител да изпълнява 

ролята на манастирската библиотека. Както сам пише Антиох, задачата му 

е била да изготви сборник, който да спести носенето на тежките книги, но 

същевременно в него да не липсва нищо, което е полезно и спасително за 

душата (Migne 1865: 1421В = Popovski 1989b: Е:1–15). 

Сведенията за възникването на ПА (Migne 1865: 1421ВС = Popovski 

1989b: Е:1–1 – 2–6) и за неговия автор се черпят главно от самия текст, 

който започва с обширно послание към поръчителя – игумена Евстатий, и 

завършва с кратка биография на Антиох2. Той е подстриган за монах в 

                                                           
1 Дн. Анкара. 
2 Биографичните данни се съдържат в славянския превод (Popovski 1989b: С:2:1–15), но 

не и в гръцкия оригинал, публикуван в Migne 1865. Не разполагам със съответния 

гръцки текст (Hunger, Kersten 1976: V 89,139; V 245), който е цитиран по Popovski 

1989а: 6. 
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манастира “Аталина”. След няколко години го напуска и се заселва в 

пустинята близо до Йерусалим, а после постъпва в лаврата “Св. Сава” край 

Свещения град, където завършва земния си път. 

В този манастир Антиох преживява трагични събития, които описва в 

съчинението си. През 614 г., при превземането на Йерусалим от персите, 

лаврата е опустошена, част от монасите са безмилостно измъчвани и 

избити, други – пленени, а трети успяват да се спасят с бягство (Migne 

1865: 1421С–1428В; 1764ВС = Popovski 1989b: Е:2–17 – 12–25; 107:103–

108). Антиох е взет в плен, но му се удава да избяга и се завръща отново в 

манастира (Цоневски 1986: 446). Своите непосредствени впечатления и 

преживявания той претворява в първото си съчинение Превземането на 

Йерусалим от персите, което е запазено изцяло само в грузински превод, а 

отделни части са оцелели на гръцки и на арабски (Popovski 1989а: 6). 

Второто съчинение на Антиох – ÐáíäÝêôåò ô\ò Cãßáò ãñáö\ò, 

което той написва около 619–620 г. (Милтенова, Павлова 2003: 63; 

Popovski 1989а: 6) в изпълнение на трудната задача, поставена му от 

Евстатий, има несъмнено по-добра съдба. Освен че се съхранява в много-

бройни гръцки ръкописи, то се разпространява в славянски, арабски и 

латински превод (Амфилохий 1880а: 18–20; Пентковская 2005: 270–271; 

Popovski 1989а: 19). 

С думата пандекти (гр. ðáíäÝêôçò – букв. ’който съдържа всичко’) 

се назовават различни сборници. Като Пандекти, а също и като Дигести е 

известен сборник с юридически текстове, съставен през 533 г. от специална 

комисия по поръка на византийския император Юстиниан I3. По 

отношение на византийските и славянските средновековни ръкописи 

пандекти се наричат компилативни съчинения, чиито сравнително кратки 

глави са посветени на различни теми и съдържат библейски цитати, 

извадки от творбите на църковните отци, от постановленията на 

църковните събори и от други паметници. Те имат назидателен характер и 
                                                           
3 Corpus Iuris Civilis – http://bg.wikipedia.org/wiki/Corpus_Iuris_Civilis  
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служат като справочници по канонично право и църковна дисциплина 

(Милтенова, Павлова 2003: 61). 

Освен ПА, в славистиката са известни и Пандектите на Никон 

Черногорец, също византийски автор. Неговото съчинение е написано 

четири века по-късно (ок. 1060 г.) и е познато в два превода (Милтенова, 

Павлова 2003: 63–65). 

Гръцкият текст на ПА се състои от: послание на автора към 

Евстатий, пролог, списък на главите, 130 глави (слова), изповедна 

молитва и кратък послеслов4. Всяка глава представлява отделна цялост и 

е посветена на определена добродетел или порок, които монасите трябва 

съответно да проявяват или да избягват. Стегнато, но същевременно 

задълбочено и аргументирано се разглеждат важните за монашеския 

живот въпроси за въздържанието, целомъдрието, покаянието, постенето, 

търпението, за блудството, сребролюбието, гнева, леността, лъжата и т.н. 

Въпреки че са тематично обособени, отделните глави са свързани 

помежду си не само чрез дихотомията добродетели–пороци, но и чрез 

обща структура – всяка от тях се състои от подбрани сентенции за 

избягването на пороците и възпитаването на християнските добродетели 

у монасите (Popovski 1989а: 7). 

Редът на главите е добре обмислен от Антиох, макар че не е следван 

стриктно. Първите две са посветени на вярата и упованието в Бога; 

следващите третират въпросите на християнския морал (3–85), задачите и 

задълженията на монасите (86–107), на свещениците и игумените (108–

124). В последните шест глави Антиох отново се връща на темата за вярата 

и упованието, разгледани през призмата на страха и любовта към Бога, 

очакването на небесните блага и небесното царство, на което е посветена 

обширната заключителна глава (Popovski 1989а: 7). Авторът се опира 

главно на цитати от Стария и Новия завет, но включва и немалко 

                                                           
4 Списъкът на главите и послесловът липсват в изданието на гръцкия текст (Migne 

1865), но се съдържат в част от гръцките ръкописи (Popovski 1989а: 21).  
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извлечения от съчиненията на църковните отци Псевдо-Климент Римски, 

Игнатий Антиохийски, Поликарп Смирненски, Климент Александрийски, 

Евсевий Кесарийски, Евагрий Понтийски, Псевдо-Атанасий Алексан-

дрийски, Диадох Фотикийски, Йоан Карпатски и др. (Амфилохий 1880а: 7; 

Popovski 1989а: 11–17)5. 

В науката е известен един славянски превод на ПА, с богата 

ръкописна традиция, която е проучена подробно (Popovski 1989а: 114–135). 

Най-старият ръкопис (Воскр. 30р, ГИМ – нататък Воскр 30р) е руски по 

произход, от ХI в. (Калайдович 1824: 95–96; Амфилохий 1880а: 20; 

Popovski 1989b). Той е дело на пет ръце и представлява кирилска 

транслитерация на глаголически антиграф (Копко 1915: 174–175; Дурново 

1924: 80; Popovski 1989а: 45–68, 134). По него е издаден текстът на ПА от 

Й. Поповски (Popovski 1989b). Второ разчитане на Воскр 30р е направено 

от Цв. Ралева и е публикувано като част от електронен корпус от славянски 

ръкописи6. 

Научният ми интерес към ПА се определя от два основни фактора. 

Първо, не е окончателно решен проблемът за мястото и времето, в което 

е направен славянският превод, а личността на преводача е неизвестна. 

Второ, все още липсва цялостно лингвистично проучване, в което текстът 

на ПА по най-стария препис да се анализира едновременно на различни 

езикови равнища (лексика, словообразуване, морфология, синтаксис) и на 

тази основа да се извлекат аргументирани доказателства за езиковия ареал, 

в който е възникнал преводът. 

Целта на настоящото проучване е въз основа на лингвистичните 

факти да се провери има ли история на протопревода: а) в българска 

                                                           
5 Според Й. Поповски сред източниците при съставянето на ПА са били и апокрифни 

книги, но той не уточнява под каква форма и в каква степен ги е използвал авторът 

(Popovski 1989а: 21). 
6 http://www.hf.ntnu.no/SofiaTrondheimCorpus/index2.html = http://bit.ly/cLtO8f. Корпусът 

включва 19 руски ръкописа от ХI в., за които се смята, че имат старобългарски 

протографи. 
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езикова среда, в която се проявяват иновациите, и б) в чуждоезична (руска) 

среда, в която лексикалната и морфо-синтактичната система на 

авторитетните преводи се запазва устойчива. В това проучване 

лексикалният ракурс – традиционен за изследванията на ранните славянски 

съчинения, се съчетава с граматическия, за да се откроят морфо-

синтактичните иновации като сигурно доказателство за разпростра-

няването на превода в българския езиков ареал преди транслитерирането 

му от руски кописти. 

 Поставените цели не предполагат всеобхватен и подробен 

лингвистичен анализ на ПА. Въведена е методиката за използване на 

езикови маркери – определени езикови аспекти на текста. Те са подбрани 

по два основни критерия: 1) да са вече обстойно проучени в хронологично 

и/или териториално отношение и 2) да имат устойчива характеристика в 

превода на ПА. 

Конкретните задачи на изследването са следните: 

1. Проучване на лексикалната система на ПА чрез анализ на: 

а) редките думи и взаимоотношенията им с ранните славянски 

преводни корпуси; 

б) словообразувателните синоними като показател за датирането на 

текста; 

в) славянската рецепция на гръцките сложни думи и на гръцките 

съответствия на старобългарските композита; 

г) неславянската лексика. 

2. Проучване на морфо-синтактичните особености на ПА чрез 

анализ на: 

а) състоянието на склонитбената система; 

б) изразяването на определеност; 

в) глаголната система; 

г) предпочитани падежни употреби. 
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Интерпретацията на езиковите факти и тяхното хронологично и 

териториално атрибутиране се основават на резултатите от изследванията 

на учени, чиито становища са утвърдени в славистиката. Използвани са: 

основни трудове по история на българския език от К. Мирчев и И. Хара-

лампиев; граматики на старобългарския език; монографии и обстойни 

проучвания в областта на историческата граматика, старобългарската и 

историческата лексикология от А. Минчева, И. Гълъбов, И. Дуриданов, Д. 

Иванова-Мирчева, Вл. Георгиев, А. Давидов, Й. Курц, Р. Цейтлин, Т. 

Славова, М. Спасова, И. Христова-Шомова, М. Йовчева, Л. Тасева, В. 

Ефимова и др. 

За разлика от всички досегашни проучвания върху ПА, настоящото е 

направено въз основа на пълно ексцерпиран езиков материал. Съставен е 

речник-индекс на всички пълнозначни думи7, с тяхната семантика, гръцки 

съответствия, фреквентност, употреба във фразеологични изрази и др. 

Принципът на изследване е пълнота и системност, без селекция на факти. 

Използвано е печатното издание на Воскр 30р, но са взети предвид 

всички корекции по текста, отразени в електронното издание. Гръцкият 

текст на ПА, публикуван в Migne 1865, е по най-ранния ръкопис от ХII в., 

т.е. с около век по-късен от руския препис и с около два – от 

предполагаемото време на превода. Най-вероятно той не отразява точно 

оригинала, използван от старобългарския книжовник, но засега е 

единственият публикуван и достъпен за работа. 

Основният метод, приложен в изследването, е индуктивният. 

Използват се също диахронният метод, с чиято помощ се установяват 

архаичните и иновационните граматични черти на текста, както и 

хронологично наслоените лексикални пластове; сравнително-историчес-

кият метод – за открояване на специфичните български езикови черти в 

руския препис; синхронният метод, статистическият метод и др. 

                                                           
7 Извън обсега на речника остават само предлозите, съюзите, частиците и между-

метията. 
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За славянския превод на ПА съществува богата литература8. Още в 

първата публикация, в която той се споменава, К. Калайдович го 

характеризира като вероятно български и отбелязва, че езикът и 

начертанието на буквите във Воскр 30р носят отпечатъка на голяма 

старинност (Калайдович 1824: 95–96). 

Езикови бележки – главно лексикални, придружават описанието на 

друг ръкопис на ПА – Син 3, от края на ХIV – началото на ХV в. (Горски, 

Невоструев: 1859). Подобно на Калайдович, авторите изтъкват, че 

преводът е много стар, и дават примери за непреведени гръцки думи, 

архаични лексеми и граматични форми: супин, прост аорист, местен 

падеж. 

На архимандрит Амфилохий принадлежи най-ранното палеографско 

описание на Воскр 30р (Амфилохий 1858)9, а също и първото по-обстойно 

изследване на езика на ПА (Амфилохий 1880а). Той определя превода като 

“старобългарски” и “старославянски” и оценява високо качеството му. Въз 

основа на лексиката и правописа на Воскр 30р авторът прави извода, че 

преводът е ранен (Амфилохий 1880а: 20, 83). Той идентифицира 

новозаветните и старозаветните цитати в текста (Амфилохий 1880а: 100–

184), а един от най-важните му приноси е съставеният от него речник на 

ПА, включващ 4000 лексеми, които според преценката му “заслужават 

внимание”, и техните гръцки съответствия (Амфилохий 1880б). 

Друг руски учен – П. Копко, посвещава обширна студия на езика на 

Воскр 30р, в която разглежда преди всичко правописните и фонетичните 

особености на текста (Копко 1915). Според автора преписвачите са знаели 

добре старобългарски и не са допускали русизми (Копко 1915: 3, 2). Макар 

основателно да е критикуван от Й. Поповски за това, че в лингвистичния 

си анализ преувеличава ролята на преписвачите (Popovski 1989a: 90), 

                                                           
8 Вж. библиографията в Милтенова, Павлова 2003: 65–66; Буланин 1987: 291–292. 
9 Цит. по Popovski 1989а: 43. Палеографско описание на Воскр 30р е включено и в 

Амфилохий 1876: 45–46. 
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Копко е първият изследовател, който отбелязва някои важни морфоло-

гични черти на ПА: отпадане на окончанието -òú в глаголните форми за 3 

л. ед. и мн.ч. сегашно време, съхранени в значителна степен неконтра-

хирани имперфектни форми, запазен прост и I сигматичен аорист с 

непроменена сигма и др. (Копко 1915: 4, 80–87). Анализът на фонетичните 

черти и на правописа води автора до заключението, че в основата на Воскр 

30р стоят два (или дори три) оригинала, единият от които е преписан от 

другия и е послужил за оригинал на втората, по-голяма част на ръкописа 

(Копко 1915: 4, 1–2, 88)10. Този въпрос обаче не е разработван допълни-

телно от следващите изследователи на ПА. 

Най-обширното и задълбочено проучване на ПА до този момент е 

направено от Й. Поповски (Popovski 1989a), който, както беше споменато, 

е автор и на първото издание на текста. Той съпоставя оригинала и 

славянския превод с уговорката, че липсата на критично издание на 

гръцкия текст не позволява цялостна и прецизна оценка на превода. 

Монографията включва списък и кратък анализ на: гърцизмите и случаите, 

в които те имат славянски съответствия; различни славянски варианти 

срещу една и съща гръцка дума; грешките в превода; глосите. Всички те, с 

изключение на грешките при транслитерацията от глаголица на кирилица, 

се приписват на преводача (Popovski 1989a: 27–37). 

Голяма част от монографията заема пълното кодикологично и 

палеографско описание на Воскр 30р, както и анализът на правописа. 

Отделна глава е посветена на славянската ръкописна традиция на ПА, 

която според Й. Поповски е класически пример за затворена традиция. 

Преписите на ПА възхождат към един глаголически протограф, от който са 

направени три независими кирилски транслитерации. 

Й. Поповски отделя внимание и на библейските цитати в ПА, без 

обаче да стъпва на конкретен анализ, а като се позовава на известни 

                                                           
10 Авторът използва думите оригинал и подлинник, но вероятно има предвид антиграф. 
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мнения и по-общи наблюдения. Според него цитатите следват най-стария, 

Методиев библейски превод. Тази и други архаични черти на текста дават 

основание на автора да отнесе възникването му към много ранен период – 

между идването на Кирило-Методиевите ученици в България през 886 г. и 

950 г., наблягайки на горната граница. Й. Поповски пръв поставя превода 

на ПА в конкретни хронологични рамки. Той категорично го локализира в 

“южнославянския регион”, уточнявайки, че може би е направен извън 

района на Източна България, с оглед най-вече на това, че библейските 

цитати отразяват архаичната редакция, а не преславската (Popovski 1989a: 

38–42). 

Освен Й. Поповски, и други палеослависти са правили наблюдения 

върху рецепцията на Светото писание в този текст. Изследвайки цитатите 

от книгите на Малките пророци в ПА, И. Панкевич ги свързва с 

Методиевия библейски превод, но посочва, че преводачът е познавал и 

тълковната версия на Паримейника, от която е черпил източнобългарски 

изрази (Paňkevič 1956). 

На основата на материал от Песен на песните А. Алексеев стига до 

извода, че няколко български текста от Х в., сред които и ПА, напълно 

съвпадат с чети-превода на тази книга, направен от Методий. Същевре-

менно обаче свързва разглежданите писмени паметници с книжовниците 

от кръга на Йоан Екзарх (Алексеев 1985: 81–82). 

В статиите си за новозаветната лексика в ПА Ст. Стойчев анализира 

двойките лексеми, характерни за Кирило-Методиевата и преславската 

редакция. Според него има основание да се смята, че старобългарският 

текст е преведен в Преслав (Стойчев 2002; 2004). 

А. Шулц използва по-късен препис на ПА (Народна библиотека, 

Варшава, Boz 110, ХV в.) в публикацията си за флективните форми в 

псалтирните цитати, които, от една страна, са запазили чертите на старо-

българския образец на Псалтира, а от друга, често са повлияни от 
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промените в по-късните редакции, пренесени, както пише тя, на руска 

почва – преславската и най-вече атонската (Шулц 2004). 

Сред последните изследвания върху ПА е съпоставителната характе-

ристика между славянския и арабския превод на текста от Т. Пентковская, 

която разглежда въпроса за глосите и за гърцизмите, както и някои 

особености на техниката на превода – рецепцията на сложните думи и на 

гръцкия членуван инфинитив (Пентковская 2005). 

Интерес към лексиката на ПА проявява Цв. Ралева. Тя изтъква голя-

мото словно богатство на славянския превод и широко застъпената в него 

синонимия (Ралева 2007: 182). Авторката прави обстоен анализ на 

сложните думи, означаващи лица, и въз основа на сравнението с други 

славянски текстове заключава, че лексиката на ПА ги свързва както с 

Кирило-Методиевите преводи, така и с Преславското книжовно средище 

(Ралева 2010). 
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ГЛАВА ПЪРВА 

ЛЕКСИКАЛНИ АСПЕКТИ 

 

Редки думи 
 

Разглежданата категория лексеми е показателна за връзките между 

отделните текстове (Милтенов 2006: 221) и има важна роля при 

проучването на текстологичната история на славянските преводи и за 

определянето на почерка на отделните автори (Спасова 2008: 135). Тук 

редките думи в ПА се анализират именно в качеството им на маркер за: 1) 

отношенията между този текст и други ранни славянски писмени 

паметници и съчинения; 2) историята на превода и 3) времето, мястото на 

възникването му и идиолекта на преводача. 

Поради големия обем на ПА и огромния брой думи, се анализират 

само пълнозначните лексеми с една-единствена употреба в текста. От тях 

са изключени съществителните собствени имена (топоними, антропоними, 

но не и производните от тях!), както и онези лексеми, които се срещат 

повече от 5 пъти в паметниците от старобългарския ръкописен канон. 

Материалът, съдържащ общо 2136 редки думи, е разделен в три основни 

групи на принципа на постепенното “отсяване” на специфичните 

лексеми11: 1) думи, засвидетелствани в старобългарския канон, които имат 

до 5 употреби; 2) думи, които се срещат в ранни преводни и оригинални 

съчинения, запазени в късни преписи; 3) думи, регистрирани само в ПА. 

1. Редки думи, засвидетелствани в старобългарския ръкописен 

канон – 73012. 

1.1. В три или повече ръкописа са регистрирани 98 лексеми. 

                                                           
11 Използвана е методиката на Спасова 2008: 134–142, но групите са представени в 

различна последователност. 
12 Данните са взети от СтбР и ССл. 
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1.2. В два ръкописа – 163. 

1.2.1. Евх и Супр – 37: àåðú, áîãîëþáüöü, äàâüöü, çàêëèíàíè¬, èçáëüâàòè, 

êàëú, ëó÷à, ìîùü, ìðà÷üíú, ìðüòâîñòü, ìúíîãîîáðàçüíú, íåçàçîðüíú, 

íåçíà¬ìú, íåèçäðå÷åíú, íåèçäðå÷åíüíú, íåïîñëóøüëèâú, íåïðýñòàª, îáíàâëÿòè 

ñ, îáíàæàòè, ïëîäüíú, ïîð©÷üíèêú, ïðèìýñèòè ñ, ïðîìûøëåíè¬, ïðýìýíÿòè, 

ðàäîñòüíú, ðîêú, ð©êîïüñàíè¬, ñòðýêàòè, ñò©ïàòè, ñúêóïèòè ñ, ñúïî-

äîáëåíè¬, ñúñòàâú, ñúõðàíåíè¬, òâðüäî, òðèøüäû, óãîäüíî, óìèëîñðüäèòè ñ. 

1.2.2. Син и Супр – 25: àñïèäà, àñvðèè, âàðúâàðú, âúñêûïýòè, èçáèâàòè, 

ëîâú, ëüùåíè¬, ìàëà, íåïðýõîäüíú, îáèòàòè, îãðàäà, îïóñòèòè, îñòàíúêú, 

ïàñòâèíà, ïèÿíú, ïîñïýòè ñ, ïîñòåëÿ, ïîõûòèòè, ïðèÿòè, ïðîâýùàòè, ïðýìîùè, 

ðàñòâàðÿòè, ñúò©æàíè¬, óçäà, ©ãëü. 

1.2.3. Мар и Зогр – 19: áýëèòè, âðüæåíè¬, ãíàôåè, äîìîâüíú, 

æðüíúâüíú, ì©äðý, íàêëàäàòè, íàòúêàòè, íåïüùåâàíè¬, îêàÿíè¬, ïëîäèòè, 

ïîñýùè, ïîñ©äèòè, ïðèðàçèòè ñ, ïðèñâí©òè, ïðýîáðàæåíè¬, ñèêåðú, ñòðî¬íè¬, 

òðüòè. 

1.2.4. Син и Евх – 17: âåëüðý÷åâàòè, âúçëþáëåíè¬, âúñìðüäýòè ñ, 

âúñõûùåíè¬, ëåòýòè, ëîçè¬, ëäâèª, ìàñëèíüíú, íàñò©ïèòè, íåì©äðú, 

îäðüæàíè¬, ïîãëúòèòè, ïîñýùàòè, ðàçãðúäýòè, ñúãíèòè, ñúñòðýëÿòè óäîâüëèòè. 

1.2.5. Клоц и Супр – 12: âúñïðí©òè, äàëüíü, äðýâýíú, ëüsý, 

íåìèëîñòèâú, îñèëî, ïàìòèâú, ïîõâàëÿòè, ñúìýøàòè, ó÷èòåëåâú, öýñàðåâàòè, 

øòàíè¬.  

1.2.6. Ен и Супр – 8: áëàãîâðýìåíüíú, âúçìüçäè¬, ë©êà, îñòðóÿòè, 

ïðîïîâýäàíè¬, ñèíàèñêú, ñèÿíè¬, ¬ëüìè. 

1.2.7. Евх и Клоц – 6: âûèíüíú, èäîëüñêú, èçëèâàòè, êëè÷ü, îáëàãàòè, 

ðàñïèíàòè. 

1.2.8. Супр и ЗЛ – 5: äýèñòâî, îáüùåâàòè ñ, ðåòü, òîëü, èñêóñüíèêú. 

1.2.9. Мар и Ас – 5: áëàãîâýùàòè, îòúíåëè, îòúðî÷üíú, ñúòsàíè¬, 

ÿðüìüíè÷ü. 

1.2.10. Други групи от два ръкописа, в които са регистрирани по-

малко от 5 общи лексеми – 29: áåñïðýñòàíè, áëàãîäàòüíú, âúçíîøåíè¬, 
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âúñëýïàòè, ãëóìèòè ñ, èçâýñòüíî, èçëàçèòè, èñêîíü÷àâàòè ñ, èñêóñèòåëü, 

êàìåíüíú, êîâü÷åæüöü, êîäðàíòú, ëþáîäýÿíüíú, ìüíèòè, íàçüðýòè, íàñëýäè¬, 

îñòðîâú, îòúñòàâèòè, ïîñëýäúêú, ðîæäè¬, ñâùåíèêú, ñòîÿíè¬, ñóøà, 

ñúãîðýòè, òðåòè¬¬, óíûòè, ÷äü, ôèëîñîôú, ªçû÷üíú. 

1.3. В един ръкопис – 46913. 

1.3.1. Супр – 294: àíòèîõèèñêú, àíòvïàòú, àðèàíè, áàíÿ, áåçâåùüíú, 

áåçãîäüíý, áåñõðàìüíèêú, áåñúíè¬, áëàãîâîíüíú, áëàæåíüñòâî, áëñòè, 

áë©äüíèêú, áîãîëýïüíî, áîãîíîñèâú, áîãîñëîâèòè, áîðåíè¬, áúøè«, áûëè¬, 

áýñîâàíè¬, âåùüíú, âèäú, âèäüöü, âëà÷èòè, âúçáúí©òè, âúçäðàçèòè, âúçíàêú, 

âúçÿðèòè ñ, âúêîðåíèòè ñ, âúïåðèòè, âúñêðúìèòè, âúñòî÷üíú, âûêí©òè, 

âüäîâè÷ü, âýäü, âýðîâüíú, ãâîçäèè, ãðàäüíú, äîáðîñòü, äîçüðýòè, äîñùè, 

äîõîäèòè, äðîáüíú, äðüçî, äýâè÷ü, äýäú, åïèòèìèÿ, æåñòîñðüäú, æèòü, 

æðüòâüíú, æüðüöü, æòâüíú, çàçîðú, çàçîðüíú, çàêëòè, çàìîðèòè, çàðåùè, 

çàùèùàòè, çèÿòè, çúëîêúçíüíú, çòè, èçâëà÷èòè, èçâýñòî, èçâýñòú, èçäàâüíà, 

èçìýíÿòè ñ, èìåíèòú, èíà÷å, èñêûïýòè, èñòîïèòè ñ, èñò©ïèòè, 

êàïàäîêèèñêú, êàïèùå, êàñàòè ñ, êëîíèòè, êîëú (глоса), êîíüñêú, êðúâàâú, 

êðúìëÿ, êóìèðú, ëàâðüñêú, ëàñêàíè¬, ëàÿíè¬, ëåäú, ëèõîÿäåíè¬, ëèõî¬ìëªè, 

ëîáûçàíè¬, ëó÷àòè ñ, ëúæåèìåíüíú, ëþáëåíè¬, ëöàòè, ë©÷èòè ñ, 

ìàëîñëîâè¬, ìèíîâàòè, ìîòûëà, ìúíîãîòðóäüíú, ì©äðîñòüíú, íàãîòà, 

íàçíàìåíàòè, íàêðúìèòè, íàïðàñüíèâú, íàïðýæäü, íàñòüëàòè, íåäîñòàòúêú, 

íåêðîòúêú, íåíàâèñòüíèêú, íåíàó÷åíú, íåïîäâèæèìú, íåïîêîðåíè¬, 

íåïîñò©ïüíú, íåðàçóìè¬, íåñúâýäüíú, íåñúêàæåìú, íåñûòîñòü, íåóñûïàª, 

íîâîðîæäåíú, íîøåíè¬, íýêàêî, íýêîëè, îáàäèòè, îáàæäåíè¬, îáèëüíý, îáëàæåíú, 

îáëüãú÷àòè, îáîðèòè, îáðàçèòè, îáû÷üíú, îãëàãîëàòè, îäðàòè, îëîâî, îïàêû, 

îïàëÿòè, îðèòè, îñòàòúêú, îñòàÿòè, îñòðèòè, îòâðüñòè¬, îòúâðüíü, îòúëàãàòè, 

îòúïàäàòè, îòúñêî÷èòè, îòúñýêàòè, îòúòðúãí©òè, îòú÷àÿíè¬, ïàâüëîâú, 

ïàâüëü, ïàìòè¬, ïàðèòè, ïå÷àëèòè, ïåùüíú, ïèùüíú, ïëåñòè, ïëèùåâàòè, ïëèùü, 

ïîáîëýòè, ïîáýäîòâîðüöü, ïîáýæäåíè¬, ïîâýñèòè, ïîâýñòüíú, ïîäèâèòè ñ, 

                                                           
13 Включени са и лексемите, които имат по повече от 5 употреби, но всичките са само в 

един ръкопис. В курсив са думите, чието гръцко съответствие е същото, както в ПА. 
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ïîäúäðüæàòè, ïîäúçàêîíüíú, ïîäúïàäàòè, ïîäúªòè¬, ïîçäüíú, ïîëó÷àòè ñ, 

ïîìîæåíè¬, ïîíîâèòè ñ, ïîïóùåíè¬, ïîðäè¬, ïîñëóøüíèêú, ïîòðóäèòè ñ, 

ïîòúùàíè¬, ïîóñòèòè, ïîóùåíè¬, ïîõóëåíè¬, ïî÷èñòè, ïî÷èòàòè, ïî÷óäèòè 

ñ, ïðåçâvòåðüñêú, ïðåçâvòåðüñòâî, ïðèãîòîâëÿòè, ïðèêëàäàòè, ïðèëîæåíè¬, 

ïðèëüïýòè, ïðèìûøëåíè¬, ïðèîáðýòåíè¬, ïðîâîäèòè, ïðîçáåíè¬, ïðîêóæäàòè, 

ïðîêú, ïðîñèÿòè, ïðîòèâüíèêú, ïðýâåëèêú, ïðýäúïîñòàâèòè, ïðýìèí©òè, 

ïðýìúíîãú, ïðýì©äðîñòüíú, ïðýíåìîùè, ïðýïîäîáüíý, ïðýñêî÷èòè, 

ïðýñòàâëÿòè, ïðýñòàíú, ïúâàíè¬, ïüðýíè¬, ï©òüíú, ðàáîòàíè¬, ðàáüñêû, 

ðàçãðàáèòè, ðàñëàáèòè, ðàñëàáýòè, ðàòü, ðàòüíú, ðýäúêú, ñàìîâëàñòüíú, 

ñâòèëèùå, ñèëî, ñêâàðà, ñêâðüíú, ñëóãîâàòè, ñëóòè¬, ñðàöèíè, ñðýäý, ñòàâèòè, 

ñòàÿòè, ñòåíàòè, ñòîëú, ñòðàäàíè¬, ñòðîèíú, ñòóäüíü, ñúáëþäåíè¬, 

ñúáîðüíèêú, ñúâýäü, ñúâðüøåíý, ñúæòè, ñúëèêúñòâîâàòè, ñúëó÷èòè ñ, 

ñúìýæàòè, ñúì©ùåíè¬, ñúïîìàãàòè, ñúïîñïýøüíèêú, ñúïóñòèòè, ñúòåùè ñ, 

ñûòü, ñýíü (’шатра, скиния’), ñ©äèèñêú, ñ©ïðîòèâüíú, ñ©ùè¬, òâàðÿòè, 

òðúæüñòâî, òðýáà (’обред’), òüëýíüíú, òüìüíè÷üíèêú, òýøèòè, òæåñòü, 

ò©æåíè¬, óáýãí©òè, óâýùàíè¬ (глоса), óãàñí©òè, óäàâëåíè¬, óêàçàíè¬, 

óêîðåíè¬, óêîðú, óêðàøåíè¬, óêðîòýòè, óìðüòâýòè, óìúíîæàòè, 

óìûøëåíè¬, óïðàæíåíè¬, óðåùè, óñïýâàòè, óñòàâëÿòè, óñòàâüíú, 

óñòðüìëÿòè ñ, óñò©ïàòè, óòâàðÿòè ñ, õàíàíåÿ, õðàáðú, õðîìüöü, õûçèíà, 

õûçú, öâýòüöü, ÷èñòèíà, ÷ëîâýêîëþáüíý, ÷ðüïàòè, ÷äîëþáèâú, ÿäðî, ÿçâèòè, 

ÿìüíú, ÿðüìú, ¬äèíîñ©ùè¬, ¬äèíîäóøüíú, ©çüíèêú, ©ðîäüñòâî, ©òðü«äý. 

1.3.2. Син – 79: àñïèäüíú, áåçâýñòüíú, áåçãîäè¬, áëàãîñëîâåñüñòâîâàòè, 

áëàãîñòüíú, áðàçäà, âåïðü, âúñïîïëüçåíè¬, âúñòàÿíè¬, âúñòãí©òè, âýêî, 

âýùàíè¬, ãàíàíè¬, äðýìàíè¬, çàáúäýòè, çàêîíîïðýñò©ïëåíè¬, çàùèòèòåëü, 

çìèèíü, çúëîáîâàòè, èçáàâüíèêú, èçëèòè, èçìàèëèòýíå, èçìëúêí©òè, 

èíîìûñëüíú, èñïîëèíú, èñòàÿòè, èñòðüòè, ëûñòî, ìàäèàìüñêú, ìàòåðüñòâî, 

ìèðüíî, ìîæäàíú, ìðüçýòè, ìúñêú, íàëöàòè, íåâýæäüñòâî, íåçúëîáà, 

íåïîñòîèíú, íåñûòüíú, íå÷üñòîâàòè, íèçúâðýùè, îâîùüíú, îãàâè¬, îìðàçèòè, 

îðüëü, îñòðàñòèòè ñ, îòúäîèòè, îõðúí©òè, ïëà÷åâüíú, ïîìàçàíè¬, 

ïîìàçàíüíèêú, ïîñàæäàòè, ïîñòîÿíè¬, ïîñòîÿòè, ïîòîïüíú, ïîòðýáëÿòè, 
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ïðàâîñòü, ïðèøüëüñòâî, ïðîáàâèòè, ïðýâúçíåñòè, ïðýñåëèòè ñ, ðàçáîãàòýòè, 

ðàçâðàùåíè¬, ðàñïàëÿòè, ðàñòüëýòè, ðàñýÿòè, ñåäìåðèöå«, ñêûïüòðú, ñóè, 

òëúñòú, òðóïè¬, óãíýçäèòè ñ, óäàëÿòè ñ, óìàëåíè¬, óòóæäèòè, 

õâàëüíú, õðàíèëî, øüïúòàòè, ©äîëü. 

1.3.3. Евх – 50: áåçâýðè¬, áåçäðúïúòüíú, áåçëýòüíú, áåñâýòüíú, 

áëàãîäóøè¬, áëàãî©õàíè¬, áëàãî©õàíüíú, áðúíª, âåëüÿäú, âðàæåíè¬, 

âúñêëîíèòè ñ, âüñåíîùüíú, ãëàäèòè, ãíèòè, ãíýçäèòè ñ, ãîë©áèíü, æåíüñòâî, 

èçáýãàòè, êàäèòè, êóðåíè¬, ëþäèíú, ìàñòèòè, ìèðîäðüæèòåëü, ìðüçúêú 

(глоса), ìúíîãîëýòüíú, ìúíîãîïëîäüíú, íà÷ëüíèêú, íåâîëüíú, íåãîäý, 

íåçúëîáè¬, íåïðýìýíüíú, íåïðýñòàíüíî, íåñúçüäàíú, íå÷à¬ìú, îáðýòàòåëü, 

îçàðÿòè, îìðà÷àòè, ïîðàáîùàòè, ïîñòðèùè, ïðèâýòú, ïðýñâýòüëú, ðàáîòüíèêú, 

ðàæäåæåíè¬, ñâîáàæäàòè, ñêâðüíåíè¬, ñëàäèòè, ñúâàäà, óíûâàòè, öýëîì©äðüíî, 

öòà. 

1.3.4. Eн – 10: ãàíúãðåíà, æèðú, èäîëîæðüòâüíú, èçëàãàòè, èñòà÷àòè, 

íàóãèíú, ïðýîäðüæàòè, ïðýïýòú, ñëóæüáüíú, óìèðèòè ñ. 

1.3.5. Клоц – 7: âåëèêîòà, åãvïüòýíèíú, íèöàòè, ïðýçüðýíè¬, 

ðàçüíüñòâèòè, ðàçüíüñòâè¬, ñêîòüíú. 

1.3.6. Зогр – 6: ëèõîèìè¬, ïðýäúïîëàãàòè, ïóùåíèöà, ðàêêà, ñýäàëî, 

óòëúñòýòè. 

1.3.7. Ас – 4: áèâàòè, âðüõîâüíú, ïîõûòàòè, óäîáüíú. 

1.3.8. Мар – 3: çàñýäüíèêú, îñüëüñêú, ïîãëúùàòè. 

1.3.9. Сав – 3: íàïàñòüñòâîâàòè (глоса), ïîòàïëÿòè, »åîëîãú. 

1.3.10. РЛ – 3: âúîð©æàòè, çàïèíàòè, èäîëîñëóæèòåëü. 

1.3.11. ХЛ – 3: íåïîêàÿíüíú, ñðàìüíý, ñ©ïîñòàòüíú. 

1.3.12. ЗЛ – 3: âúçäðàñòåíè¬, íåäîñòîèíý (?), îøüñòè¬. 

1.3.13. МЛ – 1: çúëîâýðüíú. 

1.3.14. ТФ1 – 1: ìîëüáüíú. 

1.3.15. ТФ2 – 1: íåèñöýëüíú. 

1.3.16. СтбН – 1: ìîçãú. 
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Най-голяма близост с ПА показват три писмени паметника от Х–ХI 

в.: Супр, Син и Евх – както поотделно, така и групирани по два. Редките 

думи, които са общи само за ПА и Супр, са най-много като абсолютна 

стойност – 294, но също и като относителна. Те съставляват 5,5% от всички 

лексеми в Супр. За Син [79] и Евх [50] този дял е по-малък, съответно 3,3% 

и 1,8%14. 

Регистрираните общи думи със Супр са равномерно разпределени 

между житийната и хомилетичната част [94/104]15, с малко по-голям дял 

във втората, чиито езикови особености традиционно се смятат за по-

архаични (Стефова 2003: 778–781). Сравнително многобройната група от 

редки думи, общи с Мар и Зогр [19], лесно би намерила обяснение в 

изобилието от библейски цитати в ПА16, но след внимателна проверка се 

установява, че само две лексеми – æðüíúâüíú и íàòúêàòè, се срещат в 

евангелски стихове. Тази група от специфични думи, използвани и в 

превода на авторския текст, несъмнено е част от архаичния лексикален 

пласт в ПА. 

Преводаческите решения при избора на славянски еквивалент срещу 

дадена гръцка лексема са свързани със степента на владеене на гръцки, 

както и с личните предпочитания на книжовника при избора на дума, която 

има синоними. Ако преобладаващата част старобългарски думи, 

специфични за две съчинения, превеждат едни и същи гръцки лексеми, 

това е логичен аргумент за предположението, че преводаческият почерк в 

двата текста е на един и същи книжовник. От трите старобългарски 

ръкописа, регистриращи най-голям брой общи редки думи, ПА са най-

близки до Син в този аспект. Гръцките съответствия съвпадат в 67% от 

случаите, и то не само в псалтирни цитати. Съществен е делът на 

                                                           
14 Данните за броя на лексемите в паметниците от Х–ХI в. са взети от Цейтлин 1986: 46. 
15 Проверени са думите с до 5 употреби в Супр. Посоченият брой се отнася за лексемите, 

които се срещат само в мартироложката и само в хомилетичната част. 
16 Библейските цитати представляват повече от половината от целия текст на ПА (Popovski 

1989а: 38). 
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тъждествения превод и при общите лексеми с Евх (55%) и Супр (45%). 

Направените констатации обаче съдържат известна условност, понеже при 

проучването е използвано единственото засега, некритично издание на 

гръцкия текст (Migne 1865). 

2. Редки думи, засвидетелствани в ранни преводни и оригинални 

текстове – 665: àíà»åìà, àíòèõðüñòîâú, àïîñòîëèöè, àñvðèèñêú, áàíüíú, áàñíü, 

áåçàçîðüíú, áåçáëàãîäýòüíú, áåçâåùüñòâüíú, áåçãëàâüíú, áåçãíýâè¬, 

áåçäîìüíú, áåçäýëè¬, áåçìýðè¬, áåçîòúâýòüíú, áåçî÷èâú, áåçóìú, 

áåñêðàìîëüíú, áåñê©äüíú, áåñïëèùüíú, áåñïîðî÷üíú, áåñïðè÷ñòüíú, 

áåñòðóäüíú, áåñòóäú, áåñúâýòüíú, áåùèíîâàòè, áëàãîâýñòè¬, áëàãî-

âýñòüíèêú, áëàãîãîäüíú, áëàãîäàðüíú, áëàãîëýïú, áëàãîñëîâè¬, áëàãîñðüäè¬, 

áëàãîòâîðåíè¬, áëàçý, áëèæèè, áëýäîñòü, áëýñêú, áëþäåíè¬, áëäåíè¬, 

áëäèâú, áîãîáîèâú, áîãîìðüçüíú, áîãîïðîòèâüíú, áîãî÷üòè¬, áîëýçíüíî, 

áðàòîëþáüíú, áðàòîëþáüöü, áðúçú, áú÷åëèíú, áûâîëü, áûòèèñêú, áýãóíü, 

áýñîâüíú, âàðúâàðüñêú, âåëüëýïüíú, âåëüõâàëüíú, âåñåëîâàòè ñ, âèõúðú, 

âëàäû÷ü, âëàæèòè, âîçàòàè, âîëåíè¬, âîëóè, âðàñêà, âðüòýíè¬, âðýùè (-úõ©), 

âúâîäüíú, âúâçàòè, âúçáîëýòè, âúçâðàòú, âúçâûøàòè, âúçãíýùàòè, 

âúçäàâàòè, âúçäðàùåíè¬, âúçäðüæüëèâú, âúçäðüæüíèêú, âúçäðüæüíú, 

âúçäúõíîâåíè¬, âúçëýòàòè, âúçëþáëÿòè, âúçíèöàòè, âúçíîñüëèâú, âúçüäàòè, 

âúñêëåâåòàâàòè, âúñêðúìëåíè¬, âúñëàïëÿòè, âúñòãíîâëåíè¬, âúñò©ïèòè, 

âúõëàùàòè, âúöâèñòè, âúvïîñòàñüíú, âûñîêîì©äðè¬, âûñîêîì©äðú, 

âûñîêîñðüäú, âûñî÷å, âû÷åíè¬, âüñåãóáèòåëü, âüñåäýè, âüñåëè÷ü, âýðüíèêú, 

âýðüíý, ãàçüñêú, ãëàäîñòü, ãëàäüíú, ãëàñüíú, ãíèëîñòü, ãíèëüñòâî, ãí©ñèâú, 

ãí©ñü, ãîâýèíèêú, ãîäüíèêú, ãîëýìú, ãîíýçàòè, ãðàìàäà, ãðîõîòú, ãðúíüöü, 

ãðýçà/ãðýçú, ãðýõîëþáüöü, ãð©áîñòü, ãð©äü, ãóáëåíè¬, ãóìüíüíú, äàâàòè, 

äàâûäüñêú, äàâüíú, äàòè¬, äâèsàíè¬, äëúãîëýòüíú, äîáðîäüíè¬, äîáðîíðàâè¬, 

äîáðîñëàâè¬, äîëúôèíú, äîñïýòè, äîñòîâýðüíú, äðüçîñòüíý, äðüëýíè¬, 

äóõîíîñüíú, äóøåâðýäüíú, äúâîäóøüíú, äúâîèöà, äúâîìûñëè¬ (глоса), 

äúìåíè¬, äýâüñòâîâàòè, äýÿíüíú, åôðåìëü, åõèäüíèíú, åvòèõîâú, æåëàíüíú, 

æåñòîñðüäüíú, æèäú, æèäúêú, æüâàòè (глоса), çàâåñòè, çàâèäèâú, çàäóøè¬, 

çàäüíü, çàïå÷àòüëýâàòè, çàñúõàòè, çâüíýòè, çâöàòè, çìè¬âüñêú, 
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çúëîêúçíè¬, çúëîìûñëè¬, çúëîîáðàçèòè, çúëîîáðàçîâàòè, çúëîñëîâåñèòè, 

çúëîñòðàñòè¬, çúëîñúâýòè¬, çýÿíè¬, èãðà, èãðàíè¬, èäîëîëàòðèÿ, èåðàïîëüñêú, 

èæäüæåíè¬, èçâèâàòè, èçâðàãú, èçâðàòú, èçâýñòîâàíè¬, èçäðèí©òè, 

èçäðüæäàâýòè, èçäðýÿòè, èçäðäüíý¬, èçëèòè¬, èçìèðàòè, èçíèöàòè, 

èçóìèòè ñ, èçùüíú, èìåíîâàíè¬, èîàíüíü, èîñåäåêîâú, èñêàêàòè, èñêëüâàòè, 

èñêîðåíÿòè, èñêóïàòè, èñòèíüíèêú, èñòðýçâèòè ñ, èñòüëýòè, èñò©ïëåíè¬, 

èñóøàòè, êàçíîâàòè, êàèíîâú, êàìåíèöü, êàíîíú, êàòîëè÷üñêú, êëåïüöü, 

êëèêí©òè, êëþ÷àòè ñ, êëþ÷åíè¬, êîáåíè¬, êîâàðüñòâüíú, êîçèè, êîëèøüäû, 

êîðåíîâàòè, êðàìîëüíú, êðàòèòè ñ, êðàòûðü, êðèòýíå, êóçíüöü, êûòè, ê©ïàòè 

ñ (глоса), êvìáàëú, ëàãîäüíú, ëàèíî, ëàñêàâú, ëàñêðúäèâú, ëèõâîâàòè, 

ëèõîïèòè¬, ëè÷üíú, ëîâåíè¬, ëîæüíèöà, ëó÷èíú, ëúáú, ëúæåàïîñòîëú, 

ëüñòèâüíú, ëýíîâàòè, ëþáèìèêú, ëþáèòåëü, ëþáîì©äðè¬, ëþáîñëàñòè¬, 

ëþáîñëàñòüíú, ëþáüñòâî, ëþáüöü, ë©êîâàòè (глоса), ìàíèõåè, ìàðêèîíèñòè, 

ìàòåðåäîñàäèòåëü, ìàÿíè¬, ìåíàíäðèàíè, ìèìîâåñòè, ìèðîâàòè, ìèðîäðüæüöü, 

ìèðüíèêú, ìëàäèùü, ìëýñòè, ìîàâèòýíûíè, ìîæåíè¬, ìðàâèè, ìúíîãîïëåòåíú, 

ìúíîãîòðüïýòè, ìúíîãîöýíè¬, ìúíîãî÷äüíú, ìúøåëîèñêàòåëü, ìüíèøüñêú, 

ìüíüøèíà, ìýðüíý, ì©äðüöü, ì©æåæåíüñòâî, ì©æåëþáèöà, ìvðèíú, íàâûêàòè, 

íàçîðýè, íàëîæåíè¬, íàìèçàòè, íàïàñòîâàòè, íàïðàñüíüñòâî (глоса), íàïú, 

íàñàæäåíè¬, íàñúìðüòüíèêú, íàñûëàòè, íàòúùüíú, íàóùàòè, íåáëàãîäàðüíú, 

íåáëàãîîáðàçüíú, íåâîëè¬, íåâðýäèìú, íåâýæäüíú, íåãîäüíú, íåäîâúëüíú, 

íåäîñòèæüíú, íåä©æè¬, íåä©æüëèâú, íåèçâðàòüíú, íåêàçàíú, íåëúæèâú, 

íåëúæüíú, íåëýíîñòèâú, íåíàäåæäüíú, íåíàêàçàíè¬, íåîêåñàðèèñêú, íåïðèªòú, 

íåïðèªòüíú, íåðàäèâú, íåðàæäåíè¬, íåðàçëè÷üíü, íåðàçìýñüíú, íåðàñò©ïüíú, 

íåðîäèìú, íåñúìûñëú, íåñúìýðåíè¬, íåñúòæàíè¬, íåñüðåáðîëþáüöü, íåòðýáú, 

íåóãàñàª, íåóäðüæüíú, íåóïúâàíè¬, íåÿäåíè¬, íèæåíè¬ (глоса), íèçúâëýùè, 

íèùåëþáüíú, í©æäüíý, îáèëý, îáèìàíè¬, îáëè÷àíè¬, îáëú÷åíè¬, îáëýíÿòè, 

îáîãàòýòè, îáîíÿíè¬, îáî÷è¬, îáð©÷àòè ñ, îáóâü, îáóçäàòè, îáóòýëü, 

îáòüíú, îâëèÿ, îãëàâèòè, îãîðü÷àòè, îãðàæäàòè ñ, îêóñú, îëäýòè, 

îìðà÷åíè¬, îïëàçîâàòè, îïîæäåíè¬, îïðèñüíèòè, îïðîñòèòè, îïûòîâàòè, îñèÿâàòè, 

îñê©äýâàòè, îñëýïýòè, îñîáèòè ñ, îñò©ïüíèêú, îñýäýòè, îòðîâà (глоса), 

îòðýòè, îòúãúíàíè¬, îòúäàòüëèâú, îòúäûõàíè¬, îòúëåòýòè, îòúíåëý, 
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îòúðàçèòè, îòúðàñòè, îòúñåëèòè, îòúòóæäèòè, îòúòãí©òè ñ, îòúøüñòâè¬, 

îòüöåäîñàäèòåëü, îõëàñòèòè, î÷üíú, îøàÿíè¬, ïàêîñòüíú, ïàëåíè¬, ïà©÷ü, 

ïåðñèíú, ïå÷üíú, ïèâàíè¬, ïèñèäèèñêú, ïëåñí©òè, ïëèíúòú, ïëýñíü, ïîáðàòè, 

ïîãàøàòè, ïîãðýøàòè, ïîäèðú, ïîäúáîè, ïîäúçèðàòè, ïîäúêëàíÿòè, ïîäúëåæàòè, 

ïîäúíåáåñè¬, ïîäúïèðàòè, ïîæèäàòè, ïîæüæåíè¬, ïîçâèçäàòè, ïîêðûâàëî, 

ïîêûäàòè, ïîëêí©òè, ïîëöàòè, ïîìàçàíèêú, ïîìèëîâàíè¬, ïîíîñüíú, 

ïîîùðåíè¬, ïîïëüçåíè¬, ïîðàáèòè, ïîðàáëÿòè ñ, ïîðàäîâàíè¬, ïîðèöàòè, 

ïîñëàáëåíè¬, ïîñëóøàòåëü, ïîñòèãú, ïîñòèsàòè, ïîñò©ïèòè, ïîñóòè, 

ïîòàêúëèâú, ïîøüïúòàòè, ïðàâîñëàâè¬, ïðàâüäüñòâî, ïðèáëèæåíè¬, ïðèâèäýòè, 

ïðèçðà÷è¬, ïðèèìüíú, ïðèèñêðüíú, ïðèëó÷èòè ñ, ïðèìåòàòè, ïðèîáðùà, 

ïðèïîâýäàíè¬, ïðèïóùàòè, ïðèñâîèòè, ïðèñòðàñòè¬, ïðèñòðàÿòè ñ, ïðèòú÷üíî, 

ïðèó÷àòè, ïðè÷üòåíè¬, ïðîâàðèòè, ïðîãúíàíè¬, ïðîçáëü, ïðîëîãú, ïðîíóðèòè, 

ïðîíûðîâàòè, ïðîîáðàçîâàòè ñ, ïðîñâýòú, ïðîñëóòè, ïðîñìðàæäåíè¬, ïðüâî, 

ïðüâîíàñòîëüíèêú, ïðüâîðîäüíú, ïðüâîñëîâåñè¬, ïðýâåëè÷àâú, ïðýâëàñòè, 

ïðýäúëîãú, ïðýäúïîèòè, ïðýäúñïýòè, ïðýäúñòàâëÿòè, ïðýäúòå÷èíú, 

ïðýæäåáûòè¬, ïðýçîðüëèâú, ïðýêðàñüíú, ïðýìýíüíú, ïðýì©äðüñòâî, 

ïðýíåïîðî÷üíú, ïðýíåñåíè¬, ïðýïîáýæäàòè, ïðýïîð©÷àòè, ïðýïóùàòè, 

ïðýñûùàòè ñ, ïðýòú÷åíè¬, ïðýªòè¬, ïòîëåìåè, ïóùå, ïüðüíèêú, ïüñ, 

ïüõàòè, ïýâàíè¬, ðàáîòèòè, ðàæäåíè¬, ðàæüíú, ðàçãóáèòè, ðàçäàòè, 

ðàçäâèãí©òè, ðàçäðàáëÿòè, ðàçäýëú, ðàçëèòè ñ, ðàçìûñëú (глоса), ðàçíîñèòè, 

ðàçóìè÷üíú, ðàçóìè¬, ðàçüíú, ðàíèòè, ðàíú, ðàñêîëú, ðàñëàáëÿòè, ðàñïðîäàòè, 

ðàñïûòàâàòè, ðàñïûõàòè ñ, ðàñòåñàòè, ðàñòüëýâàòè, ðàñõûùåíè¬, ðèõàâîâú, ðîè, 

ðúïúòüíú, ðüâüíèêú, ðýäúêî, ðäîâüíú, ð©ãàòåëü, ñàâåëëèàíè, ñàæäåíè¬, 

ñàìîâëàñòè¬, ñàìîñúâðüøåíú, ñàðåô»èèñêú, ñâåðýïîìàñëèíüíú, ñâîáîäüíî, 

ñâîèòü, ñâýòèëèùå, ñâýòîâèäüíú, ñâýòüëèòè ñ, ñâýùüíú, ñâòîëýïüíú, 

ñâùåíüíú, ñèëüíèêú, ñèëüñòâî, ñèìîíèàíè, ñèíü, ñèðàõîâú, ñêàðäú, ñêîðý, 

ñê©äüíîóìüíú, ñëàáèòè, ñëàáýòè, ñëàâîëþáè¬, ñëàñòîëþáè¬, ñëàñòîëþáüöü, 

ñëàùü, ñëîâåñè¬, ñëîâîñëîâåñè¬, ñëóæüíèêú, ñëýäîâàòè, ñìýøüíèêú, ñîïýëü, 

ñîõà, ñðàìýòè, ñðàìæèâú, ñòàðü÷üñêú, ñòðàäàëüöü, ñòðàæèùå, ñòðúïúòàòè, 

ñòûäüëèâú, ñóãóáèöà, ñó¬ñëîâüíèêú, ñúáëàæíåíè¬, ñúâðàùåíè¬, ñúâúêóïú, 

ñúâýòüíú, ñúãëàñè¬, ñúãëàñîâàòè, ñúãëàøàòè, ñúãðàæäàíèíú, ñúäàâëÿòè, 
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ñúêóïëÿòè, ñúëèòè, ñúìåòèùå, ñúìûøëåíè¬, ñúìýðåíîì©äðüñòâî, ñúìýñú, 

ñúíèñêàíè¬, ñúíè÷àâú, ñúíýäàíè¬, ñúïèðàòè, ñúïîáîëýòè, ñúïîñòðàäàíè¬, 

ñúïðè÷èñòè ñ, ñúïðè÷ñòüíú, ñúïðòàâàòè, ñúòèùàòè, ñúòüðåíè¬, 

ñúòýëåñüíèêú, ñúõëü, ñú÷åòàâàòè ñ, ñú÷èñòè, ñýòâà, ñ©æäåíè¬, ñ©æèòè¬, 

ñ©æèòü, ñ©ïð©æüíèêú, ñ©ùüíý, òàèíüñòâî, òàêîâúæäå, òàòèíú, òàòüáüíú, 

òå÷à, òîæäåâýðüíú, òðóæäåíè¬, òðúñòýíú, òðüíîâüíú, òðüïúêú, òðýçâîâàòè, 

òóæäåïëåìåíüíèêú, òó÷à, òúãäàøüíü, òúùåòè¬, òúùèâüñòâî (глоса), 

òüëåòâîðüíú, òæàíè¬, òæüáüíèêú, óàëåíòèíè, óáîæè¬, óáóæäàòè, 

óáýëýòè, óâðàòèòè ñ, óãàøàòè, óäîáèçíà, óäîáüíý, óäîëýâàòè, óäð©÷àòè, 

óêàçîâàòè, óêúñíýòè, óëó÷àòè, óìàêàòè, óìàùàòè, óìýòåëü, óìòè, 

óíûíüíú, óïàäàòè ñ, óïèâàíè¬, óïîäîáëåíè¬, óïðàæíÿòè, óïðàçäüíîâàòè, 

óñâîèòè, óñåëèòè ñ, óñëûøàâàòè, óñòðàíèòè ñ, óñòûäàòè, óñòüíú, 

óñúðýòåíè¬, óòýøüíèêú, óöýëèòè, ó÷èíîâàòè, ó÷èñòèòè, ó÷ðýæüäåíè¬, 

õåòüòåîâú, õîäàòàèíú, õîïèòè, õðàìàòè, õðàïàòè, õûæäà, õ©äîæüíú, ùåäðîâàòè, 

ù©äú, öðüêúâüíèêú, ÷èíîâüíú, ÷èñòèòåëüñêú, ÷ðüíîòà, ÷ðýïèíüíú, 

÷óäîòâîðèòè, ÷üñòèòè ñ, ÷üñòüíý, ÷äîëþáèöà, ÷äîëþáüöú, øèðèòè ñ, 

þíîñòüíú, ÿâëåíüíú, ÿäàòè, ¬äèíîâýðüíèêú, ¬äèíîìûñëüöü, ¬äèíîïëå-

ìåíüíèêú, ¬äèíîðîäüíú, ¬äèíî÷ñòüíú. 

Горният списък включва редките думи в ПА, които не са 

регистрирани в старобългарския канон, но се срещат в запазени в по-късни 

преписи ранни преводни и оригинални текстове, за които в славистиката е 

възприето мнението, че са възникнали през периода IХ–ХI в. Тези преписи 

са надежден източник за проучване, понеже лексикалната система на 

текста се запазва устойчива в чуждоезикова рецепция. Данните са взети от 

ССЯ, Срезн и Mikl, от лексикални индекси, както и от отделни изследвания 

(Георгиева 2004; Спасова 1999: 144–155; Спасова 2007). След направената 

проверка за 60 съчинения се открояват следните 12, в които се съдържат 

най-много от редките думи в ПА: ССб 1073 – 140; Ефр – 114; Григ – 111; 

Шест – 94; ША – 88; МихМин – 84; МихХом – 80; ЙоЗлат – 75; СлА – 74; 

ИлКрмч – 64; Бог – 62; ХА – 60. 
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Трябва да се вземе предвид, че от посочените съчинения само ССб 

1073, Ефр, Шест и Бог имат пълни речници индекси, т.е. близостта между 

ПА и останалите текстове най-вероятно e по-голяма. Все пак ясно се 

очертава кръгът от преславски преводни творби, тясно свързани с ПА: ССб 

1073, Ефр, Григ, Шест, Бог, ЙоЗлат. Трите апостола – ША, СлА и ХА, 

очаквано заемат място в този списък като представители на архаичната 

редакция, съдържащи и по-късни езикови наслоения (Христова-Шомова 

2004: 742–748, 754–755). Значителният брой общи лексеми със сръбския 

МихХом от ХIII в. явно се дължи на преславския му антиграф (Иванова-

Мирчева 1968: 388–389). 

Интерес тук буди присъствието на ИлКрмч, за която се смята, че е 

препис на сръбския Номоканон на Сава17, но съществува и мнение, че е 

препис на Преславския номоканон (Калоянов 2007: 177–180, 251–252). 

Въпросът за редакциите на Номоканона и за авторската намеса на Сава е 

дискусионен (Станкова 2007: 60–62), но установените лексикални 

съвпадения с ПА едва ли са случайни. Този езиков факт може да послужи 

като аргумент, който подкрепя тезата, че има пряка връзка между ИлКрмч 

и Преславския номоканон (Калоянов 2007) или поне че сръбският 

книжовник е стъпил на съществуващи вече славянски преводи – 

Методиевия и Преславския номоканон (Драгова 1992: 159). 

3. Редки думи, засвидетелствани само в ПА – 741. 

3.1. Запазени в съвременния български език – 6918: áåçâýðüíú, 

áåçìàñëüíú, áåçîïûòüíú, áåñêîðåíüíú, áëàãîñëàâüíú, áîãîïîäîáè¬, 

                                                           
17 Предположението е на Д. Богданович, цит. по Станкова 2007: 61, бел. 22. 
18 В тази подгрупа са включени думите, които са регистрирани в РБЕ (А–прелестно), 

РСБКЕ (прелет–Я) или се срещат в повече от пет интернет страници на български 

език (използвана е търсещата машина на Google). В някои случаи семантиката на 

съвременната лексема трудно може да се свърже със семантиката на съответната по 
форма старобългарска (например íàíîñú, ’пристъп, напор на чувство’ – нанос, ’слой от 

пръст, тиня, пясък и др. материали, утаен от водите на река’), поради което тези думи 

са отнесени към следващата подгрупа. 
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áðàòîëþáèâú, âîäèòåëüíú, âúçíåãîäîâàòè, âúòúêí©òè ñ, âýñòèòè, ãíîñòèöè, 

ãíüñüíú, ãðýõîëþáèâú, äîñòèæåíè¬, äîõàæäàòè, äðüçîñòüíî, çàïðàçäüíîâàòè, 

çåëåíü, èãóìåíüñòâî, èåðàðõèÿ, èåvõèòè, èçäðèãàòè, èçëý÷åíè¬, èíîðîäüöü, 

èþäýèñòâî, èþäýèñòâîâàòè, èÿêîâèòè, êàòàðè, êëèðú, ê©ñú, ëý÷üáüíú, ìàçü, 

ìàëîâýðè¬, ìåñàëèàíè, ìèðîâú, ìëú÷àëèâî, ìúíîãîëþáüçíú, íåñòîðèÿíè, 

îãíåìåòüíú, îìðàçà, îïüñòðèòè, îñêóáñòè, îòðî÷üñêú, îôèòè, ïëýâýëüíú, 

ïîâðýæäàòè, ïîäúïüñàòè, ïðàçäüíèòè, ïðèìîëèòè ñ, ïðèíîñèòåëü, ïðèïëàêàòè, 

ïðèñòàíú, ïðîäàæäüíú, ïðýäðàãú, ïðýäúëåæàíè¬, ïðýìëü÷àâàòè, ïýñíîïîè, 

ðàñï©æäàòè, ñàìîäîâüëüíú, ñàìîëþáè¬, ñâùåíîíà÷ëè¬, ñðüäèòú, ñòðî¬íú, 

ñúïëåòüíÿ, ñúïîäâèæüíèêú, óçàêîíåíè¬, ¬äèíàêú, ¬äèíîâýðè¬. 

3.2. Незапазени в съвременния български език – 672: àâäèàíè, 

àâèîíýè, àäàìèàíè, àäàìíàòè, àåðèàíè, àåðîõîäèâú, àåðîõîäüíú, àåòåàíè, àëà»èè, 

àëîãè, àíãåëèöè, àíîìèìè, àíòèäèêîìàðèàìèòè, àïåëèàíè, àïîëèíàðåâú, 

àïîëèíàðèòåè, àïîòàêòè, àðèàíýíå, àðèîìàíèòè, àðòîòóðèòè, àðõèåðîñóíè, 

àðõîíòèêè, àñêîäðóãèòîíú, àñõîïèè, áåçàâèäè¬, áåçáëàçüíú, áåçáëàçüíüíý, 

áåçáüäú, áåçãíýâüëèâú, áåçäðàçóìè¬, áåçäðüçíîâåíè¬, áåçèìýíè¬, 

áåçëüñòüíú, áåçëýíüíú, áåçìëúâüíý, áåçì©äðè¬, áåçîáüäè, áåçîñòóäüíý, 

áåçî÷üíý, áåçóïúâàíè¬, áåçóïúâàíüñòâî, áåñêâðüíüíý, áåñïëàâüíú, 

áåñïîõâàëüíú, áåñòóæäü, áåñõâàëåíè¬, áåñúâýòè¬, áåñúãëàñè¬, áåñúìèðåíú, 

áåùüñòâîâàíè¬, áèâüëèâú, áëàãîáúäðüíú, áëàãîâîíüñòâî, áëàãîâîíþª, 

áëàãîãîäèòè ñ, áëàãîäàðîâàòè, áëàãîäàðüöü, áëàãîäðüçíîâüíú, áëàãîäýòèòè, 

áëàãîêëþ÷èìú, áëàãîëîæüíî, áëàãîïîäàòèâú, áëàãîðàñ©äèâú, áëàãîðîäèâú, 

áëàãîðý÷èâüñòâî, áëàãîñëóøèâú, áëàãîñïýøè¬, áëàãî÷èñëüíú, áëàãî÷üòè¬, 

áëèæåíè¬, áëèæüíåâàòè, áë©äåíè¬, áîãàòüíý, áîãîâèäè¬, áîãîäàðüíú, 

áîãîäúõíüíú, áîãîïóñòú, áîãî÷üòèâú, áîãóìðüçúêú, áîëýçíîëþáüöü, 

áúäðîñòüíú, áýãóíèâú, áýäüíîãîíåçüíú, áýëü÷èè, âàâvëîíü, âàðäèñèàíè, 

âàñèëäèàíè, âåëè¬, âèíüíîâàòè, âèðúñàâåèíú, âèÿëü, âëàäàðü, âíåìèàíè, 

âîëèòåëüíú, âîëüíý, âðàæüäîâàíè¬, âðàæüäüíèêú, âðàæüäüíèöà, âúáðúíèòè, 

âúâëàäû÷èòè ñ, âúçáýäüíîâàòè, âúçãëàãîëèâú, âúçäàæäà, âúçäàòâà, 

âúçäðåêëüíú, âúçäðî÷üíú, âúçäðúòú, âúçäðüæèâú, âúçäðýøèòè, âúçèòè¬, 
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âúçëþáîäýÿòè, âúçìüñòèòè, âúçîðîêú, âúçóùåíè¬, âúïðæü, âúñêàí©òè, 

âúñïëàùàòè, âúñïëüâàòè, âúñïîâýäàòè, âúñïîïëüçàòè ñ, âúñïîñëóøàòè, 

âúñïîÿñàòè, âúñðàøàòè, âúñõûòüíèêú, âúñúòæàòè, âúõëàñòàâàòè, 

âúõîòýíè¬, âûñîêîâýòâüíú, âûñîêîëåòüíú, âûñîêîì©äðåíè¬, âûñîêîïàðèâú, 

âüñåáîãàòú, âüñåãîäèòè, âüñåäýèñòâî, âüñåäýòýëüíú, âüñåîïàñüíî, 

âüñåñúâðüøåíú, âüñåñúæåùè ñ, âüñåòüëýíè¬, âýãîäú, âýäèâú, âýíü÷èòú, 

âýñòîâàòè, âýñòüñòâîâàòè, ãâîðüöü, ãíýâîäðüæè¬, ãîñïîäîóáèèöü, ãðýõîâàíè¬, 

ãð©ñòîñòü, ãð©ùåíè¬, äàäèòåëüíú, äâèæüíú, äåêàòèòè, äèìèðèòè, 

äëúãîäóøüíú, äëúãîñëîâåñè¬, äëúãîòðüïú, äëúãîòðüïüíý, äëúæü, äîáëåòà, 

äîáðîñðüäú, äîáðîó÷èòåëüíú, äîí©äèòè ñ, äîîãàâèòè, äðóãîëþáèâú, 

äðüçîñòèòè, äðüçüñòâîâàòè, äðýâýíüíú, äðçãí©òè, äðõëîáëýùüè, 

äóõîë©êàâüíú, äóõîíîñèâú, äóøåâðýäüëèâú, äóøåòüëèâú, äúâîäóøèâú, 

äúâîäóøüñòâîâàòè, äúâîñëîâèâú, äúâîªçû÷üíèêú, äýëüíý, äýÿíüíý, 

åãêðàòèêè, åëvðüñêú, åïîïñè, åôåøàíûíè, å»íàðõèÿ, æåíèøüñòâî, æåñòîíîñüíú, 

æåñòîïîáýäüíú, æèâîäàòèâú, æèðîâüíú, æüðàíè¬, çàâèäüíèêú, çàâëúâèòè ñ, 

çàì÷àòè, çàïîâýäîõðàíèòåëü, çèæäüíèêú, çíàíüñòâî, çúëîêúçíèâú, 

çúëîñëîâåñè¬, çúëîñëîâåñîâàòè, çúëîªäðú, çáëü, èäîëîáýñè¬, èåëèñýåâú, 

èåðàêèòè, èåðèÿ, èæèöà, èçáàâú, èçáðåñòè, èçáûâàíè¬, èçâåòúøàòè, èçâýñòý, 

èçãóáëÿòè, èçëèõâîâàòè, èçùè¬, èìèàðèè, èîàêèìëü, èîàíüíüñêú, èîòîðîâú, 

èðàêëåíòè, èñêóøåâàòè, èñïîäè, èñòèíîñëîâüöü, èñòðàâèòè, êàæüäûè, êàèàíè, 

êàðïîêðàòàÿíè, êàôðóàãàñòîíú, êåêåëèñèè, êåêèíòèëîàíè, êåðäîíèàíè, 

êèðvíòèÿíè, êëåïàíè¬, êëèðîñüñêú, êîëëvðèäà, êîëîâàòèè, êîðåíè¬ (< êîðèòè) 

êîñåíè¬, êðàíè¬, êðàñîëþáè¬, êðîòúêîëþáèâú, êðúìèòåëüñòâî, êðúìîâàíè¬, 

ëàêîìè¬, ëèñ, ëèòè¬, ëèõîâàíèêú, ëèõîâúçòè, ëèõîäýÿíè¬, ëèõîñëîâåñè¬, 

ëèõîñëîâè¬, ëèõîòðóäè¬, ëèõîòüíú, ëèöåçîðè¬, ëèöåçüðüñòâî, ëè÷è¬, ëèøàèâú, 

ëèøâüíèêú, ëóêîãðûçüöü, ëúæåñëîâåñèâú, ëúæåñëîâüöü, ëúæåñúâýäýòåëåâàòè, 

ëúæèïîñëóøüñòâî, ëýíîâàíè¬, ëýïîòüíý, ëþáîáëäèâú, ëþáüçíüíú, ìàçàíüíú, 

ìàëîñëîâåñè¬, ìàëîÿäåíè¬, ìàëîÿäè¬, ìàðêåëèàíè, ìàðêîñèè, ìåëèòèàíè, 

ìåëüõèñåäåêèàíè, ìèëüíý¬, ìèìîâëýùè, ìèðîìûñëüíú, ìèðîì©äðüíú, 

ìîì¾îìüñêú, ìîíòàíèñòîíú, ìðüçîâàòè, ìúíîãîáðàøüíè¬, ìúíîãîâýùàâàòè, 
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ìúíîãîêëòâüíèêú, ìúíîãîêëòâüíú, ìúíîãîëþáüíú, ìúíîãîìüçäüíú, 

ìúíîãîÿäè¬, ìúíîæüíý¬, ìüçäîâúçäàòåëü, ìüçäîèìàíè¬, ìüçäîïîäàòåëü, 

ìýíÿòè, ìýñòýëèöå, ìvðîíîñüöü, íàâîòåîâú, íàäåæäüíý, íàäåíüíú, íàçàðýèíú, 

íàçîðüíú, íàèìüíè÷ü, íàêîëî, íàíè÷üíèêú, íàíîñú, íàïàñòüíîâàòè, íàïðüñúêú, 

íàðîäîòâîðü÷ü, íàñëüïàòè, íàñúíàáúäýíè¬, íà÷ëàñâùåíèêú, íà÷ëî÷èñòèòåëü, 

íàøóòü, íåáëàãîäàðèâú, íåáëàãîëþáüöü, íåâúçäðüæèâú, íåâúçäðüæüíý, 

íåâúìýíèìú, íåâäûè, íåäîãîäîâàòè, íåäîðàçóìý¬ìú, íåäýëÿ (’безделник’), 

íåä©æüñòâî, íåçàâèäüíý, íåçàêîíè¬, íåçúëîáèâüíú, íåèçâýñòüíý, íåèçäðî÷üíý, 

íåèçìýíüíý, íåèñïûòüíý, íåèñòîâüíý, íåêëòâè¬, íåêðú÷üìüñòâó¬ìú, 

íåëýíú, íåìîùüñòâî, íåíàäýëàíú, íåîìðà÷à¬ìú, íåîïëàçèâú, íåîñò©ïüíý, 

íåîñãà¬ìú, íåîñæåìú, íåî÷àÿëú, íåïàìòèâú, íåïîãðåáåíú, íåïîïå÷åíè¬, 

íåïîð©ãàíè¬, íåïîñìèÿíè¬, íåïîñúêàæåìú, íåïðèñíú, íåïðýá©äüíú, 

íåïðýñýêà¬ìú, íåñïýøüíú, íåðàçóìýâàòè, íåñòîðèÿíýíå, íåñúïîñòðàäüíú, 

íåñúòæèâú, íåóâäûè, íåóäðüæ, íåóêëîíüíý, íåóì©÷åíú, íåóñòðîèìú, 

íåùäüíú, íå÷üòîìú, íåªòüíú, íèçúëöàòè, íèçúìåñòè (глоса), íèêîëàòè, 

íîâîóêú, íîñüëèâú, íîòèàíè, îáàâåíè¬, îáàäüëèâú, îáíèçýòè, îáíèùàâàòè, 

îáíèùüñòâîâàòè, îáíîæèòè, îáðàíýòè, îáðüçãí©òè, îáúäðüæüíú, îáúäðüæüíý, 

îáûêàòè ñ, îãàâëÿòè, îãíåçðà÷üíú, îäîëîâàòè, îäðèíà, îèäèíüíú, 

îêîíüöü/îêîíüöå, îíàãðü, îïëàçîâàíè¬, îïîìüíýíè¬, îïðýëþáîäýÿòè, îïóùàòè, 

îïûòîâàíè¬, îïýãîòèâýòè, îðèãåíè, îðèãåíèàíè, îðýõîäóïüíú, îñêîìèíýòè, 

îñê©æäàòè, îñëóõà, îñëüïàòè, îñòðó¬íè¬, îñó¬òýòè, îòúñüäåøüíú, 

îòúñý÷üíú, îòúóïúâàòè, îòú÷åòèòè ñ, îõàïàòè, îøàâàòè ñ, ïàáèðîêú, 

ïàìòüíèêú, ïàíäåêòú, ïåïóçèàíè, ïåðñèñüñêú, ïå÷àëüíîâàòè, ïèñòàêîíüíú, 

ïèÿíüñòâüíú, ïëåòîñëîâè¬, ïëúòüíý, ïíåvìàòîìàõè, ïîáýäîëþáè¬, ïîáýäîâàòè, 

ïîãîñïîäîâàòè, ïîã©ãúíàíè¬, ïîäëúæüíú, ïîäîáüíîñòðàñòè¬, ïîäúèæüíèêú, 

ïîäúñêûòèòè, ïîäúòåùè, ïîæåëýíüíú, ïîçäüíý¬, ïîèìüíú, ïîêàæäàòè, 

ïîìèsàíè¬, ïîíîñüëèâú, ïîïðýìýíèòè, ïîïðýùåíè¬, ïîðî÷èâú, ïîð©ãîâàòè, 

ïîñëýäîñúâýòè¬, ïîñëýäüíîâàòè, ïîñëýäüíú, ïîñìèÿâàòè ñ, ïîñïýøè¬, 

ïîñòèsàíè¬, ïîòðóæäåíè¬, ïîõâàëüíý, ïðàâîñëîâåñè¬, ïðàâüäüíîñëîâîâàòè, 

ïðàâüíîìýðåíè¬, ïðàçäüíîäýÿíè¬, ïðàçäüíîñëîâåñèòè, ïðàçäüíüíîâàòè, 
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ïðèâúçâðàùàòè, ïðèäðóãú, ïðèèçâýùàòè, ïðèèñêðüíý, ïðèèñêðüíÿòè, 

ïðèëåæèâú, ïðèïîìí©òè, ïðèïîíîñèòè, ïðèïîñûëàòè, ïðèïðèñíèòè ñ, 

ïðèïðýòèòè, ïðèïðýùàòè, ïðèñêèëèàíè, ïðèñíîëúæèâú, ïðèñúâúêóïëåíè¬, 

ïðèñúëàíè¬, ïðèñýêàòè, ïðèòú÷üíý, ïðèõâàëÿòè, ïðîêàíú, ïðîêóäýòè, 

ïðîíûðåíè¬, ïðîðî÷è¬, ïðîñòðàíî¬, ïðîñýäàòè, ïðîõðàíüëèâú, ïðîÿäàòè, 

ïðüâîâàòè, ïðýáëàæíåíè¬, ïðýâðàòèâú, ïðýâðýæäàòè, ïðýâúëàãàòè (глоса), 

ïðýäúñòàâèòè¬, ïðýæäåïüñàíú, ïðýêëàäàòè, ïðýêîãëàãîëàòè, ïðýêîñëîâåñèòè, 

ïðýêðàøåíè¬, ïðýëýòüíú, ïðýìèðüíú, ïðýïàðÿòè, ïðýñëóøüíú, ïðýñûòè¬, 

ïðýòðüïàòè, ïðýùåíüíý¬, ïð©æàëú, ïñàëúìüíèêú, ïýñíüíèêú, ðàáîùàòè, 

ðàäîñòüíý, ðàæäåí©òè, ðàçâàðÿíè¬, ðàçãëàñüíú, ðàçãíýâàíè¬, ðàçãíýùàòè, 

ðàçëåæàòè, ðàçìîêí©òè, ðàçóìüëèâú, ðàçüíîñòü, ðàñòðàÿòè, ðåòüíèêú, ðåòüíè÷ü, 

ðåòüñòâîâàòè, ðèòèíè, ðúäýòè ñ, ðäüíý, ñàìîïðàâüíú, ñàìú¾åè, ñàòîðíèàíè, 

ñâàðîñúâýòüíèêú, ñâýòüëîíà÷ëüíú, ñâýòüëîîäåæäüíú, ñâòèòåëåâàòè, ñâòý 

(глоса), ñâùåíý, ñåâèðèíü, ñåâèðèíýíå, ñåâúíîçíàíè, ñåäìèêðàòû, ñåêóíäèàíè, 

ñèòèàíè, ñêâðüíèâú, ñêåvèíú, ñêîïåíè¬, ñêîðîãíýâè¬, ñêðýíåâàíè¬, ñêðýíèâú, 

ñêðýíü, ñêóñèòè, ñê©ïý, ñëàáîóìú, ñëàâîðàäú, ñëàäîðý÷èâý, ñëàñòîñòðàñòè¬ 

(глоса), ñëàñòîõîòýíè¬, ñëóøàíè¬, ñëüçîâüíú, ñìðüäýíè¬, ñîëîìîíèùü, 

ñïýøè¬, ñðàìîñëîâåñè¬, ñòðàäàâàòè, ñòðàæåâú, ñòðàñòîâüíú, ñòðîèòåëüíý, 

ñòðîôèíãú, ñòðüáèòè, ñòðýêàòåëü, ñó¬ì©äðú, ñó¬ìûñëú, ñó¬ñëîâèâú, 

ñó¬ñëîâüöü, ñúáýãí©òè, ñúâúìýñòèòè, ñúãàíÿòè, ñúãëäîâàíè¬, ñúãîäà, 

ñúãðýæäàòè, ñúãðýæäåíè¬, ñúãðýíè¬, ñúëó÷è¬, ñúìîòðüíý, ñúíàñëýäüíú, 

ñúíîâèäèìú, ñúïàñòè (< ïàñòè, -ñ©), ñúïîáîëýâàòè, ñúïîìîæåíè¬, ñúïîìîùè, 

ñúïîñëóõîâàòè, ñúïîñòðàäèâú, ñúïîñòðàäüíú, ñúïðèëîæåíè¬, ñúïðèñíüíèêú, 

ñúïðîïòè, ñúï©òüíú, ñúðåòüíú, ñúðýâàòè, ñúñëîâåñüíú, ñúòðóæäàòè ñ, 

ñúóïðàæíýòè ñ, ñú÷üòüíú, ñú÷ñòüíèêú, ñûðýòè, ñûòèòè ñ, ñ©ïîñòàòîâú, 

ñ©ïîñòàùü, òàêîâîîáðàçüíú, òàòèàíè, òâðüäîëþáèâú, òåêúòîíèùü, òåîäîòèàíè, 

òåññàðàñòú, òåòðàäü, òîæäåâýðüíèêú, òîæäåäýÿíè¬, òðèïðàìåíüíú, òðóòú, 

òðûçíü, òðüïðàìåíüíú, òðüñâýòüíú, òóìïàçè¬, òúêúìîæå, òú÷üíèòè ñ, 

òýëîñêâðüíüíèêú, óàëèñèè, óâîèòè ñ, óâðýäú, óçúëèòè, óêîðåíýòè, 

óêðàñîâàòè, óëó÷üøå, óìèíîâàòè, óìëà÷àòè, óíåïüùåâàòè, óïèòýíè¬, 
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óðèí©òè ñ, óñèëîâàòè, óñëóæàòè, óñëóæåíè¬, óñòèòåëü, óñúðùà, 

óñýäýòè, óõóæäàòè, ó÷åíüíú, ó÷èñòýòè, ó¬äèíýòè, ôàíóÿ, ôîòèàíè, 

õâàëîñëîâåñîâàòè, õë©äú, õóäîäóøüñòâîâàòè, õóæäåíè¬, õvíè¿ú, ùåäðîòèâú, 

öýëîì©äðüöü, ÷åòâåðè÷üíú, ÷èñòèòåëåâú, ÷èñòèòåëüíú, ÷èñòîñòüíú, ÷ëîâýêî-

óãîäüíè÷ü, ÷ðüíîðèçü÷ü, ÷ðýñòè, ÷óâèòâà, ÿâüíüíý, ÿðüëèâú, ¬äèíîãîâýèíú, 

¬äèíîæèòåëüíú, ¬äèíîìûñëüñòâî, ¬äèíîì©äðè¬, ¬äèíîì©äðüíú, ¬äèíî-

ïëåìåíè¬, ¬äèíîïëúòüíèêú, ¬äèíîðîäüíèêú, ¬äèíîðîæäåíèêú, ¬äèíîñýíüíú, 

¬äèíîòýëåñüíèêú, ¬äèíîòýëåñüíú, ¬äèíîõðüñòüíèêú, ©ðîæäà, ¾åëèè. 

Различна е съдбата на редките думи, които са засвидетелствани само 

в ПА и засега за тях липсват данни от други ранни славянски съчинения. 

Малка част от лексемите са съхранени в съвременния български език. Това 

са предимно архаизми и книжни думи (èíîðîäüöü, ìàëîâýðè¬, îòðî÷üñêú, 

ïðýäðàãú), рядко употребявани думи (áåçìàñëüíú, áåñêîðåíüíú), диалектизми 

(äîõàæäàòè, èçäðèãàòè), чуждици (èåðàðõèÿ, êëèðú), вкл. и няколко названия 

на ереси (êàòàðè, ìåñàëèàíè). Някои от лексемите обаче, например ê©ñú, 

ìëú÷àëèâî, îìðàçà, ïðýìëü÷àâàòè, ðàñï©æäàòè, ñðüäèòú, ñúïîäâèæüíèêú, днес 

имат редовна употреба, при това със запазена семантика. При други са 

настъпили промени в значението, които могат да се илюстрират с три 

примера: 

• ïîäúïüñàòè, -ïèø© (‰ðïãñÜ5åéí) 

Минало страдателно причастие, образувано от този глагол, е 

употребено в ПА в изречение, предхождащо изброяването на много ереси: 

è íå ìóäðó«ùèèõú ñèöå" îòúìåòà¬ìú" è ïðîêëèíà¬ìú" ñú ïîäú¾àíûìè 

¬ðåñüìè" âúçíèêúøèèìè" ïî ïðèøüñòâüè ãíѓè" âú ðàçëè÷íàà èìåíà (130:2–63). 

Значението ’написвам, изписвам нещо отдолу, под други неща’19 днес се 

пази, но е остаряло (РБЕ: 12, 965) и лексемата рядко се употребява с него. 

                                                           
19 Тук и по-долу се дават тълкуванията на съответните глаголи от несвършен вид, към 

които препращат речниковите статии за глаголите от свършен вид. 
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В РНГ то е посочено на първо място (РНГ: 4, 98), въз основа на което може 

да се предположи, че стесняването на семантиката до ’поставям подписа си 

на документ, писмо и др.’ е станало в по-ново време. 

• ïðèïëàêàòè, -÷© (Tðéäáêñýåéí) 

В ПА лексемата се среща в следния контекст: ìîäåñòú æå 

ïðýïîäîáüíûè ïðèñòóïëü âüñ òýëåñà ñòѓûèõú ñúáüðàâú îìû: ìúíîãî æå 

ïðèïëàêàâú è îõàïàâú ñòѓûÿ è òðüïýëèâûÿ èõú ìîùè (E: 5–2). Нейното 

значение ’оплаквам, окайвам някого с плач’ днес не е съхранено, но 

глаголът приплача се употребява преносно – ’моля се много настоятелно’. 

В РНГ това тълкуване е разширено и всъщност по-пълно: “Примолвам се 

някому за нещо с приказване теглилата си, хала си” (РНГ: 4, 282). Добре го 

илюстрира един пример от разказа “Изпросила” от И. Вазов: “Само у дома 

му можеш подробно да му разправиш хала ни, да му приплачеш, да го 

смилиш” (Вазов 1976: 167). Семантичната отсянка ’оплаквам се, жаля се’ 

вероятно е следа от старото значение на приплача. 

• ¬äèíàêú (без гр.) 

В ПА съществителното ¬äèíàêú е употребено като приложение към 

името Àíúòèîõú и означава ’монах’: Àíúòèwõà ¬äèíàêà ëàâðû îöѓü ñàâû" êú 

¬âñòàòó èãóìåíó ìàíàñòûð àòòàëèíû" ãðàäà àíêyðû ãàëàòèèñêûÿ" ãëà ђB ðѓë" 

è ìîëèòâà èñïîâýäàíè« (С:2). В съвременния български език лексемата 

обикновено се асоциира с ’вълк, който се движи, който живее сам, без 

другари’, но има и значение ’сам, саможив човек, който живее без близки и 

без другари’ (РБЕ: 4, 635). То е доста близко до семантиката на думата в ПА, 

особено ако се вземе предвид, че преди да се установи в манастира “Св. 

Сава Освещени”, Антиох е бил отшелник (С: 2:1–15; Popovski 1989а: 5). 

Разбира се, пресилено би било твърдението, че всички лексеми от 

първата подгрупа неизменно са били част от словното богатство на 

българския език в продължение на единадесет века. Някои от тях са 

“възкресени” в съвременния книжовен език с посредничеството на руския 
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и на църковнославянския език (Павлова 1979: 179–223; Иванова-Мирчева 

2003: 207–221). С най-голяма сигурност като руска заемка може да се 

посочи прилагателното продажен, което има ясен фонетичен белег – ж на 

мястото на праславянското съчетание *dj (срв. стб. ïðîäàæäüíú рус. 

продажный). Безспорна заемка е също свещеноначалие (СЦРЯ: 4, 110). Тя 

е интересна с това, че е частично побългарена във фонетично отношение: 

на мястото на първата малка носова гласна имаме е вместо ’а (я), но при 

втората е запазен руският рефлекс (срв. стб. ñâùåíîíà÷ëè¬, рус. 

священноначалие). Вероятно по същия начин в новобългарския книжовен 

език са навлезли и други думи от кръга на богословската лексика, 

характеризиращи се с доста ограничена употреба: грехолюбив 

(ãðýõîëþáèâú), единоверие (¬äèíîâýðè¬), маловерие (ìàëîâýðè¬), узако-

нение (óçàêîíåíè¬) (СЦРЯ: 1, 299, 390; 2, 282; 4, 331). 

Анализът на редките думи в ПА потвърждава наблюденията върху 

езиковите особености на текста (Стойчев 2004; Върбанова 2006; Ралева 

2010), а именно наличие на архаичен и на по-нов лексикален пласт, 

свързващ славянския превод с преславската книжнина. Към този основен 

извод могат да се добавят следните обобщения: 

1. Сред паметниците от старобългарския ръкописен канон Супр, Син 

и Евх са най-близки до ПА в лексикално отношение. 

2. Големият брой общи редки думи със ССб 1073, Григ и Ефр е 

достатъчно основание да се провери вероятността преводачът (или 

преводачите?) на ПА да е участвал и в превода на тези съчинения. 

3. Славянският превод на ПА е най-ранният (засега) текст, в който са 

регистрирани немалко думи, съхранени в съвременния български език. 
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Словообразувателна синонимия 

 

Сред лексемите в славянския превод на ПА широко е застъпена 

словообразувателната синонимия. Тя е твърде характерна за ранния етап от 

развитието на старобългарския език, когато се формират и установяват 

неговите лексикални норми (Цейтлин 1986: 287; Спасова 2008: 157). 

Активните словообразувателни процеси, чрез които речниковият фонд се 

обогатява с огромен брой новосътворени думи, създават предпоставки за 

конкуренция между различни словообразувателни модели при форми-

рането на отделните категории лексика. Това явление, отнасяно към 

езиковите универсалии (Цейтлин 1986: 287), може обаче да се дължи 

отчасти на идиолекта на книжовника и определени словообразувателни 

синоними да се окажат емблематични за него (Радева 2004: 190). 

Словообразувателните синоними20 представляват думи с еднакво 

лексикално значение, образувани от един и същи корен с помощта на 

различни афикси (Цейтлин 1986: 74–76). По-долу двойките (или групите) 

старобългарски лексеми са представени според лексикално-граматичната 

си категория: съществителни имена, прилагателни имена, глаголи и 

наречия. Те могат да имат един и същи, но и различни гръцки еквиваленти 

в текста21. 

1. Съществителни имена. 

1.1. С нулев суфикс22 и със суфикс(и). 

äáéìüíéïí: áýñú – áýñîâàíè¬ 

}ìéëßá, óõíôõ÷ßá: áåñýäà – áåñýäîâàíè¬ 

TëÜôôùìá: ãðýõú – ãðýõîâàíè¬ 
                                                           
20 В езиковедската литература няма общоприет термин за това понятие. Използват се 

също словообразувателни варианти и словообразувателни дублети. 
21 Ако посочените по-долу словообразувателни синоними превеждат и еднакви, и 

различни гръцки думи, се посочват само еднаквите. 
22 Като първи член на синонимната двойка в тази група фигурират и лексеми, които са 

образувани с непродуктивни в старобългарския език форманти: *-tь, *-nь и др. 
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åˆôñáðåëßá: ñêðýíü – ñêðýíåâàíè¬ 

ãí™óéò: âýäü – âýäýíè¬ 

êáôáëáëßá, óõêï5áíôßá: êëåâåòà23 – êëåâåòàíè¬ 

ðñïáßñåóéò: âîëÿ – âîëåíè¬ 

BðÜôç, äåëÝáóìá, äüëïò, ðëÜíç: ëüñòü – äïëéüôçò: ëüùåíè¬ 

BãÜðçóéò: ëþáû – ëþáëåíè¬ 

Bñãßá: ïðàçíü – ïðàçäüíè¬ – ó÷ïëÞ: ïðàçäüíüñòâî 

äéá2Ýóéò, äéÜíïéá, Vííïéá, TðáíÜóôáóéò, ëïãéóìüò, óêïðüò, 5ñüíçìá: 

ìûñëü – ìûøëåíè¬ (без съответствие в гр. текст) 

Têäßêçóéí: ìüñòü – ìüùåíè¬ 

ìíçìÞ, ìíåßá: ïàìòü – ìíçìïóýíïí: ïàìòè¬ 

BðáãùãÞ: ïëýíú – ár÷ìáëùóßá: ïëýíåíè¬ 

Bäßêçìá: îáèäà – îáèäýíè¬ 

Dóêçóéò, íçóôåßá: ïîñòú – ïîùåíè¬ 

átíåóéò: õâàëà – õâàëåíè¬ 

âëáó5çìßá: õóëà – õóëåíè¬ 

ëÝó÷ç: ïüðÿ – 5éëïíåéêßá: ïüðýíè¬ 

5õôüí: ñàäú – 5ýôåõìá: ñàæäåíè¬ 

êçëßò, ìïëõóìüò, …õðáñßá, …ýðïò, óðßëïò: ñêâðüíà – BóÝëãåéá: ñêâðüíåíè¬ 

äõóùäßá: ñìðàäú – ñìðüäýíè¬ 

ðÜ2ïò (ðÜ2çìá): ñòðàñòü – ñòðàäàíè¬ 

ðïéÞìá: òâàðü – òâîðåíè¬ 

óôåíï÷ùñßá: ò©ãà – ò©æåíè¬ 

ðáñÜêëçóéò: óòýõà – óòýøåíè¬ 

(Bêïõóßùò: íåâîëå«) íåâîëÿ – (Bâïýëçôïò: íåâîëè¬ìü) íåâîëè¬ 

íüóçìá: íåä©ãú – B„…ùóôßá: íåä©æè¬ 

Tðéíüçìá: ðàçóìú – ãí™óéò: ðàçóìè¬ – êáôáíüçóéò: ðàçóìýíè¬ 
                                                           
23 В обстойните изследвания на именното словообразуване в старобългарския език 

(Цейтлин 1986; Ефимова 2006) лексемата êëåâåòà не е включена в групата на 

производните със суфикс -îòà/-åòà. Фасмер я извежда от глагола клевать, клюю 

(ЭСРЯ: 2, 245).  
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BêïÞ: ñëóõú – êëÝïò: ñëóòè¬ 

ðñï2õìßá, ðñïêïðÞ: ñïýõú – ñïýÿíè¬ – ðñï2õìßá: ñïýøè¬ 

ðñùÀ: óòðî – óòðè¬ 

óõíÝäñéïí: ñúíüìú – ñúíüìèùå 

Bó2Ýíåéá: íåìîùü – íåìîùüñòâî 

ðåéñáóìüò: íàïàñòü – ðåéñáôÞñéïí: íàïàñòüñòâî 

äõíáóôåßá: ñèëà – ñèëüñòâî 

äéÜêïíïò: ñëóãà – ñëóæèòåëü – ñëóæüíèêú 

<Éïõäáqïò: æèäú – æèäîâèíú 

ðáqò, ðáéäÜñéïí: îòðîêú – ðáéäßïí: îòðî÷ – ìåéñáêßóêïò, ðáéäÜñéïí: 

îòðî÷èùü 

TíôñïðÞ: ñðàìú – ñðàìîòà 

(Bðëçóôåýåéí: ÿñòè ëèõî ñûòè) ñûòü – êüñïò, ðëçóìïíÞ, ÷ïñôáóßá: 

ñûòîñòü 

ðáñ2Ýíïò: äýâà – äýâèöà 

÷Þñá: âüäîâà – âüäîâèöà 

ќñá: ãîäú – ãîäèíà 

ïrêßá: õðàìú – õðàìèíà 

êñßìá: ñ©äú – ñ©äüáà 

Bëëïßùóéò: èçìýíà – èçìýíåíè¬ 

ðåqñá, ðåéñáóìüò: èñêóñú – äïêéìÞ, ðåéñáôÞñéïí, ô{ ðåéñá2\íáé: 

èñêóøåíè¬ 

Bãþí, ìü÷2ïò24: ïîäâèãú – ô{ Bãùíßæåó2áé, Dóêçóéò, ìü÷2ïò: ïîäâèsàíè¬ 

âïÞ2çìá: ïîìîùü – ïîìîæåíè¬ 

äéÜíïéá, ëïãéóìüò: ïîìûñëú – ïîìûøëåíè¬ 

Vðáéíïò, êáý÷çìá: ïîõâàëà – ïîõâàëåíè¬ 

Tðé2õìßá: ïîõîòü – ïîõîòýíè¬ 

ëÝðñá: ïðîêàçà – ïðîêàæåíè¬ 

ðñüíïéá: ïðîìûñëú – ïðîìûøëåíè¬ 
                                                           
24 Тази гръцка дума има двоен превод в ПА: óñèëè¬... è ïîäâèãú (119:37) 
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5™ò: ïðîñâýòú – 5ùôéóìüò: ïðîñâýùåíè¬ 

}ìüíïéá: ñúâúêóïú – ñúâúêóïëåíè¬ 

äéÜíïéá: ñúìûñëú – 5ñïíÞóéò: ñúìûøëåíè¬ 

ëýôñïí: èçáàâà ëýôñùóéò: èçáàâëåíè¬ 

íüçìá: ðàçóìú – ðàçóìýíè¬ 

ëõôñùôÞò: èçáàâú – …ýóôçò: èçáàâèòåëü – } …õüìåíïò: èçáàâüíèêú 

Vîïäïò: èñõîäú – èñõîäèùå 

ëéìÞí: ïðèñòàíú – ïðèñòàíèùå 

óõíáãùãÞ: ñúáîðú – ñúáîðèùå 

óï5üò: ì©äðûè – ì©äðüöü 

íåêñüò: ìðüòâûè – ìðüòâüöü 

Eãéïò: ñâòûè – ñâòüöü 

ôõ5ëüò: ñëýïûè – ñëýïüöü 

1.2. С наслагване на суфикси. 

Díïìïò: áåçàêîíüíûè – áåçàêîíüíèêú 

ðéóôüò: âýðüíûè – âýðüíèêú 

åˆëáâÞò: ãîâýèíûè – ãîâýèíèêú  

Cìáñôùëüò: ãðýøüíûè – ãðýøüíèêú 

ðáñáíïì™í: çàêîíîïðýñò©ïüíûè – ðáñÜíïìïò: çàêîíîïðýñò©ïüíèêú  

Däéêïò: íåïðàâüäüíûè – íåïðàâüäüíèêú 

äßêáéïò: ïðàâüäüíûè – ïðàâüäüíèêú 

äõíáôüò: ñèëüíûè – ñèëüíèêú 

}ìüðéóôïò: òîæäåâýðüíûè – òîæäåâýðüíèêú 

Bãá2üôçò: áëàãîñòü – áëàãîñòûíè 

Vëåïò: ìèëîñòü – ìèëîñòûíè 

äéá5ïñÜ: ðàçüíüñòâî – ðàçüíüñòâè¬ 

âáóéëåßá: öýñàðüñòâî – öýñàðüñòâè¬ 

átó2çóéò: ÷óâüñòâî – ÷óâüñòâè¬ 

ìáôáéüôçò: ñó¬òà – ñó¬òè¬  

æçìßá: òúùåòà – òúùåòè¬  

35 
 



Bêáêßá: íåçúëîáà – íåçúëîáè¬ 

ôåëüò: êîíüöü – êîíü÷èíà 

CãéáóôÞñéïí: ñâòèëî – ñâòèëèùå 

1.3. С различни суфикси (и словообразувателни основи). 

Bêôçìïóýíç: áåçèìýíè¬ – áåçèìýíüñòâî 

ìáêáñßóìïò: áëàæåíè¬ – áëàæåíüñòâî 

Bíåëðéóôßá: áåçóïúâàíè¬ – áåçóïúâàíüñòâî 

Tíåñãåßá: äýÿíè¬ – äýèñòâî 

ðñïóùðïëçøßá: ëèöåçîðè¬ – ëèöåçüðüñòâî 

ðëåïíåîßá: ëèõîèìè¬ – ëèõîèìàíè¬ – ëèõîèìüñòâî 

|îõ÷ïëßá: íàïðàñüíè¬ – íàïðàñüíüñòâî (глоса) 

÷ñçóìüò: ïðîðî÷è¬ – ðñï5çôåßá: ïðîðî÷üñòâî 

ôáðåéíï5ñïóýíç: ñúìýðåíîì©äðè¬ – ñúìýðåíîì©äðüñòâî 

Bíáßñåóéò, ó5áãÞ: óáè¬íè¬ – 5üíïò: óáèèñòâî 

ðåíßá: óáîæè¬ – óáîæüñòâî 

}ìïíïßá: ¬äèíîìûñëè¬ – ¬äèíîìûñëüñòâî 

‰ðåñç5áíßá: ïðýçîðè¬ – ïðýçüðýíè¬ – ïðýçîðèâüñòâî 

BñÜ, Ѓñêïò: êëòè¬ – êëòâà 

Bíôáðüäïìá: âúçäàÿíè¬ – âúçäàòâà 

2Þñåõìá: ëîâåíè¬ – 2Þñáôñïí: ëîâèòâà 

äÝçóéò, Víôåýîéò, ðñïóåõ÷Þ: ìîëåíè¬ – ìîëèòâà 

äÝçóéò, ðñïóåõ÷Þ: ìîëåíè¬ – ìîëüáà 

|êíçñßá: ëýíîâàíè¬ – ëýíîñòü  

5ñüíçìá: ì©äðîâàíè¬ – ì©äðîñòü  

äéáêïíßá, ëåéôïõñãßá: ñëóæåíè¬ – ñëóæüáà 

Tñãáóßá: äýëàíè¬ – äýëî  

âëÜóôçìá: ïðîçáåíè¬ – ïðîçáëü 

‹ìíçóéò: ïýíè¬ – áxíïò: ïýñíü 

óáðñßá: ãíèëîñòü – ãíèëüñòâî 

äéá5ïñÜ: ðàçüíîñòü – ðàçüíüñòâî 
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Bëáæïíåßá, ‰ðåñç5áíßá: ãðúäîñòü – ãðúäûíè 

óêëçñßáí: æåñòîñòü – æåñòîòà 

âÜñïò: òæåñòü – òãîòà 

âëáêåßá: ©ðîæäà – ìùñßá: ©ðîäüñòâî  

Cãéáóìüò: ñâòûíè – ñâòüáà 

äü2çò: äàòåëü – ÷ïñçãüò: äàâüöü 

TñáóôÞò: ëþáèòåëü – ëþáüöü 

êïóìïêñÜôùñ: ìèðîäðüæèòåëü – ìèðîäðüæüöü 

} …õüìåíïò: èçáàâüíèêú – …ýóôçò: èçáàâèòåëü 

ìéìçôÞò: ïîäîáüíèêú – ïîäîáèòåëü 

äéÜêïíïò: ñëóæüíèêú – ñëóæèòåëü  

ôåëþíçò: ìûòüíèêú – ìûòàðü 

Øáëì¥äüò: ïýñíüíèêú – ïýñíèâüöü 

ìáôáéïëüãïò: ñó¬ñëîâüíèêú – ñó¬ñëîâüöü 

êíá5åýò: áýëüíèêú – áýëü÷èè 

íÞðéïò: ìëàäåíèùü – ìëàäüíüöü 

äåóðüôçò: âëàäûêà – âëàäàðü 

Bñ÷Þ: íà÷ëî – íà÷òúêú 

1.4. С различни словообразувателни основи и/или с различни варианти на 

суфикса. 

(5ùôïäïóßá: ñâýòà äàòè¬) äàòè¬ – äüóéò, äþñçìá: äàÿíè¬ 

êßíçìá: äâèsàíè¬ – êßíçóéò: äâèæåíè¬ 

Vëåã÷ïò: îáëè÷àíè¬ – îáëè÷åíè¬ 

BíÜóôáóéò: âúñòàÿíè¬ – âúñòàíè¬  

ðô™óéò: ïàäàíè¬ – ïàäåíè¬ 

óôåíáãìüò: âúçäûõàíè¬ – ïrìùãÞ: âúçäúõíîâåíè¬ 

BðïôáãÞ: îòúðèöàíè¬ – îòúðå÷åíè¬ 

‰øçëï5ñïóýíç: âûñîêîì©äðåíè¬ – âûñîêîì©äðè¬ 

ìíçóéêáêßá: ãíýâîäðüæàíè¬ – ãíýâîäðüæè¬ 

Tðáããåëßá: îáýòîâàíè¬ – îáýùàíè¬ 
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Bäç5áãßá, ãáóôñéìáñãßá: ëèõîÿäè¬ – ÷ïñôáóßá: ëèõîÿäåíè¬ 

|ëéãïóéôßá: ìàëîÿäè¬ – ìàëîÿäåíè¬ 

âáôôïëïãßá: ëèõîñëîâåñè¬ – ëèõîñëîâè¬ 

Bíôéëïãßá: ïðýêîñëîâåñè¬ – ïðýêîñëîâè¬ 

äïîïëïãßá: ñëàâîñëîâåñè¬ – ñëàâîñëîâè¬ 

ðñï2õìßá: ñïýøè¬ – ñïýÿíè¬ 

Bíïìßá: áåçàêîíè¬ – áåçàêîíåíè¬ 

ìáêñï2õìßá: äëúãîòðüïýíè¬ – äëúãîòðüïè¬ 

2Üíáôïò: óìðüòâè¬ – ô{ Bðï2áíåqí: óìðüòè¬ 

‰ðåñç5áíßá: ïðýçîðè¬ – ïðýçüðýíè¬ 

(Bðáñáëåßðôùò: áåç îñòàíúêà) îñòàíúêú – (ëåßðåó2áé: áåç îñòàòúêà áûòè) 

îñòàòúêú 

Øáëì¥äüò: ïýâüöü – ïýñíèâüöü 

} }ìïãåíÞò: ¬äèíîðîäüíèêú – ¬äèíîðîæäåíèêú 

} ÷ñéóôüò: ïîìàçàíèêú – ïîìàçàíüíèêú 

Bãáðçôüò: ëþáèìèêú – ëþáëåíèêú 

ìåãáëùóýíç: âåëèèñòâî – âåëè÷üñòâî 

1.5. С различни префикси. 

Bíïìßá: áåçàêîíè¬ – áåçàêîíåíè¬ – íåçàêîíè¬ 

Bðéóôßá: áåçâýðè¬ – íåâýðè¬ 

Bóõíåóßá: áåçäðàçóìè¬ – B÷áñéóôßá (!): íåðàçóìè¬ 

Bêôçìïóýíç: áåçèìýíè¬ – áåçèìýíüñòâî – íåèìýíüñòâî 

Bíåëðéóôßá: áåçóïúâàíè¬ – áåçóïúâàíüñòâî – íåóïúâàíè¬ 

Bêáêßá: áåçúëîáè¬ – íåçúëîáè¬ 

Bôéìßá: áåùüñòè¬ – íå÷üñòè¬ 

Tðß÷áñìá: îáðàäîâàíè¬ – ïîðàäîâàíè¬ 

BðïôñïðÞ: îòúãúíàíè¬ – 5õãáäåõôÞñéïí: ïðîãúíàíè¬ 

Bðüãíùóéò: íå÷àÿíè¬ – íåíà÷àÿíè¬ – îòú÷àÿíè¬ 

ëïãéóìüò, íüçìá: ïîìûøëåíè¬ – Tðßíïéá: ïðèìûøëåíè¬ – óìûøëåíè¬ 

TðéóôïëÞ: ïîñúëàíè¬ – ïðèñúëàíè¬ 
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Tðßóêåøéò: ïîñýùåíè¬ – ïðèñýùåíè¬ 

Eñðáãìá: âúñõûùåíè¬ – CñðáãÞ: ðàñõûùåíè¬ 

TãêñÜôåéá: âúçäðüæàíè¬ – óäðüæàíè¬ 

ïrêïõìÝíç: âúñåëåíàÿ – óñåëåíàÿ 

õsï2åóßá: âúñûíåíè¬ – óñûíåíè¬ 

Tðé2õìßá: âúõîòýíè¬ – ïîõîòýíè¬ 

1.6. С добавен префикс. 

ëïéìüôçò: ãûáýëü – Bðþëåéá: ïîãûáýëü 

Tìðñçóìüò, êáõóôÞñ: æüæåíè¬ – êá‡óéò: ïîæüæåíè¬ 

Vëåçìïóýíç: ìèëîâàíè¬ – ô{ Tëå\óáé: ïîìèëîâàíè¬ 

êáý÷çìá, Vðáéíïò: õâàëà – ïîõâàëà 

átíåóéò: õâàëåíè¬ – êáý÷çìá, Vðáéíïò: ïîõâàëåíè¬ 

‰ðáêïÞ: ñëóøàíè¬ – ïîñëóøàíè¬ 

÷áñìïóýíç: ðàäîâàíè¬ – ðåñé÷Üñåéá: îáðàäîâàíè¬ 

BëÝîçìá: öýëåíè¬ – 2åñáðåßá, táóéò: èñöýëåíè¬ 

B52áñóßá: íåòüëýíè¬ – B2áíáóßá: íåèñòüëýíè¬ 

ðáéäåßá: êàçàíè¬ – íàêàçàíè¬ 

äéáêïíßá, 2åñáðåßá, ëáôñåßá, ëåéôïõñãßá: ñëóæåíè¬ – ô{ 2åñáðå‡óáé: 

óñëóæåíè¬ 

љ5åëåßá: ñïýõú – óñïýõú 

BãÜðçóéò: ëþáëåíè¬ – âúçëþáëåíè¬ 

Víùóéò: ñúâúêóïëåíè¬ – ïðèñúâúêóïëåíè¬ 

êïéíùíüò: îáüùüíèêú – ñúîáüùüíèêú 

óõíåñãüò: ïîñïýøüíèêú – ñúïîñïýøüíèêú 

Най-многобройни при съществителните имена в ПА са 

словообразувателните синоними, които се различават по отсъствието/ 

наличието на суфикс в своята структура. По правило той е продуктивен 

формант (-è¬, -üñòâî, -òåëü, -èöà), с чиято помощ обикновените, “стари” 

лексеми, използвани в ежедневната реч, се обновяват и придобиват облик, 
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съответстващ на формиращия се книжовен език (Ефимова 2006: 20)25. 

Обновяването се осъществява чрез отименно словообразуване (íåìîùü > 

íåìîùüñòâî; ñïýõú > ñïýøè¬; âüäîâà > âüäîâèöà), но също така може да 

премине през междинен етап – образуване на глагол (áýñú > áýñîâàòè > 

áýñîâàíè¬; ñïýõú > ñïýòè > ñïýÿòè > ñïýÿíè¬), което е и по-често 

използваният способ в ПА. 

Субстантивираните непроизводни прилагателни се конкурират с 

мотивираните от тях съществителни със суфикс -üöü – ясен формален 

показател за наименования, означаващи лица: ì©äðûè [13] – ì©äðüöü [1]; 

ìðüòâûè [3] – ìðüòâüöü [3]; ñâòûè [16] – ñâòüöü [1]; ñëýïûè [3] – 

ñëýïüöü [1]. От четирите двойки само първата не е позната на старо-

българския ръкописен канон. Както в най-ранната писмена традиция, 

субстантивираните прилагателни в ПА се срещат по-често от съществи-

телните с -üöü, които имат аналогично значение. 

Формантът -èùå, макар и слабопродуктивен в старобългарския език и 

в ПА26, е участвал в обновяването на три лексеми, означаващи място: 

èñõîäú – èñõîäèùå; ïðèñòàíú – ïðèñòàíèùå; ñúáîðú – ñúáîðèùå. Съмнителна е 

първичността на ïðèñòàíú, понеже тази дума не е регистрирана в други 

ранни славянски съчинения, а в ПА се среща само веднъж, като 

персонификация на Бога: çíà© áî ò âëѓêî ïàñò©õà äîáðààãî" è ïðèñòàíà 

òðóæäà©øòèèìú ñ 27:16–10 Ïxäá ãÜñ óå, ÄÝóðïôá, ô{í êáë{í ðïéìÝíá, 

êáp ëéìÝíá ô™í ÷åéìáæïìÝíùí 1525А. По-вероятно е ïðèñòàíèùå да е 

дериват от глагола ïðèñòàòè (Граматика 1993: 190). 

Много ясно в първата подгрупа е изразена конкуренцията при обра-

зуването на съществителни имена от префиксални глаголи – без суфикс и 

                                                           
25 В някои изследвания функцията на форманта в подобни случаи се разграничава от 

актуализиращата и се определя като чисто структурна – средство за укрепване на 

думи с малко прозрачна структура и формален показател за дадена словообразу-

вателна категория (Ковачева 2004: 162). 
26 В старобългарския канон са регистрирани 31 съществителни, образувани с този 

суфикс (Ефимова 2006: 173), а в ПА – 14. 
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със суфикс. При двойките, означаващи абстрактни понятия, закономерно 

най-често срещаният словообразувателен формант е -è¬ (-íè¬/-åíè¬), с 

който в старобългарския език свободно може да се образува 

съществително от всеки глагол (Ефимова 2006: 131): èçìýíèòè > èçìýíà – 

èçìýíåíè¬; ïîìûñëèòè > ïîìûñëú – ïîìûøëåíè¬; ðàçóìýòè > ðàçóìú – 

ðàçóìýíè¬. 

От èçáàâèòè са образувани три имена за лица със значение ’спасител, 

избавител’: èçáàâüíèêú и èçáàâèòåëü, познати на старобългарския канон, и 

èçáàâú, което засега не е открито в други ранни славянски текстове. 

Появата му в ПА може да се обясни с влиянието на широко употребяваната 

лексема ñúïàñú в следния контекст: íú áøå ÷ÿ æåëà¬ìààãî èçáàâà: è ñïѓñà 

ìèðüíà 2:12–5 Bëë< dí ðñïóäïê™í ô{í ðï2ïýìåíïí Ëõôñùô[í êáp 

Óùô\ñá ôï‡ êüóìïõ 1440В. 

Паралелната употреба на субстантивирани прилагателни със суфикс 

-üíú и образувани от тях съществителни с -èêú е характерна и за езика на 

старобългарския канон (Цейтлин 1986: 146), и за ПА. Утвърдените лексеми 

ãðýøüíèêú [15], çàêîíîïðýñò©ïüíèêú [5] и ïðàâüäüíèêú [34] се предпочитат 

пред субстантивираните ãðýøüíûè [8], çàêîíîïðýñò©ïüíûè [3] и 

ïðàâüäüíûè [13], а нерегистрираните в най-ранните паметници âýðüíèêú 

[1], ãîâýèíèêú [1] и ñèëüíèêú [1], които вероятно са новообразувания, се 

използват съвсем предпазливо от преводача, за разлика от âýðüíûè [6], 

ãîâýèíûè [3] и ñèëüíûè [12]. 

Наслагване на суфикси се наблюдава и при абстрактните 

съществителни. При образуването на áëàãîñòûíè и ìèëîñòûíè съответно от 

áëàãîñòü и ìèëîñòü суфиксът -ûíè не внася допълнително деривационно 

значение. Подобно на -îñòü, той сигнализира за определено качество, 

назовано от съответното прилагателно име. Все пак трябва да отбележа, че 

в старобългарския канон ìèëîñòü и ìèëîñòûíè означават ’милост, 

милосърдие’ и ’милостиня, подаяние’, докато в ПА има известна 

41 
 



диференциация – ìèëîñòü не се употребява с второто значение, което днес е 

единствено за съвременната книжовна дума милостиня27. 

Наслагването на суфикса -èíà върху -üöü в съществителното êîíü÷èíà 

е резултат от стремежа на езика към актуализация на словообразу-

вателните средства според П. Ковачева (2004: 163). Явно в ход е процесът 

на специализация на форманта -üöü за образуване на имена за лица28 и 

абстрактните понятия “край, завършек” и “смърт” се нуждаят от адекватен 

морфемен показател. При áëàãîñòûíè и ìèëîñòûíè трудно може да се 

говори за актуализираща функция на втория формант, понеже той е по-

слабо продуктивен от първия при образуване на абстрактни съществи-

телни. Според мен неговата благозвучност може поне отчасти да обясни 

наличието му тук. 

В най-чист вид обновяването на словообразувателните средства се 

проявява в двойките íåçúëîáà – íåçúëîáè¬, ñó¬òà – ñó¬òè¬ и òúùåòà – 

òúùåòè¬. Суфиксът -è¬ се наслагва към слабопродуктивния -îáà и -îòà/-åòà, 

който традиционно се причислява към продуктивните форманти 

(Граматика 1993: 188; Вайан 1952: 231), но образуваните с него 

съществителни носят белега на обикновената, ежедневната реч (Ефимова 

2006: 116). 

Проблемът за словообразувателните синоними със суфикси -üñòâî и 

-üñòâè¬ е разгледан подробно от Р. Цейтлин (1986: 176–190), която 

разграничава четири етапа в историята на тяхната употреба. В ПА има три 

лексикални двойки с тези форманти: ðàçüíüñòâî – ðàçüíüñòâè¬; öýñàðüñòâî – 

öýñàðüñòâè¬; ÷óâüñòâî – ÷óâüñòâè¬. Като цяло, в превода се срещат 65 

лексеми с -üñòâî и само 5 с -üñòâè¬. Това е характерно за езика на най-

ранните старобългарски преводи, в които думите с -üñòâè¬ са единични, но 

също и за по-късния етап, отразен в старобългарския канон, когато част от 
                                                           
27 В РБЕ: 9, 454 е посочено също остарялото и диалектно значение ’дарение за 

издръжка (построяване) на църкви, манастири’. 
28 В старобългарския език със суфикса -üöü се образуват също имена за неодушевени 

същества и млади животни (Граматика 1993: 185–186). 
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тях се схващат като архаични (Цейтлин 1986: 190; Вайан 1952: 231). 

Съотношението на броя на лексемите с -üñòâî и -üñòâè¬ в ПА обаче е 

много изразително – 65:5, т.е. 13:129, докато в старобългарските паметници 

е 130:39, т.е. приблизително 3:1 (Цейтлин 1986: 187). Възможно е тази ярка 

количествена отлика да се дължи както на много ранния етап, на който 

евентуално е бил направен преводът, така и на по-късна последователна 

редакция в Преслав. 

В подгрупата на словообразувателните синоними с различни суфикси 

най-добре проличава конкуренцията между формантите при попълването 

на отделните категории лексика с нови думи. Колебанията са най-големи 

при означаването на абстрактни понятия. Благодарение на безпроблемната 

си съчетаемост с глаголни основи и на продуктивността си при отимен-

ното образуване на композита и префиксално-суфиксални деривати, 

суфиксът -è¬ (с варианти -íè¬, -åíè¬/-¬íè¬, -òè¬) влиза най-често в 

синонимни отношения с други суфикси, служещи за създаване на лексеми 

с абстрактно значение: -üñòâî, -îñòü, -òâà, -üáà. В ПА формантите могат да 

се срещнат в нехарактерни за тях и слабопродуктивни словообразувателни 

модели: -è¬ – в съчетание с адективна основа (íàïðàñüíè¬ < íàïðàñüíú, 

óáîæè¬ < óáîãú), а -üñòâî – с глаголна (äýèñòâî < äýÿòè, óáèèñòâî < 

óáèòè). Половината от синонимните двойки със суфикси -è¬ и -üñòâî в ПА 

представляват префиксално-суфиксални (áåçóïúâàíè¬ – áåçóïúâàíüñòâî) и 

сложни (¬äèíîìûñëè¬ – ¬äèíîìûñëüñòâî) съществителни, при чието 

образуване в старобългарския език двата форманта, особено -è¬, проявяват 

голяма активност (Ефимова 2006: 138–150, 165–167). 

При съществителните, назоваващи лица, помежду си се конкурират 

трите най-продуктивни старобългарски суфикса: -üíèêú, -üöü и -òåëü, които 

стоят в основата на най-много синонимни двойки в ПА. По-интересна тук е 

появата на лексемите âëàäàðü и ìûòàðü като словообразувателни синоними 

съответно на âëàäûêà и ìûòüíèêú. В целия текст се среща само още една 
                                                           
29 Съвсем същото, 13:1, е и съотношението на общия брой на словоупотребите [327:24]. 
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дума с формант -àðü – òæàðü. Изключително ниската му продуктивност, 

както и малкият брой употреби (общо 4) на образуваните с него лексеми се 

вписват в ранния етап от формирането на старобългарския речников фонд, 

когато суфиксът -àðü под чуждоезиково влияние (Мейе 1951: 298–299) се 

установява в деривационната система30. Впоследствие той става твърде 

активен и в съвременния български език е един от основните суфикси за 

образуване на деятелни съществителни имена (Граматика 1983: 48; Радева 

1991: 105).  

В синонимни отношения влизат и лексеми с различна произвеждаща 

основа, към която се присъединява един и същи формант или различни 

негови усложнени варианти. За словообразувателни основи могат да 

служат например глаголи от свършен и несвършен вид (äàòè > äàòè¬ и 

äàÿòè > äàÿíè¬; âúçäúõí©òè > âúçäúõíîâåíè¬ и âúçäûõàòè > 

âúçäûõàíè¬); прилагателни имена с различни суфикси (âåëèè > âåëèèñòâî и 

âåëèêú > âåëè÷üñòâî); съществително име и глагол (ñïýõú > ñïýøè¬ и 

ñïýÿòè > ñïýÿíè¬). Разширеният вариант на суфикса -è¬ – -íè¬, 

формиращ се при отглаголното словообразуване, се включва и в 

структурата на сложните думи, която също се отличава с нестабилност: 

âûñîêîì©äðè¬ – âûñîêîì©äðåíè¬; ìàëîÿäè¬ – ìàëîÿäåíè¬. 

Преобладаващата част от многобройните синоними, представени по-

горе, се различават по своята суфиксация, понеже именно това е основният 

начин за номинална деривация в старобългарския език. При образуването 

на съществителни от глаголи с различни префикси или от префиксални и 

непрефиксални глаголи също могат да се оформят синонимни двойки31: 

                                                           
30 На основата на оскъдния лексикален материал в старобългарския ръкописен канон Р. 
Цейтлин предполага, че съществителните със суфикс -àðü са архаични (Цейтлин 1986: 

168). По-убедително според мен е мнението на В. Ефимова, според която 
образуванията с -àðü навлизат като “факултативни” и “маргинални” варианти на 

лексеми, образувани с продуктивни суфикси (Ефимова 2006: 88–89). 
31 Проблемът за семантичната наситеност на префиксите е разгледан по-долу, в раздела 

за глаголите. 
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îáðàäîâàíè¬ (< îáðàäîâàòè) – ïîðàäîâàíè¬ (< ïîðàäîâàòè); ïîñýùåíè¬ (< 

ïîñýòèòè) – ïðèñýùåíè¬ (< ïðèñýòèòè); ñëóøàíè¬ (< ñëóøàòè) – ïîñëóøàíè¬ 

(< ïîñëóøàòè). 

При превода на гръцки съществителни имена с префикс б- се 

конкурират лексеми с áåç- и íå-, което е характерно за старобългарския език 

и се среща и в по-късни текстове от ХII–ХVI в. (Ефимова 2005; 

Андриjeвска 2005). В ПА са регистрирани общо 14 случая при 

съществителните и прилагателните, като в някои от тях се образуват 

синонимни редове от по три и дори четири думи в резултат на вариране и 

на суфиксите: áåçóïúâàíè¬ – áåçóïúâàíüñòâî – íåóïúâàíè¬; áåçúëîáèâú – 

íåçúëîáèâú – áåçúëîáüíú – íåçúëîáèâüíú. Според наблюденията на В. 

Ефимова дериватите с префикс áåç- са доста ограничени в паметниците, 

отразяващи най-ранните преводи на Евангелието и Псалтира, но се 

увеличават в по-късните ръкописи (Ефимова 2005: 252). В ПА броят им е 

значителен – 102 (в т.ч. два глагола и шест наречия) и свидетелства за 

активност на префиксално-суфиксалните словообразувателни модели, 

включващи форманта áåç-. 

2. Прилагателни имена. 

2.1. С нулев суфикс и със суфикс(и). 

D5ñùí: áåçóìú – áåçóìüíú 

BíáéäÞò: áåñòóäú – áåñòóäüíú 

‰øçëü5ñùí: âûñîêîì©äðú – âûñîêîì©äðüíú 

óêëçñïêÜñäéïò: æåñòîñðüäú – óêëçñüò: æåñòîñðüäüíú 

âÝâáéïò: èçâýñòú – èçâýñòüíú 

Vì5õôïò, Ђíôùò: èñòú – èñòîâú – Ђíôùò: èñòèíüíú 

2íçôüò: ìðüòâú – ìðüòâüíú 

Bóýíåôïò: íåñúìûñëú – Díïõò, DíïÞôïò: íåñúìûñëüíú 

Dðëçóôïò: íåñûòú – íåñûòüíú 

(Tëåõ2åñï‡ó2áé: ñâîáîäü áûòè) ñâîáîäü – Tëåý2åñïò: ñâîáîäüíú 

såñïðñåðÞò: ñâòîëýïú – ñâòîëýïüíú 

45 
 



…õðáñüò: ñêâðüíú – âÝâçëïò, TóðéëùìÝíïò: ñâêðüíüíú – TíáãÞò, 

ìåìïëõóìÝíïò: ñêâðüíàâú  

íç5Üëéïò: òðýçâú – òðýçâüíú 

óþ5ñùí: öýëîì©äðú – öýëîì©äðüíú 

2áñóáëÝïò: äðüçú – (ðá„…çóéÜæåó2áé: äðüçîñòüíú áûòè) äðüçîñòüíú 

óü5ïò: ïðýì©äðú – ïðýì©äðîñòüíú 

ãåãç2þò: ðàäú – 2õìçäÞò: ðàäîñòüíú 

íåáñüò: þíú – þíîñòüíú 

ìÜôáéïò: ñóè – ñó¬òüíú 

ìáêñü2õìïò: äëúãîòðüïú – äëúãîòðüïýëèâú 

ãáóôñßìáñãïò: ëàñêðúäú – ëàñêðúäèâú 

Dïêíïò: íåëýíú – íåëýíèâú – íåëýíîñòèâú 

Cðëüôçò: ùåäðú – ùåäðîòèâú 

2õìþäçò: ÿðú – ÿðüëèâú 

ró÷õñüò, óôåñåüò: êðýïú – êðýïúêú 

2.2. С наслагване на суфикси. 

Dêáêïò: íåçúëîáèâú – íåçúëîáèâüíú 

TëåÞìùí, uëåùò, ïrêôßñìùí: ìèëîñòèâú – óõìðá2Þò: ìèëîñòèâüíú 

(ìáßíåó2áé: íåèñòîâú áûòè) íåèñòîâú – Bêüëáóôïò, TììáíÞò: íåèñòîâüíú 

Bêáí2þäçò: òðüíîâú – òðüíîâüíú 

îýëéíïò: äðýâýíú – äðýâýíüíú 

ðïíçñüò: ë©êàâú – ë©êàâüíú 

D5áôïò: íåèçäðå÷åíú – Dëåêôïò: íåèçäðå÷åíüíú 

äåêôüò, åˆðñüóäåêôïò: ïðèªòú – ïðèªòüíú 

ôï‡ ÓåéñÜ÷: ñèðàõîâú – ñèðàõîâèùü 

2.3. С различни суфикси. 

Büñãçôïò: áåçãíýâüëèâú – áåçãíýâüíú 

Bãüããõóôïò: áåçäðúïúòèâú – áåçäðúïúòüíú 

Dêáêïò: áåçúëîáèâú – áåçúëîáüíú 
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åˆ÷áñéóôüò: áëàãîäàðèâú – áëàãîäàðüíú 

åˆóåâÞò: áëàãî÷üñòèâú – áëàãî÷üñòüíú 

TãêñáôÞò: âúçäðüæèâú – âúçäðüæüëèâú – âúçäðüæüíú 

ðíåõìáôï5üñïò: äóõîíîñèâú – äóõîíîñüíú 

øõ÷ïâëáâÞò: äóøåâðýäüëèâú – äóøåâðýäüíú 

äßøõ÷ïò: äúâîäóøèâú – äúâîäóøüíú 

êáêüôå÷íïò: çúëîêúçíèâú – çúëîêúçíüíú 

êáôÜëáëïò, ëïßäïñïò, Dóôåãïò (!): êëåâåòèâú – ô\ò âáóêáíßáò: êëåâåòüíú 

B÷Üñéóôïò: íåáëàãîäàðèâú – íåáëàãîäàðüíú 

Däéêïò: íåïðàâüäèâú – íåïðàâüäüíú 

ëõðçñüò: ïå÷àëèâú – (ëõðåqó2áé: ïå÷àëüíú áûòè) ïå÷àëüíú 

|íåéäéóìï‡: ïîíîñüëèâú – Tðïíåßäéóôïò: ïîíîñüíú 

äßêáéïò: ïðàâüäèâú – ïðàâüäüíú 

ô\ò ‰ðåñç5áíßáò: ïðýçîðüëèâú – ïðýçîðüíú 

óõíåôüò: ðàçóìèâú – óõíåôüò: ðàçóìè÷üíú – óõíåôüò, íïÞìùí: ðàçóìüíú 

– íïÞìùí: ðàçóìüëèâú 

ëõðïýìåíïò, ëõðçñüò: ñêðúáüëèâú – (ëõðåqó2áé: ñêðúáüíú áûòè) 

ñêðúáüíú 

óðïõäáqïò: òúùèâú – òúùüíú 

52ïñïðïéüò: òüëåòâîðèâú – òüëåòâîðüíú 

ôï‡ Bðïóôüëïõ: àïîñòîëü – àïîñòîëüñêú 

äéáâïëéêüò: äèÿâîëü – äèÿâîëüñêú 

ôï‡ ðñï5Þôïõ: ïðîðî÷ü – ïðîðî÷üñêú 

ãåñüíôùí, ðñåóâõôÝñïõ: ñòàðü÷ü – ô™í ðñåóâõôÝñùí: ñòàðü÷üñêú 

ô™í Bí2ñþðùí: ÷ëîâý÷ü – ÷ëîâý÷üñêú 

D5ñùí: áåçóìëü – áåçóìüíú 

rôáìüò: áåñòóæäü – áåñòóäüíú 

2åqïò: áîæèè – áîæüñòâüíú 

(|5åßëåéí: äëúæü/äëúæüíú áûòè) äëúæü – äëúæüíú 

øåýóôçò, øåõäÞò: ëúæü – ëúæèâú – øåõäÞò: ëúæüíú 
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êåíüò: òúùü – òúùåòüíú 

ôï‡ Tíáíôßïõ: ñ©ïîñòàùü – ôï‡ BíôéêåéìÝíïõ: ñ©ïîñòàòîâú 

ôï‡ <Éþâ: èîâëèè – èîâîâú 

ôï‡ Ðáýëïõ: ïàâüëü – ïàâüëîâú 

såñÝùò: ÷èñòèòåëåâú – ô™í såñÝùí: ÷èñòèòåëüñêú 

ôï‡ ÄáõÀä: äàâûäîâú – äàâûäüñêú 

ìáíéþäçò: áýñîâüíú – äáéìüíùí, äáéìïíéþäçò: áýñîâüñêú 

Ђíôùò: èñòîâú – èñòèíüíú 

ôï‡ Êõñßïõ: ãîñïîäüíü – ãîñïîäüñêú 

êïóìéêüò, Tí ô© êüóì¥: ìèðüíú – ìèðüñêú 

ïˆñÜíéïò: íåáåñüíú – íåáåñüñêú 

óáñêéêüò: ïëúòüíú – ïëúòüñêú – ïëúòýíú 

2åïóôõãÞò (2åïóôýãçôïò): áîãîìðüçúêú – áîãóìðüçúêú – áîãîìðúçüíú 

ìÝãáò: âåëèêú – âåëèè 

ìéìçôÞò: ïîäîáèòú – ïîäîáüíú 

åˆþäçò: áëàãîâîíüíú – |äéÜæùí: áëàãîâîíþª 

2åüðíåõóôïò: áîãîäúõíüíú – áîãîäúõíîâåíú 

D52áñôïò: íåòüëýíüíú – íåòüëýª 

BêñáôÞò: íåâúçäðüæèâú – íåóäðüæ 

2.4. С различни словообразувателни основи и/или с различни варианти на 

суфикса. 

äýóêïëïò: áýäüíú – ô\ò BíÜãêçò: áýäîâüíú  

ô\ò øõ÷\ò: äóøüíú – äóøåâüíú 

Tí äÜêñõóéí: ñëüçüíú – äáêñõþäçò: ñëüçîâüíú  

BíÜëïãïò: âúçäðåêëüíú – Bíáëüãùò: âúçäðî÷üíú 

ðïëõðü2çôïò: ìúíîãîëþáüíú – ìúíîãîëþáüçíú 

52áñôüò: òüëüíú – òüëýíüíú 

áróô2çôüò, áró2çôéêüò: ÷óâüíú – ÷óâüñòâüíú 

52ïíåñüò: çàâèäèâú – çàâèñòèâú 

|êíçñüò: ëýíèâú – ëýíîñòèâú 
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BíÞêïïò: îñëóøèâú – îñëóøüëèâú 

2.5. С различни префикси. 

Dêáêïò, Bìíçóßêáêïò, Bíåîßêáêïò: áåçúëîáèâú – íåçúëîáèâú – Dêáêïò: 

áåçúëîáüíú – íåçúëîáèâüíú 

BêáôÜãíùóôïò: áåçàçîðüíú – Bíåðßëçðôïò: íåçàçîðüíú 

Dðéóôïò: áåçâýðüíú – íåâýðüíú 

BíåëåÞìùí: áåçìèëîñòèâüíú – íåìèëîñòèâú 

BâÝâçëïò, Cãíüò, Dêçëßäùôïò, Dóðéëïò: áåñêâðüíüíú – Bìßáíôïò: 

íåñêâðüíüíú 

Bíüíçôïò, Bíù5åëÞò: áåñïîëüsüíú – íåïîëüsüíú 

Bíåðßëçðôïò: áåñïîðî÷üíú – Bìßáíôïò: íåïîðî÷üíú 

Bìåôáíüçôïò: íåïîêàÿíüíú – BìåôáìÝëçôïò: íåðàñêàÿíüíú 

2.6. С добавен префикс. 

BóÜëåõôïò: íåäâèæèìú – íåïîäâèæèìú 

BíåñìÞíåõôïò: íåñúêàæåìú – BíåêäéÞãçôïò: íåïîñúêàæåìú 

Сред прилагателните имена в ПА се срещат същите типове 

словообразувателни синоними както сред съществителните. Доста лексеми 

представляват деривати от адективни произвеждащи основи с нулев 

суфикс и употребата им е предпочетена заради по-сложната морфемна 

структура, съответстваща на по-високия стил на книжовния език. Това 

личи много добре, когато прилагателните съдържат два суфикса, резултат 

от по-дълъг словообразувателен процес: þíú > þíîñòü > þíîñòüíú; 

ïðýì©äðú > ïðýì©äðîñòü > ïðýì©äðîñòüíú; ùåäðú > ùåäðîòà > ùåäðîòèâú. 

Най-активно в деривацията се включват формантите -üíú и -èâú/-üëèâú – 

най-продуктивните при образуване на качествени прилагателни имена в 

старобългарския език, каквито са всички лексеми в първата подгрупа. 

Суфиксът -üíú се наслагва както върху продуктивни суфикси (-èâú, 

-îâú), така и върху слабопродуктивни (-ýíú, -àâú). С него се образуват 

нови лексеми от адективирани минали страдателни причастия, които вече 
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имат ясен формален показател за принадлежност към категорията на 

прилагателните имена: íåèçäðå÷åíú – íåèçäðå÷åíüíú; ïðèªòú – ïðèªòüíú. 

Примери за конкуренция между причастия и прилагателни има и в третата 

подгрупа, но без наслагване на суфикси: áîãîäúõíüíú – áîãîäúõíîâåíú; 

íåòüëýíüíú – íåòüëýª. Колебанията при превода в голяма степен се дължат 

на гръцките съответствия – отглаголни прилагателни с окончание -ôïò, 

наподобяващи по функция страдателни причастия (Милев, Михайлов 1966: 

114), а също и на широката адективна употреба на причастията в 

старобългарските паметници, която се запазва като тенденция в целия 

исторически развой на българския език (Иванова-Мирчева 2003: 235). 

В третата подгрупа много отчетливо се откроява паралелната 

употреба на лексеми със суфикси -èâú/-üëèâú и -üíú, образуващи 20 

двойки и два по-дълги синонимни реда, в сравнение с 13 двойки в 

старобългарския канон (Brodowska-Honowska 1960: 152–153). В ПА това 

е и най-голямата група словообразувателни синоними с различни 

суфикси сред имената. Според В. Ефимова предпочитанието към 

лексеми с -èâú/-üëèâú е характерно за преславските книжовници и дори 

съществува тенденция прилагателните на -üíú в ръкописите, възхож-

дащи към архаичната редакция на Апостола, да се заменят с прилага-

телни на -èâú в преславската му редакция (Ефимова 2006: 285, 287). 

Силната словообразувателна активност на формантите -èâú/-üëèâú (126/25 

лексеми) в ПА ясно проличава в съпоставка с данните от целия старобъл-

гарски ръкописен канон – съответно 6232 и 14 прилагателни (Ефимова 

2006: 278, 287). Показателен в това отношение е големият брой композита 

в ПА със суфикси -èâú/-üëèâú – 39. За преводача създаването на нови 

лексеми с този формант вероятно не е представлявало никаква трудност. 

Може да се предполага, че плод на неговото словотворчество са 

                                                           
32 Към този брой е редно да се прибави още една лексема – óâýòèâú, регистрирана в 

новата част на Евх (СтбР: II, 1317). 
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значителна част от 48-те лексеми, които имат само по една употреба в 

текста и засега не са регистрирани в други ранни славянски съчинения33. 

Благоприятен за конкуренцията между суфиксите -èâú и -üíú е 

фактът, че те демонстрират особена продуктивност в отименното 

словообразуване и впоследствие са “въвлечени” и в отглаголното (Варбот 

1969: 155): âúçäðüæèâú – âúçäðüæüëèâú – âúçäðüæüíú; ïîíîñüëèâú – 

ïîíîñüíú. В много случаи прилагателните с тези форманти не влизат в 

синонимни отношения, тъй като имат различни лексикални значения. 

Лексемите с -èâú характеризират лица, назовавайки техни постоянни 

качества, а съответните деривати с -üíú служат като определения на 

нелица и назовават признака по-общо, срв.: ðúïúòèâúè áî ñ" òú÷ú© 

ãóáèòú 29:1–4 >Ï ìSí ã@ñ ãïããõóô[ò Uáõô{í Ђëëõóéí 1529С и àùå 

îòúèìåøè îòú ñåáå ãëѓú ðúïúòåíú 97:32 Ис 58:9 <Å@í B5Ýëfò Bð{ óï‡ 

„\ìá ãïããõóìï‡ 1728D. Разлика в употребата на ïîíîñüëèâú и ïîíîñüíú 

обаче не съществува: ÷ëѓêú îáû÷à ñ ñëîâåñû ïîíîñüëèâû 50:10–2 Сир 23:19 

#Áí2ñùðïò óõíå2éæüìåíïò ëüãïéò |íåéäéóìï‡ 1592А; îòúâðàòè îòú ñåáå 

ïîíîñúíà ñëîâåñà 16:3–4 Сир 41:28 <Áðüóôñåøïí Bð{ óï‡ Tðïíåéäßóôïõò 

ëüãïõò 1477А. Подобно е състоянието и в старобългарските писмени 

паметници, а в изследванията обикновено се посочва по-изявената 

действеност, “глаголност” в значението на лексемите със суфикс -èâú 

(Ефимова 2006: 279–280; Brodowska-Honowska 1960: 152–153). 

Част от качествените прилагателни имена са образувани с 

нетипичния формант -jь, специализиран за изразяване на принадлежност, и 

имат аналози с типичните -üíú и -èâú: áåçóìëü – áåçóìüíú; áåñòóæäü – 

áåñòóäüíú; äëúæü – äëúæüíú; ëúæü – ëúæèâú – ëúæüíú; òúùü – 

òúùåòüíú. Те са резултат от по-стари деривационни процеси и 

принадлежат към архаичния пласт в ПА. Единствено в този текст са 

регистрирани лексемите äëúæü ’длъжен’ и áåñòóæäü ’безсрамен, дързък’, 

която е създадена по модела на áåçóìëü. 
                                                           
33 Тези лексеми са включени в списъка на с. 22–27. 
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При образуването на притежателни прилагателни в ПА се конкурират 

специализираните в това отношение суфикси -jь и -îâú/-åâú34: èîâëèè – 

èîâîâú; ïàâüëü – ïàâüëîâú; ñ©ïîñòàùü – ñ©ïîñòàòîâú. Дериватите с тези 

форманти влизат в синонимни отношения с прилагателни със суфикс -üñêú 

благодарение на широкото му словообразувателно значение – “който се 

отнася, който е характерен или който принадлежи на това, което е назовано 

с мотивиращата дума” (Граматика 1993: 219). Активността на трите 

форманта в ПА и в старобългарския ръкописен канон е съпоставима, но 

някои конкретни лексеми се различават съществено по честота на 

употреба. Прилагателното ÷ëîâý÷ü се среща 59 пъти в ПА, а ÷ëîâý÷üñêú – 

само 4, докато в старобългарските паметници съотношението е 94: >200. 

Този факт може да се обясни с високата честота на суфикса -jь в 

източнобългарската книжнина (Йовчева, Тасева 1995: 31; Йовчева, Тасева 

2003: 55, 57; Спасова 2004: 77). Утвърдената в старобългарския език 

лексема íåáåñüñêú [>200] е регистрирана само веднъж в ПА, а нейният 

словообразувателен синоним íåáåñüíú има 66 употреби. Известно 

предпочитание е проявено към прилагателното ìèðüíú [12], ’светски, 

мирски’, за сметка на ìèðüñêú [2], с идентично значение, а çåìüñêú изобщо 

не е регистрирано в ПА, докато çåìüíú се среща 18 пъти (в старобъл-

гарския канон употребите на двете лексеми са 11:47). Според А. Ваян 

използването на вариантите íåáåñüíú и çåìüíú е характерно за по-късните 

текстове (Вайан 1952: 235). 

Наслагването на форманта -üíú върху прилагателни на -îâú/-åâú 

води до установяването на сложния суфикс -îâüíú/-åâüíú в деривационната 

система на старобългарския език и до появата на словообразувателни 

синоними: áýäüíú – áýäîâüíú; äóøüíú – äóøåâüíú; ñëüçüíú – ñëüçîâüíú. 

Колебание се наблюдава между вариантите на суфикса -èâú/-üëèâú при 
                                                           
34 Адекватността на термина “притежателни прилагателни” за лексемите на -îâú/-åâú 

се оспорва от М. Прикрилова. Тя смята, че посесивната функция на суфикса е 

вторична, не е единствена и се дължи на основите, с които се съчетава (Прикрилова 

1997: 28–29). 

52 
 



присъединяването им към една и съща глаголна основа (îñëóøèâú – 

îñëóøüëèâú < îñëóøàòè), както и при избора на производна или непроиз-

водна словообразувателна основа (òüëüíú < òüëÿ – òüëýíüíú < òüëýíè¬; 

ëýíèâú < ëýíú35 – ëýíîñòèâú < ëýíîñòü).  

4. Глаголи. 

4.1. С различия в суфиксацията. 

äÝñåéí, ðáôÜóóåéí, ôýðôåéí: áèòè – (ëé2Üæåéí: êàìåíè¬ìü áèâàòè) áèâàòè 

÷ñ\ó2áé: ïèòè (св./несв.) – ïèâàòè 

øÜëëåéí: ïýòè – ïýâàòè 

ðÜó÷åéí, êÜìíåéí, ðÜó÷åéí: ñòðàäàòè – ôáëáéðùñåqí: ñòðàäàâàòè 

÷áëéíáãùãåqí: âúõëàùàòè – âúõëàñòàâàòè 

ðáñÝ÷åéí: äàÿòè – äàâàòè 

ðáñÝ÷åéí: ïîäàÿòè – ïîäàâàòè 

Bíôáðïäéäüíáé: âúçäàÿòè – Bíáäéäüíáé: âúçäàâàòè 

óõíåñãåqí: ïîñïýÿòè ñ – ïîñïýâàòè 

âïõëåýåó2áé: ñúâýùàòè (св./несв.) – ñúâýùàâàòè 

Bðïêñßíåó2áé: îòúâýùàòè (св./несв.) – îòúâýùàâàòè 

êáôáëáëåqí, ëïéäïñåqí, óõêï5áíôåqí: îêëåâåòàòè (св./несв.) – îêëåâåòàâàòè 

BðÝ÷åó2áé: îøàÿòè ñ – îøàâàòè ñ (без съответствие в гр. текст) 

ãéíþóêåéí, íïåqí, óõíéÝíáé: ðàçóìýòè (св./несв.) – ðàçóìýâàòè 

åˆ÷áñéóôåqí: áëàãîäàðèòè – áëàãîäàðîâàòè 

åˆ5ñáßíåó2áé: âåñåëèòè ñ – âåñåëîâàòè ñ 

Bó÷çìïíåqí: çúëîîáðàçèòè – çúëîîáðàçîâàòè 

Bìåëåqí: ëýíèòè ñ – ëýíîâàòè 

óï5ßæåó2áé: ì©äðèòè ñ – ì©äðîâàòè 

êáôá5ñïíåqí: íåðîäèòè – íåðîäîâàòè 

^äýíåéí: ñëàäèòè – ãëõêÜæåéí: ñëàäîâàòè 

såñáôåýåéí, ëáôñåýåéí, ëåéôïõñãåqí: ñëóæèòè – ðñïóåäñåýåéí: ñëóãîâàòè 

                                                           
35 Прилагателното може да се мотивира и от глагола ëýíèòè ñ (Ефимова 2006: 282). 
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íÞ5åéí: òðýçâèòè ñ – òðýçâîâàòè 

ðëçñï5ïñåqí: èçâýñòèòè – èçâýñòîâàòè (св./несв.) 

UôïéìÜæåéí: íàñëýäèòè – íàñëýäîâàòè (св./несв.) 

ðåéñAí: èñêóøàòè – èñêóøåâàòè  

Têôåëåqí, ôåëåóéïõñãåqí: ñúâðüøàòè – ñúâðüøåâàòè   

^ôôAó2áé, íéêAí: ïîáýæäàòè – êáôáãùíßæåó2áé: ïîáýäîâàòè 

óýíçãïñåqí: ñúãëàøàòè – ñúãëàñîâàòè 

Bðïäåéêíýíáé: óêàçàòè, -à« – óêàçîâàòè 

êáôá5ñïíåqí: íåáðýùè – íåáðýãîâàòè 

ðñïðåôåýåó2áé: äðüçîâàòè – äðüçüñòâîâàòè 

ðåñéóóåýåéí: èçáûòúêîâàòè – èçáûòú÷üñòâîâàòè 

ðåéñÜæåéí: íàïàñòîâàòè – TðçñåÜæåéí: íàïàñòüñòâîâàòè (глоса) 

ìáñôõñåqí: ñúâýäýòåëåâàòè – ñúâýäýòåëüñòâîâàòè 

âáóéëåýåéí: öýñàðåâàòè – öýñàðüñòâîâàòè 

UôïéìÜæåéí: ãîòîâèòè – ãîòîâàòè 

UôïéìÜæåéí: óãîòîâèòè – óãîòîâàòè (св./несв.) 

êáôáíôAí: äîõîäèòè – ðáñáâÜëëåéí: äîõàæäàòè 

|íåéäßæåéí: ïîíîñèòè (св./несв.) – ïîíîøàòè – ïîíàøàòè 

Bðåé2åqí, Bí2éóôÜíáé: ïðîòèâèòè ñ (св./несв.) – ïðîòèâëÿòè ñ 

ðïéåqí: òâîðèòè – òâàðÿòè 

TîáãïñÜæåó2áé: èñêóïàòè – èñêóïëÿòè 

ðáñáóêåõÜæåéí: ïðèãîòîâàòè – ïðèãîòîâëÿòè 

ðëïõôåqí: áîãàòèòè ñ – áîãàòýòè 

5åýãåéí: áýãàòè – áýæàòè (св./несв.) 

êïëëAó2áé: ïðèëèïàòè – ïðèëýïëÿòè ñ – ïðèëüïàòè, -ïà« 

êïëëAó2áé: ïðèëüí©òè – ïðèëýïèòè ñ – ïðèëüïýòè ñ – ðñïóêïëëAó2áé: 

ïðèëüïàòè, -ïë« 

2áíáôï‡í: óìðüòâýòè – óìðüùâëÿòè 

Tó2ßåéí: ÿñòè (св./несв.) – (âñáäõ5áãåqí: ïîçäý ÿäàòè) ÿäàòè 

âëÝðåéí: âèäýòè (св./несв.) – êáôïðôåýåéí: âèäàòè 
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êáôáóýñåéí: íèçúâëýùè – íèçúâëà÷èòè 

ìáí2Üíåéí: íàâûêí©òè – íàâûùè (íàâú÷åøè) 

ìéìíÞóêåó2áé, ìíçìïíåýåéí: ïîìüíýòè (св./несв.) – ïîìèíàòè 

äéá„…çãíýíáé: ðàñòðúãí©òè – ðàñòðüsàòè (св./несв.) 

 

4.2. С различни словообразувателни основи (и суфикси). 

åˆëïãåqí: áëàãîñëîâèòè – áëàãîñëîâåñèòè – áëàãîñëîâåñòâèòè – áëàãîñëîâåñòèòè 

âáñýíåó2áé: îòãîòýòè – îòãú÷àòè 

Tíåñãåqí, ðñÜóóåéí: äýÿòè – TñãÜæåó2áé, ðïéåqí: äýëàòè  

TñãÜæåó2áé: ñúäýÿòè (св./несв.) – êáôåñãÜæåó2áé, ðñÜóóåéí: ñúäýëàòè 

ðåñéóóåýåéí: èçáûâàòè – èçáûòúêîâàòè 

B2õìåqí: ïå÷àëîâàòè – ëõðåqó2áé: ïå÷àëüíîâàòè 

årñçíåýåéí: ìèðîâàòè – ìèðüíîâàòè 

ðåéñÜæåéí: íàïàñòîâàòè – íàïàñòüíîâàòè 

ìç÷áíAó2áé: ë©êîâàòè (глоса) – ðïíçñåýåó2áé: ë©êàâüíîâàòè 

4.3. С добавен префикс. 

Tìðéóôåýåéí: âýðîâàòè (св./несв.) – âúçâýðîâàòè 

BíôéôÜóóåó2áé: ïðîòèâèòè ñ (св./несв.) – âúñïðîòèâèòè ñ 

ôßíåéí: ìüñòèòè – Bìýíåéí: âúçìüñòèòè – îòúìüñòèòè 

ðáñÝ÷åéí: äàâàòè – ïîäàâàòè 

ðáñÝ÷åéí: äàòè – ïîäàòè 

(ëé2Üæåéí: êàìåíè¬ìü áèâàòè) áèâàòè – (ëé2ïâïëåqí: êàìåíè¬ìü ïîáèâàòè) 

ïîáèâàòè  

êáôáêëßíåó2áé: ñýñòè – ïîñýñòè 

CãéÜæåéí: ñâòèòè (св./несв.) – îñâòèòè 

5åýãåéí: áýãàòè – áýæàòè (св./несв.) – Bðï5åýãåéí: îòúáýãàòè 

BðïãåííAí: ðàæäàòè – îòúðàæäàòè 

ðáéäåýåéí: êàçàòè – íàêàçàòè, -à« 

óõìâáßíåéí: ëó÷èòè ñ – ñúëó÷èòè ñ 

…ýåó2áé: ãîíåçí©òè – äéá5åýãåéí: óãîíåçí©òè 
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ëïãßæåó2áé: íåïüùåâàòè – óíåïüùåâàòè 

2á„…åqí, ðåðïé2Ýíáé: ïúâàòè – óïúâàòè 

Bêïýåéí: ñëûøàòè (св./несв.) – óñëûøàâàòè 

óõíáíôAí: ñúðýñòè – óñúðýñòè 

ðáñáêáëåqí: òýøèòè – óòýøàòè 

B5éóôÜíáé: ñòàâèòè (св./несв.) – îñòàâèòè – îòúñòàâèòè – óñòàâèòè 

4.4. С различни префикси. 

Bðïäéäüíáé: âúçäàòè – îòúäàòè 

Bðïäéäüíáé: âúçäàÿòè – îòúäàÿòè 

Bìýíåéí: âúçìüñòèòè – îòúìüñòèòè 

5ïâåqó2áé: âúçáîÿòè ñ – óáîÿòè ñ 

êñáôåqí: âúçäðüæàòè – óäðüæàòè (св./несв.) 

÷áëéíáãùãåqí: âúõëàùàòè – ÷áëéíï‡í, 5éìï‡í: îõëàùàòè 

áˆëßæåó2áé: âúäâîðèòè ñ – óäâîðèòè ñ 

…éæï‡í: âúêîðåíèòè ñ – óêîðåíýòè 

ðåéñAí: èñêóøàòè – ðåéñÜæåéí: îêóøàòè 

Bëëïéï‡í: èçìýíèòè – BëëÜóóåéí: ïðýìýíèòè 

Bðïëëýíáé: èçãóáëÿòè – ðàçãóáëÿòè 

TêäéäÜóêåéí, Têðáéäåýåéí: èçó÷àòè – ðáñáéíåqí: ïîó÷àòè 

Bðáéôåqí: èçòè – B5áéñåqí: îòúªòè 

52åßñåéí: èñòüëèòè – äéá52åßñåéí: ðàñòüëèòè 

Tó2ßåéí, êáôåó2ßåéí, øùìßæåéí: ñúíýñòè – (óçôüâñùôïò: ìîëüìè èçýäåíú) 

èçýñòè  

Tê5åýãåéí: èçáýãí©òè – óáýæàòè, -æ© – BðïäéäñÜóêåéí: îòúáýãí©òè – 

5åýãåéí: óáýãí©òè 

Bðï2íÞóêåéí: èçìèðàòè – óìèðàòè 

ëïýåéí: îìûòè – íßæåéí: óìûòè 

(^óóAó2áé: îäîëýâà¬ìú/óäîëýâà¬ìú áûòè): îäîëýâàòè – óäîëýâàòè 

Têêüðôåéí: èñýùè – ïîñýùè – Têêüðôåéí, êüðôåéí: îòúñýùè – êüðôåéí: 

óñýùè 
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2åñáðåýåéí, rAó2áé: èñöýëèòè – BðáëëÜôåó2áé: óöýëèòè 

ðëáíAí: îáëüñòèòè – ïðýëüñòèòè 

äåëåÜæåéí: îáëüùàòè – ïðýëüùàòè 

ðëïõôåqí: îáîãàòýòè – ðëç2ýíåó2áé: ðàçáîãàòýòè 

Tðé÷áßñåéí: îáðàäîâàòè ñ – ïîðàäîâàòè ñ (’злорадствам’ – св. вид) 

B5ïñßæåéí, ÷ùñßæåéí: îòúë©÷èòè – ðàçë©÷èòè 

Bíáêáéíï‡ó2áé: îáíàâëÿòè ñ – ïîíàâëÿòè ñ 

TðéóêÝðôåó2áé: ïîñýòèòè – ïðèñýòèòè 

TðéóêÝðôåó2áé: ïîñýùàòè – ïðèñýùàòè 

Tðéêáëåqó2áé: ïîçúâàòè – ïðèçúâàòè 

ðáñáóêåõÜæåéí: ïðèãîòîâèòè – UôïéìÜæåéí: óãîòîâèòè 

Tíôõã÷Üíåéí, êçñýóóåéí: ïðèïîâýäàòè – ïðîïîâýäàòè 

íéêAí: îäîëýòè – óäîëýòè – ðåñéãßíåó2áé: ïðýäîëýòè 

ôñÝ5åéí: íàêðúìèòè – äéáôñÝ5åéí: ïðýêðúìèòè 

ðïìÝíåéí: ïîñòðàäàòè – BíÝ÷åó2áé: ïðýñòðàäàòè, -æä© 

Bðïëëýíáé: ïîãóáëÿòè – äéá52åßñåéí: ðàçãóáëÿòè 

BðïóôñÝ5åó2áé: îòúâðàùàòè ñ – óâðàùàòè ñ 

äåéêíýíáé: ïîêàçàòè – óêàçàòè 

äéáêïíåqí, ëåéôïõñãåqí, ‰ðçñåôåqí: ïîñëóæèòè – ëáôñåýåéí: óñëóæèòè 

B5éóôÜíáé: îñòàâèòè – îòúñòàâèòè – óñòàâèòè 

Глаголното словообразуване в старобългарския език, за разлика от 

именното, не е добре разработено и обикновено се разглежда във връзка с 

видовата опозиция (Граматика 1993: 262–268; Вайан 1952: 350–376). През 

последните години се появиха изследвания на глаголната система на 

текстове от ХIV–ХV в., които съдържат наблюдения върху историческите 

процеси в областта на деривацията, засягащи и старобългарския период 

(Белова 2008; Димитров 2009), както и едно кратко проучване на 

словообразувателната синонимия при глаголните суфикси, също в 

исторически план (Ганева 2009). 
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Словообразувателните двойки, представени по-горе, включват 

глаголи от един и същи вид. В случаите, когато единият от тях е двувидов, 

са взети предвид само онези негови употреби, при които граматичното 

значение на двата синонима съвпада. В ПА има доста примери за 

паралелна употреба на двувидов и едновидов глагол с идентична 

семантика. Рядката поява на имперфективните âèäàòè [2], ïðîòèâëÿòè ñ [3] 

и перфективните âúçâýðîâàòè [2], âúñïðîòèâèòè ñ [2] покрай двувидовите 

âèäýòè [98], âýðîâàòè [26] и ïðîòèâèòè ñ [26]36 показва, че видовата 

“хибридност” на широко употребявани глаголи се е осъзнавала и са се 

търсели техни аналози с ясен формален показател, бил той имперфек-

тивиращ суфикс (-à-, -ÿ-) или перфективиращ префикс (âúç-). Стремежът 

към ограничаване на двувидовите глаголи е характерен за историческия 

развой на българския език (Харалампиев 2001: 134), а съвременното му 

проявление е тенденцията за приобщаване на чуждите лексеми със 

суфикси -ира и -изира към глаголната система с помощта на собствени 

словообразувателни средства (Граматика 1983: 268–269). 

Голяма част от словообразувателните синоними в първата подгрупа 

съдържат суфикса -âà- и образувания с него сложен формант -àâà-. В 

типичната си функция, те се включват в деривацията на глаголите от 

вторичен несвършен вид като алтернатива на форманта -ÿ-37: âúõëàùàòè > 

âúõëàñòàâàòè; ïîäàÿòè > ïîäàâàòè; ïîñïýÿòè ñ > ïîñïýâàòè. Конкуренцията 

между тези суфикси продължава през среднобългарския период, за което 

свидетелства езикът на Григорий Цамблак (Белова 2008: 21), а в 

съвременния български език тя се ограничава предимно чрез налагане на 

                                                           
36 Аналогична е ситуацията в синонимните двойки ïèòè [23] – ïèâàòè [2] и ÿñòè [64] – 

ÿäàòè [1], но видовата характеристика на глаголите ïèòè и ÿñòè е спорна – в СтбР, 

ССл и ССЯ те се определят или като имперфективни, или като перфективни, или като 

двувидови. 
37 Ж. Варбот разглежда паралелизма между суфиксите -ja- и -va- като резултат от 

фонетично развитие на сонантите j и v в интервокална позиция – на границата между 

корен с крайна гласна съответно i или y и суфикса -a- (Варбот 1969: 202–203). 
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книжовните, стилистично неутрални варианти, срв. оздравявам и оздравям 

(Граматика 1983: 265–266).  

В ПА суфиксът -âà- се свързва и с несвойствени за него 

словообразувателни основи – първични несвършени глаголи (áèòè > 

áèâàòè; ïýòè > ïýâàòè; ñòðàäàòè > ñòðàäàâàòè). Това се определя от факта, 

че ясно е сигнализирал за имперфективността на глагола, а също така е бил 

схващан като актуално словообразувателно средство – неговата активност 

нараства още през старобългарския период (Вайан 1952: 358, 367; 

Харалампиев 2001: 134). 

Характерен за глаголната деривация в ПА е формантът -îâà-/-åâà-, с 

който са образувани 127 лексеми, предимно от именни основи. Тук той се 

конкурира със суфикса -è-: âåñåëú > âåñåëèòè ñ – âåñåëîâàòè ñ; ñëàäúêú > 

ñëàäèòè – ñëàäîâàòè; ñëóãà > ñëóæèòè – ñëóãîâàòè38. Известно колебание 

между съществителни и прилагателни имена се забелязва при избора на 

произвеждаща основа (ë©êà > ë©êîâàòè – ë©êàâüíîâàòè < ë©êàâüíú; ìèðú > 

ìèðîâàòè – ìèðüíîâàòè < ìèðüíú), но общо взето, този тип словообразу-

вателни синоними в групата на глаголите, както и на прилагателните, е по-

ограничен в сравнение със съществителните. Като имперфективиращ 

формант -îâà-/-åâà- се среща във вторично несвършени глаголи, 

стеснявайки територията на традиционните -ÿ- и -à-: èñêóøàòè [11] – 

èñêóøåâàòè [1]; ñúâðüøàòè [14] – ñúâðüøåâàòè [2]; óêàçàòè, -à« [1] – 

óêàçîâàòè [1]. Този процес е регистриран и в Супр (Граматика 1993: 267). 

Суфиксът -îâà- се е свързвал със съществителни със суфикс -üñòâî и 

така в старобългарския език е започнал да функционира самостоятелният 

сложен формант -üñòâîâà- (Ефимова 2006: 167–168). С него са образувани 

19 лексеми в ПА, което не свидетелства за голяма активност39, но 5 от тях 

                                                           
38 Според Г. Ганева това е най-ясно изразената конкуренция при старобългарските 

деноминални глаголи (Ганева 2009: 43). 
39 В старобългарския ръкописен канон активността на суфикса е приблизително същата. 

С него са образувани 41 глагола (Ефимова 2006: 168), а общият брой на лексемите е 

двойно по-голям. 
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влизат в синонимни отношения с глаголи, образувани със суфикс -îâà-. 

Логично е в тази конкуренция по-новият формант да измества по-стария, 

но е възможно част от лексемите с -îâà- да са били новообразувания, 

например глаголът ñúâýäýòåëåâàòè [8], нерегистриран в старобългарския 

канон, който в ПА се предпочита пред утвърдения в езика 

ñúâýäýòåëüñòâîâàòè [4], или öýñàðåâàòè, който има доста ограничена 

употреба в старобългарските паметници в сравнение с öýñàðüñòâîâàòè40. 

В някои от глаголите, включени в първата подгрупа, са отразени 

архаични словообразувателни особености, които водят началото си от 

редуването на коренните гласни още в индоевропейския праезик и 

допълнително се усложняват от фонетичните промени в късния 

праславянски език (Икономова, Тотоманова, Добрев 1985: 93–94), срв. 

íèçúâëýùè и íèçúâëà÷èòè; ïðèëüí©òè, ïðèëüïýòè, ïðèëýïèòè ñ и ïðèëüïàòè; 

äîõîäèòè и äîõàæäàòè; ïîíîñèòè и ïîíàøàòè (но се среща и ïîíîøàòè!); 

òâîðèòè и òâàðÿòè. Образуването на повторителни глаголи със суфикс -ÿ- 

(ja < ī + a) и редуващи се коренни гласни е свойствено на праславянския 

език, а итеративният им характер се подсилва от придружаващите ги в 

текста наречия: ÿêî íèöýìüæå èíýìü îáðàçîìü âúçìîæåòú íåäóãà ñåãî 

óöýëèòè" àøòå íå ÷àñòî èñõîäèòú è äîõàæäàåòü áðàòè ïîëüç ðàäè" èëè 

ïðèñýøòåíèÿ áîëøòèèõú äýëüìà 26:2–7; à íå âèíî« õîòýòè âúèí©" 

çàïîâýäè òâàðòè" ïîñëóøà«ùå ñïѓñíàãî ïîâåëýíüÿ 89:57. 

Широко използвано средство за образуване на нови глаголи в 

старобългарския език са префиксите. Освен че променят вида на изходния 

глагол, те променят отчасти, а понякога и изцяло, неговото лексикално 

значение. В ход е бил обаче процес на десемантизация на някои префикси, 

които са започнали да се използват най-вече като средство за образуване на 

глаголи от свършен вид (Хабургаев 1974: 327–329). Това прави възможна 

паралелната употреба на лексеми с различни префикси в сходен и дори в 

                                                           
40 Глаголът ñúâýäýòåëüñòâîâàòè има повече от 100 употреби в старобългарския канон, а 

съотношението при öýñàðåâàòè:öýñàðüñòâîâàòè е 3:24. 
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тъждествен контекст. В глава 51 от ПА, на две места, като пример за 

следване от монасите е посочено поведението на Йосиф, който не е 

позволил чувството за мъст да го води в отношението към братята му. В 

единия случай е употребена лексемата âúçìüñòèòè, а в другия – 

îòúìüñòèòè, срещу едно и също гръцко съответствие – Bìýíåéí: È èîñèôú 

êðàìîëüíýè áðàòüè íå îòúìüñòè 51:7–1; È èîñèôú æå íå òú÷ü© íå âúçìüñòè 

áðàòèè ñâî¬è 51:12–1. 

Формантите, включени в структурата на единия или и на двата 

словообразувателни синонима от последните две подгрупи, почти винаги 

са от типа на т.нар. “чисто видови”, или “празни” префикси: âúç-, èç-, î-, 

ïî-, ñú-, ó- (Белова 2008: 13–14; Хабургаев 1974: 327). Тяхната функция е в 

много по-голяма степен перфективираща, отколкото модифицираща 

лексикалното значение на изходния глагол. Аналогично на суфикса -âà-, 

който се свързва с първични несвършени глаголи, за да подчертае импер-

фективността на дериватите, различни префикси се добавят към 

непроизводни глаголи от свършен вид в качеството си на формални 

показатели за перфективността на новообразуваните лексеми: äàòè > 

ïîäàòè; ëó÷èòè ñ > ñúëó÷èòè ñ; ãîíåçí©òè > óãîíåçí©òè. 

Сред глаголите от последната група, а също и сред съществителните 

имена се срещат словообразувателни синоними с префикси âú- и ó-, âú- и 

î-, ó- и î- âúäâîðèòè ñ – óäâîðèòè ñ; âúêîðåíèòè ñ – óêîðåíýòè; 

âúñûíåíè¬ – óñûíåíè¬; âúñåëåíàÿ – óñåëåíàÿ; âúõëàùàòè – îõëàùàòè; 

îñòàâèòè – óñòàâèòè. Взаимната замяна на âú, ó и î е широко застъпена в 

преславските текстове и се свързва с редуването на тези звукове по 

североизточнобългарските земи, което вероятно е твърде старинно 

(Костова 2000: 75, 78–79). Възможно е в преславските съчинения, както и в 

ПА, част от примерите да са морфологично обусловени (Костова 2000: 80), 

но фактът, че лексемите се употребяват с едно и също значение и – с едно 

изключение – превеждат една и съща гръцка дума, подсказва, че явлението 

има по-скоро фонетичен характер. 
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3. Наречия. 

Vîù: âúíú – âúíý 

ðéêñ™ò: ãîðüêî – ãîðüöý 

ãåííáßùò: äîáë¬ – äîáëüíý 

êáë™ò: äîáðî – äîáðý 

Bîßùò: äîñòîèíî – äîñòîèíý 

Bêñéâ™ò: èçâýñòî – èçâýñòüíî 

ðñáàò: êðîòúêî – ðñáÝùò: êðîòüöý 

óôéâáñ™ò: êðýïúêî – ãåííáßùò: êðýïüöý 

Bäéáëåßðôùò: íåïðýñòàíüíî – åˆôüíùò (!): íåïðýñòàíüíý 

ðëïõóßùò: îáèëî – îáèëüíî – îáèëý – îáèëüíý 

âñáäýôåñïí: ïîçäý¬ – ïîçäüíý¬ 

ô@ äßêáéá (!): ïðàâüäüíî – äéêáßùò: ïðàâüäüíý 

Tðéìåë™ò: ïðèëåæüíî – ïðèëåæüíý 

ðáñáâïëéê™ò: ïðèòú÷üíî – ïðèòú÷üíý 

Bó5áë™ò: òâðüäî – òâðüäý 

óù5ñüíùò: öýëîì©äðüíî – öýëîì©äðüíý 

BñéäÞëùò: ÿâý – ÿâüíüíý 

Сред наречията в ПА се открояват синонимните отношения между 

лексемите на -î и -ý. Наблюденията на В. Ефимова показват, че 

преславските книжовници проявяват склонност към използване на наречия 

със суфикс -ý, които са образувани от производни (афиксални и сложни) 

прилагателни и адективирани причастия (Ефимова 2006: 320). Същата 

склонност е регистрирана и в ПА. В славянския текст се съдържат общо 77 

лексеми от тази група – срещу 45 в старобългарския ръкописен канон. 

Много голяма част от тях (34) имат само по една употреба и са 

регистрирани единствено тук, което означава, че най-вероятно са 

създадени от книжовника непосредствено в процеса на преводаческата му 

работа. 
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Анализирайки наречията на -î и -ý в езика на Евтимий Търновски, И. 

Харалампиев установява разлика в тяхната семантика, която се наблюдава 

още в старобългарските паметници и се състои в по-високата степен на 

насищане на признака при лексемите на -ý (Харалампиев 1990: 95–99). 

Тази теза може да бъде подкрепена с факта, че 16 от всички 18 наречия в 

ПА, съдържащи префиксите áåç- и íå-, т.е. изключващи наличието на даден 

признак, завършват на -ý: áåçáëàçüíüíý, áåçãîäüíý, áåçìëúâüíý, 

áåçîñòóäüíý, áåçî÷üíý, áåñêâðüíüíý, íåâúçäðüæüíý, íåäîñòîèíý, íåçàâèäüíý, 

íåèçâýñòüíý, íåèçäðî÷üíý, íåèñïûòüíý, íåîñò©ïüíý, íåïîäîáüíý, 

íåïðýñòàíüíý, íåóêëîíüíý. Изключение правят посочената по-горе лексема 

íåïðýñòàíüíî, употребявана успоредно с íåïðýñòàíüíý, и íåèñòîâüíý¬ – 

адвербиализирана форма на степенувано прилагателно име, която също 

изразява по-висока степен на означения признак. 

Наречия със суфикс -ý се предпочитат също когато изказът има по-

силен емоционален заряд и се нуждае от особена убедителност 

(Харалампиев 1990: 96). В ПА те често се срещат в подбудителни 

изречения, в които монасите се призовават да водят благочестив и 

богоугоден живот: Íå áóäýìú ÿêîæå ïàâëú ðå÷¬• ëúæ¬àïT¡ëè... íú äîñòîèíý• 

çúâàíüÿ è èñïîâýäàíèÿ íàøåãî ïîæèâýìú• ïîäîáúíý è ïðàâüäüíý è 

áëàãî÷üñòüíý æèâ©øò¬ 36:2–10 Ì[ ãåíþìå2á, ›ò } Ðá‡ëüò öçóéí, 

÷ñçóôÝìðïñïé... Bëë@ Bîßùò ô\ò êëÞóåùò êáp ô\ò }ìïëïãßáò ^ì™í 

ðïëéôåõóþìå2á, }óßùò êáp äßêáßùò êáp åˆóåâ™ò æ™íôåò 1548А. 

Приблизително такъв призив се съдържа и в Посланието на апостол Павел 

към Тит: äà îòúâðúãúøå ñÿ áå÷üñòú è ìèðúíúèõú ïîõîòüè öýëîìóäðúíý è 

ïðàâúäúíý" è áëàãî÷úñòüíý ïîæèâåìú âú íûíýøíüèìú âýöý 20:18–3 Тит 

2:12 uíá BñíçóÜìåíïé ô[í BóÝâåéáí, êáp ô@ò êïóìéê@ò Tðé2õìßáò, 

óù5ñüíùò, êáp äéêáßùò, êáp åˆóåâ™ò æÞóùìåí Tí ô© ô‡í ár™íé 1493D. В 

този цитат са използвани лексеми със суфикс -ý, за разлика от ранната 

преводна традиция на Апостола, където в същия стих са засвидетелствани 

лексеми на -î: öýëîì©äðüíî, ïðàâüäüíî и áëàãîâýðüíî (ССЯ: 3, 246; 4, 835). 
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Когато в гръцкия текст на ПА има струпване на наречия, както в 

горните два случая, те обикновено се предават с лексеми на -ý. 

Многобройните примери вероятно илюстрират стилистично мотивирана 

употреба, целяща по-силно внушение и въздействие върху читателите 

монаси: 

• óåìí™ò... Bðëáí™ò 1448С ÷èñòý... áåçáëàçíüíý 5:15–5  

• ðñåðüíôùò... ìåôñßùò 1453В ëýïîòüíý... ìýðüíý 7:2–30  

• ãíçóßùò... Bîßùò 1473А èñòíííý... äîñòîèíý 15:4–7 

• óåìí™ò, êáp ðéêñ@... ^äÝùò 1484С ÷úñòúíý +ñâýòý ÷èñòý+41 è 

ãîðüöý... ñëàñòúíý 18:1–21  

• BðåñéóðÜóôùò êáp åˆðáñÝäñùò 1497С áåçìëúâüíý è íåîñò©ïüíý 

21:15–14 

• |ñ2™ò... óù5ñüíùò ôå êáp óåìí™ò 1500С ïðàâý... öýëîì©äðúíý æå 

è ëýïý 21:18–1 

• ìåñéê™ò... ðåñéåêôéê™ò 1560С õóäý... îáüäðúæúíý 40:1–10 

• ðñïðåô™ò êáp Bâáóáíßóôùò 1585В áåçî÷úíý è áåçîñòóäüíý 48:2–2  

• óá5™ò êáp Bðï„…Þôùò 1601D ì©äðý è íåèçäðî÷üíý 54:10–7 

• Tðéìåë™ò 1704С ïðèëåæüíý... ëýíîñòüíý42 88:15–16 

• åˆôüíùò... åˆôüíùò 1752D êðýïúöý... íåïðýñòàí„íý 105:59–60 

• Tðéåéê™ò, ì[ Bíáãêáóô™ò, Bëë’ Têïõóßùò 1776D êðîòúöý íå 

íóæäüíý" íú âîëüíý 111:93–94 

• }óßùò êáp äéêáßùò 1780А ïðïѓäáíý è ïðàâüä„íý 111:178  

• åˆ2Ýùò êáp ðåðïé2üôùò... ðåðëçñï5ïñçìÝíïò, êáp ïˆê BäÞëùò 

1781С ïðàâý è íàäåæüíý... èçâýñòíüíý à íå íåèçâýñòüíý 112:51–53  

• êáë™ò... êá2áñ™ò... êáë™ò 1789В äîáðý... ÷èñòý... äîáðý 114:60–62 

Трудно е да се прецени дали разширената употреба на наречия със 

суфикс -ý в ПА се дължи в по-голяма степен на преславско влияние, или на 

                                                           
41 Двете лексеми са глоси. 
42 Лексемата няма съответствие в гръцкия текст. 
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тяхната експресивност, която определя използването им в определен 

контекст, но е факт, че те са предпочитани пред наречията на -î и са ярък 

отличителен белег на този славянски превод. 

 

*   *   * 

Многобройните и разнотипни словообразувателни синоними в ПА 

илюстрират ранния етап от развитието на книжовния език, когато 

морфемната структура на лексемите все още не е стабилизирана, а 

словообразувателните типове все още не са устойчиви спрямо определени 

лексико-граматични групи и категории. Наред с ясната тенденция към 

усложняване на морфемната структура и силната конкуренция между 

формантите при образуването на нови думи обаче, трябва да се отбележат 

и някои архаични редки лексеми от типа на äëúæü, áåñòóæäü и äîõàæäàòè, 

които са резултат от по-стари деривационни процеси. 

Сред отличителните иновационни езикови черти на славянския 

превод на ПА е предпочитаната употреба на прилагателни имена със 

суфикси -èâú/-üëèâú и на наречия със суфикс -ý, която вероятно се дължи 

на по-късна преславска редакция. 
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Сложни думи 

 

Сложните думи в старобългарския език отдавна са обект на 

изследване в палеославистиката. Освен първата студия на В. Ягич (Jagić 

1898; 1899) в тази област заслужават да се споменат изследванията на К. 

Шуман (Schumann 1958), Л. В. Вялкина (Вялкина 1964; 1966; 1974), Н. 

Молнар (Molnár 1985), Р. М. Цейтлин (Цейтлин 1986), М. Спасова 

(Спасова 1999). Проучването на старобългарските композита присъства и в 

други трудове, понеже е свързано с редица важни въпроси: словообразу-

вателни модели, калкиране на гръцките думи, влияние на гръцкия език при 

формиране на старобългарската книжовна норма и нейното по-нататъшно 

развитие. Не на последно място, регистрираните в даден текст сложни 

думи са важен маркер за стила на неговия автор, а ако текстът не е 

оригинален, те са показателни за техниката на превода. 

В представения по-долу анализ на лексемите композита в ПА е 

систематизирана славянската рецепция на гръцките сложни думи и 

обратно – проследени са гръцките съответствия на старобългарските 

композита в текста. Основните черти, характеризиращи техниката на 

превод тук, са изведени в сравнение с паметниците от старобългарския 

канон и с други славянски текстове, които са запазени в по-късни преписи, 

но се смята, че са синхронни на ПА43. 

Материалът включва всички сложни съществителни, прилагателни 

имена и глаголи в ПА44. За сложни се приемат онези лексеми, които 

съдържат две коренни морфеми, обединени семантично, морфологично и 

                                                           
43 Използвани са следните източници: СтбР; ССл; ССЯ; Срезн; Симеонов сборник 1993; 

Василева 2002: 70–110; Георгиева 2004; Давидов 1976; Златанова 1998: 423–549; 

Милтенов 2006: 534–563; Николов 2005: 81–263; Спасова 1999: 144–155; Станков 1994: 

235–310; Тотоманова 2008: 199–404; Федер 2008; Христова 1994; Христова-Шомова 

2007: 302–439; Mikl; Aitzetmüller 1975; Aitzetmüller 1990; Sadnik 1980. 
44 Поради голямото количество сложни думи в ПА, тук не са представени наречията. 

Анализът на лексемите от трите най-големи лексикално-семантични категории дава 

достатъчно ясна представа за езиковите процеси при сложните думи. 
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акцентологично45. Лексемите във всяка от трите групи са разпределени в 

пет подгрупи, представящи петте възможни типа отношения при превода: 

предаване на гръцки композитум със старобългарски композитум, 

словосъчетание и проста дума; гръцко словосъчетание и проста дума 

срещу старобългарски композитум46. 

 

1. Съществителни имена. 

1.1. Гръцки композитум – старобългарски композитум (калкиране). 

1.1.1. Гръцко съществително име – старобългарско съществително 

име. 

1.1.1.1. Точно предаване на семантиката на двата компонента. 

Bäç5áãßá лIхOAдIe 147 

BåéðÜñ2åíïò прIснOдѣвA 4 Супр, Служ, Ен, ОА, СлА, Бог, КО48 
áró÷ñïëïãßá срAмOслOвесIe 1 

Bí2ñùðáñÝóêåéá ëîâѣêîѹãîäèe 2 

Bñãïëïãßá прAꙁдьнOслOвесIe 5 Ефр 

Bñ÷éåñåýò нAѧлAсвѧщ енIк ъ 1 

 нAѧлOIстIтель 1 

áˆôÜñêåéá сAмOдOвьлIe 2 

áˆôåîïõóéüôçò сAмOвлAстIe 1 

áˆôüðôçò сAмOвIдьць 1 Зогр, Мар, Ас, Супр, Ост, СлА, СтА, ХА, ША, 

   ССб 1073, Козм, Бог, КО, Мин 1097, ЖитТС, 

   ЕК 

                                                           
45 Вж. определението на К. Л. Ряшенцев, цитирано в Спасова 1999: 21, която подробно 

разглежда проблема за терминологията (Спасова 1999: 7–27). 
46 Благодаря на гл.ас. д-р А. Димитрова за помощта, която ми оказа при работата с 

гръцките лексеми. 
47 Брой на употребите в ПА. 
48 Писмените паметници, регистриращи същия лексикален превод, са с обикновен 

шрифт. Когато не е възможно да се конкретизират ръкописите от старобългарския 

корпус с този превод, те се посочват общо: “Стб канон”. С курсив са отбелязани 

ръкописите, в които славянският композитум е засвидетелстван, но гръцкото 

съответствие е друго или липсват данни за него. Ако същата слявянска сложна дума 

се среща и по-долу в списъка, срещу друга гръцка лексема, ръкописите в курсив не се 

посочват отново. 
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âñá÷õëïãßá мAлOслOвесIe 1 

äéøõ÷ßá дъвOдѹшIe 3 Супр, Ефр 

äïîïëïãßá слAвOслOвесIe 4 Евх 

 слAвOслOвIe 2 Евх, Супр, ССб 1073, Ефр, МихХом 

äùñïëÞðôçò мьꙁдOIмьць 4 Зх, Зогр, Ост, ССб 1073, Григ, Злат, Козм, 

   Ефр, КО, МихМин 
äùñïëçøßá мьꙁдOIмAнIe 1 

åräùëïëáôñåßá IдOлOслѹженIe49 3 ОА, СлА, СтА, Григ, Злат, Пал, Мин 1096 (с) 

åräùëïëÜôñçò IдOлOслѹжIтель 1 РЛ, Ефр 

åräùëïìáíßá IдOлOбѣсIe 1 

Tíôïëï5ýëáî ꙁAпOвѣдOхрAнIтель 1 

åˆáããÝëéïí блAгOвѣстIe 1 ССб 1073, Григ 

 блAгOвѣщенIe 1 Супр, Ас, ОА, ССб 1073, Григ, Злат, КО, ЕК 

åˆáããåëéóôÞò блAгOвѣстьнIк ъ 1 ССб 1073, Пал, Ефр, КО, Григ, Злат, Пал 

åˆäïêßá блAгOвOленIe 1 Зогр, Мар, Ас, Сав, Син, ПП, БП, Ост, ХА, 

   ОА, СлА, СтА, ША, Син, Евх, РЛ, Супр, 

   ССб 1073, Григ, Леств, КнЙов, Бог, Ефр, КО, 

   КнИзб 

åˆçìåñßá дOбрOдьнIe 1 Григ, МихХом 

åˆêëåßá блAгOслAвIe 2 Григ 

åˆëïãßá блAгOслOвIe 1 ССб 1073, Григ 

 блAгOслOвленIe 16 Евх, Супр, Зх, Гр, СлА, ХА, ША, Козм, Син, 

   Ен, ССб 1073, Григ, ГС, Злат, Пал, Бог, 

   Шест, Ефр, КО, КнИзб 

åˆðïéßá блAгOдѣAнIe 1 Стб канон, Евх, Ен, Супр, СтА, ША, Григ, 

   Злат, Козм, Бог Шест, Ефр, МихХом, КнИзб 

 блAгOтвOренIe 1 Ефр, КнИзб 

åˆðñÝðåéá блAгOл ѣ пIe 2 Шест, Ефр, КО, ЖитТС 

åˆóÝâåéá блAгOьстIe 4 Супр, Козм, УК, ССб 1073, Григ, Злат, Пал, 

   КнЙов, Ефр, КО, МихХом 

 блAгO ь тIe 1 

åˆóðëáã÷íßá блAгOсрьдIe 1 Григ 

åˆ÷áñéóôßá блAгOдAрIe 14 Супр, ССб 1073, Злат, ИлКрмч 

                                                           
49 Понеже не са показателни за техниката на превода, в тази глава отсъстват 
малобройните гръцки заемки от типа IдOлOлAтрIA, евAнгелIe, при които и двата 

компонента остават непреведени. Те са включени в списъка на с. 121–127. 
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åˆùäßá блAгOвOньствO 1 

 блAгOѫ хAнIe 1 Евх, ОА, СлА, СтА, ХА, ША, ССб 1073, Григ, 

   Злат, Пал, Ефр, КО, КнИзб 

^äõðÜ2åéá слAстOстрAстIe 1 (глоса) 

2åïëïãßá бOгOслOвIe 4 СлА 

2åïëüãïò бOгOслOвьць 1 Ас, Сав, Ен, Ост, СлА, СтА, ША, ССб 1073, 

   Григ, ГС, Козм, Леств, Бог, Ефр, МихХом, 

   МихМин 

2åïðôßá бOгOвIдIe 1 

2åïóÝâåéá бOгOьстIe 1 Супр, ХЛ, ХА, СлА, ША, УК, ССб 1073, ГС, 

   Ефр, КО, ЕК 

 бOгO ь тIe 1 Григ 

Èåïôüêïò бOгOрOдIцA 3 Ас, Сав, Супр, Ост, Евх, Служ, Ен, ЛУ, СтА, 

   ССб 1073, Злат, Козм, Бог, Шест, Ефр, КО, 

   КнИзб 

2åï5Üíéá бOгOAвленIe 2 Ас, Евх, Супр, СлА, ША, Ост, ОА, СтА, 

   ССб 1073, Григ, ГС, Пал, Бог, ЖитТС 

2åï5ßëåéá бOгOл ю бIe 2 

såñáñ÷ßá свѧщенOнA ѧлIe 1 

róïìåôñßá рAвьнOм ѣрIe 1 

êáêïâïõëßá ꙁълOсъвѣтIe 1 

êáêïðÜ2åéá ꙁълOстрAстIe 1 ССб 1073, Ефр, Григ 

êáêïðïéüò ꙁълOдѣI 1 Стб канон, СлА, ХА, ША, Зогр, Мар, Ас, Евх, 

   Сав, Ен, Супр, Ост, ССб 1073, Григ, ГС, 

   Злат, Пал, Шест, Ефр, Мин 1096 (о), 

   ИлКрмч, МихХом, КнИзб 

êáêïôå÷íßá ꙁълOкъꙁнIe 1 Леств, Ефр 

êåíïäïîßá тъщеслAвIe 7 Супр, ССб 1073, Григ, ПсКес, Злат, Ефр, 

   Сб 1076, СинПат, ПНик, ЕК, КнИзб 

êïóìïêñÜôùñ мIрOдр ь жIтел ь 1 Евх, Григ, Ефр, Мин 1096 (с), МихХом 

 мIрOдр ьжьць 1 Григ, Злат, МихХом 

ìáêñïëïãßá длъгOслOвесIe 1 

ìåãáëïññçìïóýíç вельрѣIe 1 ПП, БП, ССб 1073, Леств 

ìéêñïëïãßá мAлOслOвIe 1 Супр, Григ 

ìéêñïøõ÷ßá мAлOдѹшIe 1 ЕК 

ìéó2áðïäüôçò мьꙁдOвъꙁдAтель 1 
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ìùñïëïãßá ѫ рOдOслOвIe 2 ССб 1073, КнИзб 

íïìïäüôçò ꙁAкOнOдAвьць 2 Син, БП, ХА, ША, Пал, Ефр, КО, Мин 1097 

ïríïðüôçò вIнOпIIцA 2 Мар, Гр, Зх, ССб 1073, Григ, МихХом 

|ëéãüäåéá мAлOтрѣбIe 2 

|ëéãïøõ÷ßá мAлOдѹшIe 5 

}ìüíïéá eдIнOмꙑсльствO 1 

 eдIнOмꙑслIe 1 УК, ССб 1073, Шест, КО, ЕК, ЖитТС, 

   МихМин 

}ìïïõóéüôçò eдIнOсѫщIe 1 Супр, ССб 1073, ГС, Шест 

}ìïðéóôßá eдIнOвѣрIe 1 

|îõ÷ïëßá OстрOгнѣвIe 3 
ðáíïõñãßá вьседѣIствO 1 

ÐáíôïêñÜôùñ вьседрьжIтель 5 Евх, ОА, СтА, ХА, ША, Супр, ССб 1073, 

   Григ, Злат, Кн 12, Ефр, КО, КнИзб 

ðëåïíÝêôçò лIхOIмьць 3 ОА, СлА, СтА, ХА, ША, ССб 1073, Злат, 

   Ефр, КнИзб 

ðëåïíåîßá лIхOIмAнIe 10 ОА, СлА, ХА, ША, УК, Евх, Злат, Ефр, КО, 

   ЕК, КнИзб 

 лIхOIмIe 1 Зогр 

 лIхOIмьствO 2 Син, БП, ПП, Козм, ССб 1073, Григ, ПсКес, 

   Злат, Сб 1076, ИлКрмч, МихМин, МихХом, 

   КнИзб 

ðëïêïëïãßá плетOслOвIe 1 

ðïëõëïãßá мънOгOслOвесIe 3 Ефр 

ðïëõôÝëåéá мънOгOцѣнIe 1 МихМин 

ðñùôïêá2åäñßôçò прьвOнAстOл ь нIк ъ 1 СинПат, ЕК 

ðñùôïëïãßá прьвOслOвесIe 1 Мин 1097 

óù5ñïóýíç цѣлOм ѫ дрIe 14 Евх, СлА, ХА, ША, Супр, СтА, ССб 1073, 

   Григ, Злат, Ефр, Мин 1096 (с), ЕК, ГА 
ôáðåéíï5ñïóýíç съмѣренOмѫдрIe 13 Григ, Ефр, КнИзб 

 съмѣренOмѫдрьствO 1 Сб 1076, КнИзб 

‰øçëï5ñïóýíç вꙑсOкOмѫдренIe 1 

 вꙑсOкOм ѫ дрIe 1 Ефр 

‰óôåñïâïõëßá пOслѣдOсъвѣтIe 1 

5éëáäåë5ßá брAтOл ю бIe 5 Евх, ОА, СлА, СтА, ША, Козм, КнИзб 

5éëáí2ñùðßá лOвѣкOл ю бIe 1 Евх, Клоц, Супр, ОА, СлА, СтА, УК, 

   ССб 1073, КнИзб 
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5éëáñãõñßá сьребрOл ю бIe 10 СлА, ША, ОА, СтА, Злат, Ефр, Сб 1076, ЕК, 

   КнИзб 

5éëáñ÷ßá л ю бOвлAстIe 1 Злат 

5éëïäïîßá слAвOл ю бIe 1 ССб 1073, Леств, Ефр, ЕК 

5éëïêïóìßá к рAсOл ю бIe 1 

5éëïîåíßá стрAн ь нOл ю бIe 10 Евх, Супр, ОА, СлА, СтА, ША, Григ, Пал, 

   Ефр, КО, Мин 1097  

5éëïðôù÷ßá нIщелюбIe 3 Евх, Супр, ССб 1073, Злат, Козм, КО 

5éëïóï5ßá л ю бOмѫдрIe 1 ССб 1073, Козм, ЖитТС, Григ 

5éëïôéìßá л ю бOьстIe 2 Григ 

5ñåíáðÜôçò ѹмOльстьць 2 СлА 

÷åéñüãñá5ïí р ѫ кOпьсAнIe 1 Супр, Евх, Григ, Злат, Ефр, КО, СинПат, 

   Мин 1096 (о), Мин 1097 

÷ñçóôïëïãßá блAгOр ѣ IвьствO 1 

øåõäïìáñôõñßá лъжIпOслѹшьствO 1 

 

1.1.1.2. Свободно предаване на семантиката на единия компонент. 
áˆ2Üäåéá сAмOл ю бIe 1 

âáôôïëïãßá лIхOслOвесIe 1 

 лIхOслOвIe 1 

äéêáéïêñéóßá прAвOсѫдьст вO 2 Бог, Ефр 

äéêáéïëïãßá прAвOслOвесIe 1 

äéøõ÷ßá дъвOмꙑслIe 1 (глоса) ЕК 

äïîïëïãßá слOвOслOвесIe (!)50 1 Ефр, ЖитТС 

åˆåîßá дOбрOнрAвIe 1 Шест, СинПат, Григ, КнИзб 

åˆìÝíåéá блAгOдѹшIe 1 Евх, Григ 

åˆóÝâåéá блAгOвѣрIe 2 Евх, Супр, ХА, ОА, СлА, СтА, ША, 

   ССб 1073, Злат, Козм, Ефр, КО 

åˆóðëáã÷íßá мIлOсрьдIe 5 Евх, Зогр, Мар, Супр, ПП, БП, СлА, СтА, ХА, 

   ША, ССб 1073, Григ, Злат, Леств, Ефр, КО, 

   МихХом, КнИзб 

^äõðÜ2åéá слAстOл ю бIe 1 Пал, КО, Мин 1096 (о), Злат 

 слAстOхOтѣнIe 1 

                                                           
50 Грешките при превода или явните разминавания между гръцката лексема и 

българското съответствие не се коментират, а само се отбелязват с (!). 
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2åïóÝâåéá блAгOьстIe (!) 1 КнЙов 

róïìåôñßá прAвьнOм ѣ р енIe (!) 1 

ìáêñï2õìßá длъгOдѹшIe 2 

ìçôñïë¦áò мAтередOсAдIтель 1 СлА, ША 

íïìï2Ýôçò ꙁAкOнOдAвьць 3 

ïríï5ëõãßá вIнOпIтIe 1 Евх, МихХом 

|ëéãïóéôßá мAлOAденIe 1 КнИзб 

 мAлOAдIe 1 

|ëéãïøõ÷ßá мAлOвѣрIe 1 

|îõ÷ïëßá скOрOгнѣвIe 1 

ðáôñïë¦áò OтьцедOсAдIтель 1 ХА, СлА, ША 

ðïëõôÝëåéá мънOгOAдIe 1 

ðñïóùðïëçøßá лIцеꙁOрIe 1 

 лIцеꙁьрьствO 1 

5éëáñ÷ßá л ю бOслAстIe (!) 1 ССб 1073, МихМин 

÷ñçóôïëïãßá дOбрOслAвIe 1 ССб 1073, Леств 

 ꙁълOслOвесIe 1 

 

1.1.1.3. Формално наподобяване на гръцкия модел (мними калки). 

ãáóôñéìáñãßá лIхOAдIe 1 

ìáêñï2õìßá длъгOтрьпIe 9 Мин 1096 (о), Кир, МихМин 
 длъгOтрьпѣнIe 2 Супр, СлА, ХА, ША, ССб 1073, Григ, Злат, 

   Леств, Ефр, Мин 1096 (с), КнИзб 
÷ñçóôÝìðïñïò лъжеAпOстOл ъ 1 СлА, ША 

 

1.1.2. Гръцко прилагателно име – старобългарско съществително име. 

1.1.2.1. Точно предаване на семантиката на двата компонента. 
} Bäåë5ïêôüíïò брAтOѹбIIць 2 Ефр 

} Bëç2éíïëÜëïò IстIнOслOвьць 1 

BëëïãåíÞò IнOплеменьнIк ъ 1 Зогр, Мар, Ас, Сав, Ост, КнЙов, Клоц, Ен, 

    Супр, Син, Евх, ОА, СлА, СтА, ША, ПП, БП, 

    ССб 1073, Григ, ГС, Пал, Кн 12, Ефр, КО, 

    Упир, Мин 1096 (о), МихХом, КнИзб 
 IнOрOдьць 1 

(}) Bëëü5õëïò IнOплеменьнIк ъ 3 Син, Евх, ОА, СлА, СтА, ША, ПП, БП, КнЙов 
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Bí2ñùðÜñåóêïò лOвѣкOѹгOдьнIк ъ 6 Син, БП, ПП, СлА, ХА, ША, Козм, 

   КнИзб 

Bí2ñùðïêôüíïò лOвѣкOѹбIIць/-цA 3 Зогр, Мар, Ас, Ост, СлА, ХА, ША 

ô{ Bñóåíü2åëõ мѫжеженьст вO 1 ГА 

B5éëáãá2üò неблAгOлюбьць 1 

B5éëÜñãõñïò несьребрOлюбь ць 1 ОА, СлА, СтА, ХА, ША 

äßãëùóóïò дъвOѩꙁꙑьнIк ъ 1 КнИзб 

ô{ åˆðñü2õìïí блAгOспѣшIe 1 

} åˆ÷Üñéóôïò блAгOдAрьць 1 

2áõìáôïõñãüò ѹдOтвOр ь ць 1 Ас, Сав, Супр, ЛУ, Ост, ОА, СлА, СтА, 

   ША, Клоц, ССб 1073, ГС, Шест, 

   Мин 1097 

ô{ 2åïìßìçôïí бOгOпOдOбIe 1 

2åï5éëÞò бOгOлюбьць 1 Евх, Супр, Григ, Злат, Шест, Ефр, 

   МихМин 

êåíüäïîïò тъщеслAвIe 1 

} êïóìïðïéüò мIрOтвOрьць 3 Шест, КО 

Êõñéïêôüíïò гOспOдOѹбIIць 1 

ìáôáéïëüãïò сѹeслOвьнIк ъ 1 СлА, Ефр 

 сѹeслOвьць 1 

} ìá÷ïóýìâïõëïò свAрOсъвѣть нIк ъ 1 

ô{ ìåãáëïññ\ìïí вельрѣIe 1 

ìéó2ïðÜñï÷ïò мьꙁдOпOдAтель 1 

} ìõñï5üñïò м ѵ рOнOсьць 1 

} íéêïðïéüò пOбѣдOтвOрьць 1 Супр 

} îåíïäü÷ïò стрAн ь нOпрIIмьць 1 СлА, ХА, ША, Евх, Ефр, ИлКрмч, КнИзб 

} }ìïãåíÞò eдIнOрOжденIк ъ 1 

 eдIнOрOдьнIк ъ 1 

ô{ }ìïéïðÜ2åò пOдOбьнOстрAстIe 1 

(Dí2ñùðïò) }ìüðéóôïò тOждевѣрьнIк ъ 1 

(}) }ìüðéóôïò eдIнOвѣрьнIк ъ 3 МихМин 

} }ìüóáñêïò eдIнOплътьнIк ъ 1 

}ìü5ñùí eдIнOмꙑсльць 1 СлА 
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ô{ }ìü5ñïíïí eдIнOмꙑслIe 1  

} }ìü5õëïò тOждеплемен ь нIк ъ 1 Евх 

 eдIнOплеменьнIк ъ 1 Шест, Григ, ИлКрмч, МихМин 

Dí2ñùðïò }ìü5õëïò тOждеплемен ь нIк ъ 1 

ô{ }ìü5õëïí eдIнOплеменIe 1 

}ìü÷ñéóôïò eдIнOхр ь сть нIк ъ 1 

|ñ2üäïîïò прAвOслAвIA 1 ЙК, ЕК, КО, Григ 

ðáíï‡ñãïò вьседѣI 1 Григ 

} ðïëýïñêïò мънOгOклѧтвьнIк ъ 1 

} óþ5ñùí цѣлOм ѫ др ьць 1 

ô{ ôáðåéíü5ñïí съмѣренOмѫдрIe 1 

} >Õìí¥äüò пѣснOпѣвьць 1 

(}) 5éëÜãá2ïò блAгOлюбьць 3 ША 

5éëÜäåë5ïò брAтOлюбьць 1 ХА, СлА, КО, Григ, ГС 

5éëÜíäñïò мѫжелюбIцA 1 СлА, ША, Козм 

(}) 5éëÜí2ñùðïò лOвѣкOлюбь ць 8 Евх, Супр, РЛ, Клоц, ОА, СтА, КнИзб, 

   ССб 1073, Григ, Леств, Бог, Шест, Ефр 
(}) 5éëÜñãõñïò сьребрOлюбьць 5 Зогр, Мар, Ас, Сав, Ост, СлА, Злат, 

   Ефр, Юр 
 сьребрOл ю бIe 1 

5éëÞäïíïò слAстOл ю б ь ц ь 1 СлА 

5éëüîåíïò стрAн ь нOлюбь ць 2 СлА, ХА, ША, Злат 

5éëüðïíïò бOлѣꙁнOлюбь ць 1 

(}) 5éëüðôù÷ïò нIщелюбьць 3 Евх, Григ, Ефр, КнИзб 

5éëüôåêíïò ѧдOл ю бIцA 1 СлА, ША, Козм, МихХом 

 ѧдOлюбьць 1 Ефр, Мин 1096 (о) 

5éëüøõ÷ïò дѹшелюбьць 2 КнИзб 

} Øáëì¥äüò псAлъмOпѣв ь ць 2 

 пѣснOпOI 1 

 пѣснOпѣвьць 1 

} øåõäïëüãïò лъжеслOвьць 1 

 

1.1.2.2. Свободно предаване на семантиката на единия компонент. 

ô{ åЉóðëáã÷íïí мIлOсрьдIe 1 

róüññïðïí рAвьнOм ѣрIe 1 
} óáñêï5üñïò тѣлOск вр ьн ьнIк ъ (!) 1  
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} óêïñïäï5Üãïò л ѹ кOгр ꙑꙁь ць 1 
5éëü2åïò блAгOлюбьць (!) 1 

} 5éëüîåíïò стрAн ь нOпрIIмьць 1 

 

1.1.3. Гръцки глагол/причастие – старобългарско съществително име. 

äéøõ÷åqí дъвOдѹшIe 1 

ô{ åˆ÷áñéóôåqí блAгOдAрIe 1 

} óôñáôïëïãÞóáò вOeвOдA 2 ОА, СлА, СтА, ША, Зогр, Мар, Ен, Супр, 

   Гр, Зх, УК, ССб 1073, Григ, ПсКес, ГС, 

   Злат, Пал, КнЙов, Шест, Ефр, КО, 

   МихХом, МихМин 

} 5éëïìá÷™í грѣхOлюбь ць (!) 1 Гр, Зх 

Сложните съществителни имена в ПА калкират не само гръцки 

съществителни, но и субстантивирани прилагателни, а в някои случаи – и 

глаголи/причастия. Втората група е многобройна, но това не е 

изненадващо, понеже е подкрепено още от ранната преводна традиция. Тук 

попадат предимно имена на лица (Bí2ñùðÜñåóêïò – лOв ѣ кOѹгOд ь нIкъ; } 

ìá÷ïóýìâïõëïò – с вAрOсъвѣтьнIкъ; } }ìïãåíÞò – eдIнOрOжденIкъ), но и 

немалко абстрактни съществителни (ô{ åˆðñü2õìïí – б лAгOспѣшIe; ô{ 

ìåãáëïññ\ìïí – в е л ь р ѣ Ie; ô{ }ìü5õëïí – eдIнOплеменIe). 

Старобългарският книжовник се е стремил да следва точно 

семантиката на двата компонента на гръцките композита, но в доста случаи 

се е отклонявал и е предавал по-свободно значението на единия. Като 

изключим явните грешки (напр. б лAгOлюбьць вм. бOгOлюбьць за гр. 

5éëü2åïò; прAвьнOмѣренIe вм. рAвьнOмѣр енIe за гр. róïìåôñßá) и 

заимстването на преводачески решения, известни от старобългарския 

канон и апостолския текст, тук се натъкваме на примери, които говорят за 

проявен езиков усет и съобразяване с контекста. В главата за 

чревоугодничеството гръцката лексема ðïëõôÝëåéá, ’големи разходи, 

разточителство, разкош, великолепие’, е преведена с далеч по-конкретната 

и по-разбираема за читателя мънOгOAдIe, ’преяждане, прекаляване в 
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яденето’. Също тук, за да стане ясна ползата за душата, книжовникът е 

предпочел да употреби дOб рOнрAвIe ’добродетелност’ срещу гръцкия 

композитум åˆåîßá, който освен към нравственото (’добро поведение, 

добро качество’) може да отвежда и към физическото (’добро състояние, 

здраве’): т ѣ лO бO пIщA т р ѣ б ѹeт ь A н е с лAс тI: мAлOтрѣбIA A не пр ѣсꙑтьA: 

дOвълA. A не мънOгOAдIA: Oв ꙑ бO I дшI I т ѣ л ѹ пOл ь ꙁ ѹ т вOрѧщA: с ъ д рAвIe I 

крѣпOс т ь I дOб рOнрAвIe рAждAѭть 4:1–7 Ô{ ã@ñ ó™ìá ôñï5\ò äåqôáé, ïˆ 

ôñõ5\ò· |ëéãïäåßáò, ïˆ ðëçóìïí\ò· áˆôáñêåßáò, ïˆ ðïëõôåëåßáò. Ás ìSí 

ã@ñ êáp ô{ ó™ìá, êáp ô[í øõ÷[í љ5åëï‡óéí, ‰ãåßáí, êáp …þìçí, êáp 

åˆåîßáí ôßêôïõóáé 1444A. 

Макар и много рядко (4 лексеми, 13 употреби), чуждият модел е 

следван съвсем формално при превода. Една от тези несъщински, мними 

калки е лIхOAдIe (гр. ãáóôñéìáñãßá, от ãáóôÞñ, ’корем, стомах’, и 

ìáñãüò, ’беснеещ; жаден, алчен’). Нито един от компонентите на 

старобългарския композитум не съответства на компонентите на гръцкия, 

но на основата на смисловите връзки между съвсем различни понятия 

семантиката на чуждата лексема – ’лакомство, чревоугодничество’, е 

предадена адекватно. Впрочем, както се вижда от материала по-долу, 

книжовникът предпочита да превежда ãáóôñéìáñãßá с прости думи: 

лAкOмIe, лAскръдIe и Oб ѣ дAнIe. 

При калкирането на гръцките композита в ПА мястото на 

компонентите се спазва доста стриктно. Изключенията не са малко (23 

съществителни, 53 употреби), обаче се наблюдават само при лексемите с 

5éëü- поради изискването глаголната съставка (-люб-) да е на второ място в 

славянския композитум (Мострова 2004: 401), след компонента, означаващ 

обекта на действието: 5éëÞäïíïò – с лAс тOлюбьць; 5éëïêïóìßá – крAсOлюбIe; 

B5éëáãá2üò – н е б лAгOлюбьць. Тази езикова тенденция е сравнително 

устойчива: наблюдава се в паметниците от старобългарския канон 

(Цейтлин 1986: 247, 284) и в среднобългарски преводни текстове от ХIV в. 
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(Мострова 2004: passim)51. В съвременния български език сложните думи с 

първи компонент любо- са по-малко и принадлежат предимно към 

книжната лексика, за разлика от композитата с втори компонент -любие, 

-любец, -любив, които в по-голямата си част са общоупотребими52. Все пак 

в ПА са регистрирани и съществителните любOвлAс тIe (5éëáñ÷ßá), 

любOмѫдрIe (5éëïóï5ßá) и любOьс тIe (5éëïôéìßá), чиято структура, 

следваща гръцкия образец, ги отнася към книжния лексикален пласт 

(Цейтлин 1999: 247). 

Калкирането при съществителните в ПА преобладава над другите два 

типа превод – със словосъчетание и с проста дума. То е застъпено в 57% от 

случаите (403 употреби от общо 727). От всички 190 калкирани композита, 

съдържащи се в списъка по-горе, сравнително малка част – 52, са 

регистрирани в старобългарския канон. Останалите се основават както на 

познати словообразувателни модели (111 лексеми, с първи компонент 

например б лAгO-, б рAтO-, лIхO-, прAвO-, с лAс тO-, тOжде-), така и на нови (27 

лексеми, с първи компонент например бOлѣꙁнO-, ꙁAпOвѣдO-, Oс т рO-, плетO-, 

с рAмO-). 

Голяма част от калкираните съществителни имена (73) не се срещат в 

старобългарския канон, нито в текстове от IХ–ХI в., запазени в по-късни 

преписи. По всяка вероятност те са проява на словотворчеството на 

старобългарския книжовник, който в процеса на преводаческата си работа 

е трябвало да създава славянски еквиваленти – смислови и формални – на 

гръцките композита. В стремежа си да предаде точно значението на 

чуждите лексеми той е използвал различни собствени варианти – 

                                                           
51 Всъщност по това време действа и обратната тенденция. В съчиненията на Григорий 
Цамблак например се срещат 19 композита с л ю бO-, което се обяснява с калкирането 

член за член през ХIV в. (Спасова 1999: 37–38). 
52 В ОРСБЕ са включени общо 70 съществителни и прилагателни с втори компонент 

-любие, -любец и -любив. Сложните думи от тези две лексикално-граматични групи с 

първи компонент любо- са 45 (РБЕ: 8, 817–822), но само четири от тях днес имат 

активна употреба: любознателен, любознателност, любопитен и любопитство. 
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Oс т рOгнѣвIe и с кOрOгнѣвIe за |îõ÷ïëßá; нAѧлAс вѧще нIкъ и нAѧ лOIс тIтель 

за Bñ÷éåñåýò; но също така се е опитвал да изкове нови думи – синоними 

на утвърдени и широко употребявани славянски композита, срв. 

б лAгOвOньс т вO и б лAгOѫ хAнIe за åˆùäßá; IнOрOдьць и IнOплемень нIкъ за 

BëëïãåíÞò53. 

Сред сложните съществителни имена в ПА има специфични лексеми, 

които засега са открити само в още един текст: б лAгOс лAвIe, б лAгOсрьдIe, 

бOгOьтIe, вьседѣI, любOьс тIe – Григ; б рAтOѹбIIць, вꙑсOкOм ѫ д рIe, 

мънOгOс лOвесIe, п рAꙁдьнOс лOвесIe – Ефр; бOгOс лOвIe, с лAс тOлюбьць, 

eдIнOмꙑсльць – СлА; мънOгOцѣнIe, eдIнOвѣрьнIкъ – МихМин; д ъ вO-

ѩꙁꙑьнIкъ, дѹшелюбьць – КнИзб; с лAвOс лOвесIe, тOждеплеменьнIк ъ – Евх; 

любOвлAс тIe – Злат; лIхOIмIe – Зогр; пOб ѣ дOт вOрьць – Супр; мѫ жеженьствO 

– ГА; мAлOдѹшIe – ЕК; прьвOс лOвесIe – Мин 1097; б лAгOл ю б ь ц ь – ША. 

Повечето от текстовете са от Симеоновата епоха и потвърждават връзките 

между ПА и Преславското книжовно средище. 

 

1.2. Гръцки композитум – старобългарско словосъчетание54. 

1.2.1. Точно предаване на семантиката на двата компонента. 
ásìáôåê÷õóßá IꙁлIтIe кръвI 1 

Bêñüðïëéò в р ь хOв ь н ꙑI грAдъ 1 

Bñ÷éåñåýò нAѧльнIк ъ свѧщ енIк ъ 1 

 нAѧльнꙑI IстIтель 2 

Bñ÷éåñùóýíç нAѧлO свѧ щенIA 2 

Bñ÷éëfóôÞò стAр ѣI рAꙁ бOIнIкOм ъ 1 

ãåíåáëïãßá рOдOмь прIь тенIe 1 СтА, ША 

äéêáéïêñéóßá прAв ь д ь н ꙑI сѫдъ 3 

äéêáéïêñßôçò прAв ь д ь н ъ сѫдII 1 

äéêáéïìåôñßá прAвьдьнOe мѣренIe 2 

                                                           
53 Не бива да се изключва възможността тази вариативност при превода да е резултат от 

по-късна редакторска намеса. 
54 Във втората и третата подгрупа лексеми се посочват само текстовете, в които е 

регистриран същият превод. 
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Tñãü÷åéñïí р ѫ  ьнOe дѣлO 2 

åˆëïãßá блAгAA слOв е сA 1 

2åï5áíßá бOгA AвленIe 1 

såñáñ÷ßá свѧщенOe нAѧлIe 1 

êïéëéüäïõëïò рѣвѹ рAбъ 1 

 рѣвѹ рAбOтAвꙑI 2 

 рѣвѹ рAбOтAѩI 1 

ìåãáëüðïëéò велIк ꙑI грAдъ 1 

ìåìøßìïéñïé ѧсть пOрO ь нA 1 ХА, ША 

ìéóïðá2Þò ненAвIстьнIк ъ стрAстьI 1 

ìéóïôõ5ßá ненAвIсть в е лIAнIA 1 

ìíçóéêáêßá OпOм ь н ѣнIe ꙁълѹ 1 

 пAмѧть ꙁълѹ 1 

 пAмѧть ꙁълOбꙑ 1 

 пAмѧтьнIк ъ ꙁълѹ 1 

}äïéðïñßá пѫтьнOe хOжденIe 1 

ïrêïäåóðüôçò влAдꙑкA дOм ѹ 1 

 гOспOдIн ъ хрAмA 2 Зогр, Ас 

ïrêïíüìïò дOмA ꙁAкOн ь нIк ъ 1 

|ëéãüäåéá мAлO трѣбOвAнIe 1 

|ðùñï5õëÜêéïí OвOщьнOe стрAжIще 1 

ïˆñáíïðïëßôçò небесьнꙑI г рAждAнIн ъ 1 

Tí |52áëìïäïõëåßJ прѣдъ OIмA рAбOтAѭще 1 

êáô’ |52áëìïäïõëåßáò прѣдъ OIмA рAбOтAѭще 1 

ðáíïðëßá вьсе Oр ѫ жIe, вьсA Oр ѫ жIA 3 Зогр, Мар, ОА, СлА, СтА, ХА, 

   ША 
ðáíôåõ÷ßá вьсе Oр ѫ жIe 1 
ôß ðáôñïðáñÜäïôïí Oтье прѣдAнIe 1 

ðïëõëïãßá мънOгA слOвесA 1 

ðïëõðåéñßá мънOгOe Iск ѹш енIe 1 

ðïëõðïóßá мънOгO пIтIe 1 

 мънOгꙑA пIтIA 1 

ðñùôïêëéóßá прѣдьнee мѣстO 1 Зогр, Мар, Ас, Сав 

ô{ óêëçñïôñÜ÷çëïí жестOкAA в ꙑA 1 

ôáðåéíï5ñïóýíç съмѣренA м ѫ д рOсть 4 Ен, ОА, СлА, СтА, ХА, ША 

 съмѣренO мѫдрIe 1 
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5ùôïäïóßá свѣтA дAтIe 1 

÷ñçóôïëïãßá блAгAA слOв е сA 1 

 блAгO слOвO 1 

øåõäçãïñßá лъжѧѩ р ѣ I 1 

øåõäïðñï5Þôçò лъжII прOрOк ъ 1 Зогр, Мар, Ас, Сав, ЗП 

 

1.2.2. Свободно предаване на семантиката на единия компонент. 

Bñ÷éðïéìÞí прьвꙑI пAстꙑрь 2 

äùñïëçøßá мьꙁдѫ IмAтI 1 

ìçôñüðïëéò стAр ꙑI грAд ъ 2 УК 

ïríï5ëõãßá вIн ь нOe лIхOпIтIe 1 

ðïëõï÷ëßá млъвA мънOгA (!) 1  

ðñïóùðïëÞðôçò нA лIце ꙁьрѧI 1 

ðñïóùðïëçøßá лIцA ꙁьрѣнIe 1 Евх, ОА, ХА, ША 

Tí ðñïóùðïëçøßáéò нA лIце ꙁьрѧI 1 

5éëï÷ñçìáôßá мънOгOe IмѣнIe (!) 1 

В ПА гръцките съществителни рядко се превеждат със 

словосъчетание. Такива съответствия са регистрирани в 10% от случаите 

(74 употреби от всички 727). В старобългарския ръкописен канон и в други 

съчинения, възникнали през тази епоха, са регистрирани много малко 

примери за тъждествен превод55, и то почти винаги в съответния 

апостолски или евангелски стих, който е цитиран в ПА.  

Както при калкирането, и тук се наблюдават различни съответствия 

на един и същи гръцки композитум. Варират: лексикалният превод на 

компонентите на чуждата сложна дума (ìíçóéêáêßá – OпOмьнѣнIe ꙁълѹ, 

пAм ѧ т ь ꙁълѹ, пAмѧть ꙁъ лOб ꙑ, пAмѧтьнIкъ ꙁълѹ; ïrêïäåóðüôçò – 

влAд ꙑкA дOмѹ, гOс пOдIнъ хрAмA); лексикално-граматичната категория на 

единия от членовете на словосъчетанието (êïéëéïäïýëïò – рѣвѹ рAб ъ, 

рѣвѹ рAбOтAвꙑI, рѣвѹ рAбOтAѩI); числото (ðáíïðëßá – вьсе OрѫжIe, 

                                                           
55 Това твърдение не бива да се абсолютизира, понеже в много от източниците, 

използвани в проучването, липсват данни за гръцките съответствия или тези данни са 

несигурни. 
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вьсA OрѫжIA) и родът на членовете на словосъчетанието (ôáðåéíï5ñïóýíç 

– съмѣренA мѫдрOс т ь, съмѣренO мѫдрIe). Гръцкият композитум ïríï5ëõãßá 

’пиянство’, калкиран в ПА с вIнOпIтIe, тук има по-детайлен и усложнен 

превод – вIнь нOe лIхOпIтIe, пренебрегващ формалното съответствие за 

сметка на цялостната семантична адекватност. 

 

1.3. Гръцки композитум – старобългарска проста дума. 
Bãñõðíßá бъдѣнIe 14 РЛ 

B2åìéôïõñãßá ꙁълA (субст.) 1  

árãéáëüò к рAI 1 Зогр, Мар, Сав, Ост, СтА, ХА, ША 

ár÷ìáëùóßá плѣненIe 1 Син, Евх, ПП, БП, Зх, Гр, Лб 

ár÷ìÜëùôïò плѣньнIк ъ 1 Мар, Ас, Клоц, Сав, Супр, Ост, Гр, Зх, УК 

Bíäñáãá2ßá мѫжьствO 1 

Bíåîéêáêßá беꙁълOбIe 1 

ô{ Bíåîßêáêïí беꙁълOбIe 1 

Bñ÷éåñåýò IстIтель 1 

áˆôÜñêåéá дOвълъ 2 Евх, ОА, СлА, СтА, ХА, ША 

âëáó5çìßá хѹлA 2 Мар, Ас, Клоц, Супр, Ост, СлА, ХА 

 хѹленIe 2 Зогр, Евх, Сав, ОА, СлА, ХА, ША 

ãáóôñéìáñãßá лAкOмIe 1 

 лAскръдIe 2 

 OбѣдAнIe 1 Зогр, Мар, Ас, Сав 

ãåùñãßá дѣлAнIe 1 

 тѧжAнIe 1 

ãåþñãéïí тѧжAнIe 1 Гр, Зх, Лб, ОА, ХА, ША 

ãåùñãüò дѣлAтель 3 Зогр, Мар, Ас, Евх, Сав, Супр, ХА, ША 

 тѧжAр ь 2 Гр, Зх 

ãëùóóüêïìïí кOвьежьць 1 Зогр, Ас 

äéðëïÀò OдеждA 1 Син, БП, ПП 

 рIꙁA 1 

 сѹгѹбIцA 1 

äé÷ïóôáóßá кOтOрA 1 

 свAр ъ 1 

 рAспьрA 1 СлА, ХА, ША 

äïñõ5üñïò слѹжIтель 1 
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äñáìáôïõñãßá (êáêßáò) вещь (!) 1 

årëéêñéíÞò цѣлOм ѫ дрIe 1 

ô{ årëéêñéíÝò цѣлOм ѫ дрIe 1 

Tîïìïëüãçóéò IспOвѣдAнIe 6 Син, Евх, Супр, Гр, ПП, БП, УК 

åˆÜñåóôïò ѹгOдьнIк ъ 1 СлА, ША 

åˆëÜâåéá гOвѣнIe 3 Евх, Клоц, СтА, ХА, УК 

åЉíïéá любꙑ 2 Стб канон, СлА, ХА, ША 

åˆðñÝðåéá дOбрOтA 1 

 л ѣ пOтA 1 Евх, Син, Супр, БП, ПП, СтА 

åˆñùóôßá к р ѣ пOсть 1 

 съдрAвIe 1 Евх 

åˆóÝâåéá црькꙑ (!) 1 

åˆôÝëåéá съмѣренIe 1 

 хѹжденIe 1 

åˆôñáðåëßá скрѣневAнIe 1 

 скрѣнь 1 

 смIAнIe 1 

åˆ5çìßá пOхвAлA 1 Стб канон 

åˆ5ñïóýíç веселIe 21 Син, ПП, БП, ОА, СлА, СтА, ХА, ША 

 рAдOсть 2 

åˆ÷áñéóôßá блAгOe 1 

 пOхвAленIe 1 Супр, СлА, ХА, ША 

åˆùäßá вOнA 1 ОА, СлА, СтА, ХА, ША 

^ìßïíïò мъскъ 1 Син, БП, ПП, Гр 

ô{ 2õìïåéäÝò рAдOвAнIe (!) 1 

såñáñ÷ßá свѧтIт ел ь ст вO 1 

êáêïõñãßá дѣлAнIe (!) 1  

 ꙁълOбA 1 Син, ПП, БП 

êåíïäïîßá велIAнIe 4 СлА, ХА, ША 

êëçñïíïìßá дOстOAнIe 5 Зогр, Мар, Ас, Син, Ост, ПП, БП, ОА, 

   СлА, СтА, ХА, ША 
 нAслѣдIe 1 Сав, СлА, ХА, ША 

êëçñïíüìïò нAслѣдьнIкъ 8 Зогр, Мар, Ас, Евх, Клоц, Сав, Ост, УК 

ëåéôïõñãßá слѹженIe 2 СлА, ХА, ША 

 слѹжьбA 3 Зогр, Мар, Ас, Супр, Евх, Ост 

ëåéôïõñãüò слѹжIтель 2 Стб канон, ОА, СлА, СтА, ХА, ША 
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 слѹгA 3 Евх 

ìáêñï2õìßá трьпѣнIe 4 Евх, ОА, СлА, СтА, ХА, ША 

 ѹвѣщAнIe 1 (глоса) 

 ѹтѣшенIe 1 (глоса) 

ìåëÜìøùìá  р ь нOтA 1 

ìåë¥äßá пIвAнIe (!) 1  

ìíçóéêáêßá врAжьдA 1 

íïìï2åóßá ѹꙁAкOненIe 1 

íïõ2åóßá ѹенIe 1 Стб канон, ХА, ША 

ïrêïäåóðüôçò гOспOдIн ъ 1 Зогр, Мар, Ас, Сав, Ост 

ïrêïäïìåqí съꙁьдAнIe 1 

ïrêïäïìÞ ꙁьдAнIe 3 Зогр, Мар, Ас, Ост, ОА, СлА, ША 

 съꙁьдAнIe 4 ОА, СлА, СтА, ХА, ША 

ïrêïíïìßá стрOeнIe 2 Зогр, Мар, УК 

 съмOтренIe 3 Клоц, Супр, УК 

|ëéãïøõ÷ßá тъщIвьствO 1 

}ìïëïãßá IспOвѣдAнIe 1 Евх, Клоц, Супр, ОА, СлА, СтА, ХА, ША, 

   УК 

}ìüíïéá съвъкѹпленIe 1 Супр 

 съвъкѹпъ 1 

|îõ÷ïëßá нAпрAсьнIe 3 

 нAпрAсьньст вO 1 
 нAпрAсьнꙑI 1 

 нAпрAсьнOe 1 

ðáíÞãõñéò тръжьствO 1 Супр 

ðáíïõñãßá прOнꙑренIe 1 

ðëáóôïõñãüò ꙁIждьнIк ъ 1 

ðëçììÝëçìá съгрѣшенIe 1 Стб канон 

ðëçñï5ïñßá IꙁвѣстOвAнIe 1 

…Jäéïõñãßá ꙁълOбA 1 

…J2õìßá л ѣ нOсть 1 Супр 

 ѹнꙑнIe 1 

óôåíï÷ùñßá нѫждA 1 

 тѫгA 3 Супр, Гр, Зх, СлА, СтА, ХА, ША 

 тѫженIe 1 

óõãêëçñïíüìïò сънAслѣдьнIк ъ 6 ОА, СлА, ХА, ША 
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óõêï5Üíôçò клеветьнIк ъ 5 Клоц 

óõêï5áíôßá клеветA 5 Син, БП, ПП 

 клеветAнIe 2 

óõíïéêïäïìÞ стрOeнIe 1 

ôáëáéðùñßá стрAсть 3 Син, БП, ПП 

ôáðåéíï5ñïóýíç съмѣренIe 7 Евх, СлА, ХА, ША 

ôñßâïëïò влььць 2 Супр, СлА, ХА, ША, Гр 
ôñéêõìßá вльненIe 1 

õsï2åóßá въсꙑненIe 3 Супр, СлА, СтА, ХА, ША 

 сꙑнOвьствO 1 

 ѹсꙑненIe 1 Евх, СлА, ХА, ША 

<Õìí¥äüò пѣвьць 1 

5éëïíåéêßá пьрѣнIe 1 

5éëüíåéêïò пьрьнIк ъ 1 

÷åßìáññïò пOтOк ъ 3 Мар, Ас, Син, Евх, Ост, ПП, БП 

÷ïñçãüò дAвьць 1 

øáëì¥äßá пѣнIe 15 УК 

Øáëì¥äüò пѣвьць 1 

 пѣснIвьць 8 

 пѣсньнIк ъ 1 

Точно в една трета от случаите (34%) чуждите сложни 

съществителни в ПА се предават с прости думи (250 от 727 употреби). Тази 

практика кореспондира с най-ранната славянска преводна традиция 

(Цейтлин 1986: 275; Спасова 2008: 142) и неслучайно почти половината от 

лексикалните двойки (56 от 117) са регистрирани в старобългарския канон 

и в текстове, възхождащи към Кирило-Методиевия превод на Апостола. 

Рядко се използват думи като рьнOтA, ѹꙁAкOненIe и лAкOмIe, липсващи в 

съчиненията от IХ–ХI в., а се набляга на лексеми с висока честота на 

употреба (Илиева 2006: 445), които адекватно предават понятието, 

вложено в гръцката дума, например Iс пOвѣдAнIe, с т рAс т ь, трьпѣнIe, хѹлA. 

В рамките на тази група също се наблюдава вариране на превода: 

употреба на разнокоренни старобългарски лексеми срещу един и същи 

гръцки композитум (ãåùñãßá – д ѣ лAнIe, тѧжAнIe; äé÷ïóôáóßá – кOтOрA, 
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с вAръ, рAс пьрA), на думи с различни суфикси (|îõ÷ïëßá – нAпрAс ь нIe, 

нAпрAс ь н ь с т вO) или префикси (õsï2åóßá – въсꙑненIe, ѹс ꙑненIe) и др. 

 

1.4. Гръцко словосъчетание – старобългарски композитум. 
BóÝëãåéá êáp Bêïëáóßá л ю бOдѣAнIe 1 Зогр, Мар, Ас, Евх, Клоц, Ен, Ост, 

   УК, Григ, ГС, Злат, Козм, Ефр, Юр, 

   ИлКрмч, КнИзб 
^ Uáõô\ò TíÝñãåéá тOждедѣAнIe 1 

Wí 5ñüíçìá eдIнOм ѫ дрIe 1 

ô™í âñùìÜôùí ðïëõôÝëåéá мънOгOбрAшьнIe 1 

ðïíçñïß ëïãéóìïß ꙁълOмꙑслIe 1 Леств, Шест, Григ, МихХом, 

   МихМин, ГС 
ô{ ó÷ïë[í Dãåéí прAꙁдьнOдѣAнIe 1 

Тази и особено следващата група включват примери, които показват, 

че старобългарските сложни думи са резултат не само от следване на 

чужди образци, а някои от тях вече са част от лексикалния фонд на езика, 

готов речников запас (Илиева 2006: 446) – любOдѣAнIe, ꙁълOмꙑслIe, или 

пък създаването им в процеса на превода е улеснено от активни 

словообразувателни модели – с първи компонент мъ нOгO-, п рAꙁд ьнO-56, 

тOжде-, eдIнO-. Благодарение на това, макар и съвсем рядко, е възможно 

“стягането” на гръцко словосъчетание в старобългарски композитум. Тук 

не може да се подмине сполучливият превод на ô™í âñùìÜôùí 

ðïëõôÝëåéá с мънOгOб рAшьнIe ’изобилие от храна, от ястия’, при което 

първият компонент на славянската лексема превежда гръцки композитум: 

мънOгOб рAшънIe: г р ъ тAнь ѹ бO веселIт ь: кръмIт ь же рь вь неѹ м ѹенъ I 

неѹс ꙑпѫ щъ 4:1–27 >Ç ô™í âñùìÜôùí ðïëõôÝëåéá ëáéì{í ìSí ôÝñðåé, 

ôñÝ5åé äS óêþëçêá Bêïëáóßáò Bêïßìçôïí 1444В. 

Посоченият по-горе пример с любOдѣAнIe е по-особен, понеже двата 

компонента на лексемата не съответстват поотделно на членовете на 

                                                           
56 От посочените словообразувателни модели само този не е застъпен в старобългар-

ския канон, но е представен в Григ, КО, КнИзб, Мин 1096 (о), Мин 1097. 
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гръцкото словосъчетание BóÝëãåéá êáp Bêïëáóßá. Двете чужди думи 

имат сходно значение – ’необузданост, разпуснатост, безнаказаност’, и са 

употребени в главата за девствеността. Преводът им е изцяло смислов и 

съобразен с контекста: кAкO бO вѣрѹ Iмѹтъ O дѣвьствѣ Iже с т ѹ дOвьнꙑA 

с лAс тI бгꙑ с ъ т вOр ь ше• I AкO с вIнIѧ жIвъ ше в ь вьсемь любOдѣAнII 21:4–8 

ð™ò ã@ñ ðéóôåýóùóéí ðåñp ðáñ2åíßáò, ïs ô@ áró÷ñ@ ðÜ2ç 

2åïðïéÞóáíôåò, êáp äßêçí ÷ïßñùí Tìðïëéôåõüìåíïé ðÜóf BóÝëãåéJ êáp 

BêïëáóßJ; 1496С. 

 

1.5. Гръцка проста дума – старобългарски композитум. 
B2ëçôÞò стрAстOтрьпьць 1 Супр, ОА, СлА, СтА, ССб 1073, Григ, ГС, Козм, 

   Леств, Ефр, КО, ПНик, МихХом 
Dìðåëïò вIнOгрAдъ 2 Зогр, Мар, Ас, Син, Евх, Сав, Боян, Супр, Ост, 

   Гр, Зх, Лб, КнЙов, ССб 1073, Григ, ГС, Злат, 

   Пал, Кн 12, Бог, Шест, Ефр, КО, ПутМин, 

   ЖитАЮ, МихХом, КнИзб 
Bíáíôßññçôïò бес прѣкOслOвесIA 1 

Bíôéëïãßá прѣкOслOвесIe 5 Ен 

 прѣкOслOвIe 2 ОА, СтА, СлА, ША, Зх, ССб 1073, ЕК 

(}) Bíôßëïãïò прѣкOслOвьць 3 

Bíõðüêñéôïò беꙁ лIцемѣрIA 1 ОА, СлА, СтА, ХА, ША 

BñåôÞ дOбрOдѣтѣль 4 ПП, БП, Григ, Пал, Кн 12, Ефр, КО, ЕК, 

   МихХом, КнИзб 
 дOбрOдѣAнIe 5 Евх, ХА, Супр, Григ, Ефр, УК 
êáíïíéêÞ  р ь нOрIꙁIцA 1 ЕК, СинПат, МихХом 

êçäåìþí блAгOдѣтель (!) 1 Зогр, Клоц, Супр, Григ, Злат, МихХом, КнИзб 

ìïé÷åßá прѣлюбOдѣAнIe 2 Зогр, Мар, УК, Козм, Евх, СлА, ХА, ША, Григ, 

   ГС, Злат, Пал, Ефр, КО 

ìïé÷üò прѣлюбOдѣI 1 Зогр, Мар, Ас, Син, Сав, ПП, БП, Гр, Зх, СлА, 

   СтА, ХА, ША, Козм, Пал, Ефр, ЕК, ИлКрмч 

ìïíÜóôñéá  р ь нOрIꙁIцA 1  

(}) ìïíá÷üò  р ь нOрIꙁьць 10 Супр, Ост 

(}) íü2ïò л ю бOдѣIцA 1 Зогр, Мар, Ас, Евх, Сав, Ен, Супр, ССб 1073, 

   Григ, ГС, Козм, Мин 1096 (о), ИлКрмч 
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 л ю бOдѣIIщь 2 ОА, СлА, СтА, ХА, ША 

} îÝíïò стрAн ь нOпрIIмьць 1 СлА, ХА, ША 

Ђëå2ñïò вьсегѹбIтел ь 1 ХА, ША, СлА, ША 
 вьсетьлѣнIe 1 

ðáñáíïìßá ꙁAкOнOпрѣстѫпленIe 1 Син, ПП, БП, Гр, Зх, СлА, ША, УК, МихХом 

(}) ðáñÜíïìïò ꙁAкOнOпрѣстѫпьнIк ъ 5 Клоц, Супр, Син, ПП, БП, Гр, Зх, Григ, Ефр, 

   КО 
ðåñéåñãßá лIхOдѣAнIe 1 

ðïñíåßá л ю бOдѣAнIe 17 Зогр, Мар, Ас, Ост, УК, Козм 

ðüñíç л ю бOдѣIцA 4 Зогр, Мар, Ас, Сав, Ост, ОА, Гр, Зх, Лб, СлА, 

   СтА, ХА, ША 
ðñåóâýôåñïò стрAстOтрьпьць (!) 1 

óðëÜã÷íá мIлOсрьдIe (!) 1 

óýóóùìïò eдIнOтѣлесьнIк ъ 1 

ôåëþíçò мꙑтOIмьць 5 Евх, Служ, Гр, ССб 1073, Григ, Злат, Леств, 

   КнЙов, Ефр, КО, СинПат, МихМин, МихХом, 

   КнИзб 
‰ðüêñéóéò лIцемѣрIe 3 Зогр, Мар, Евх, ОА, СлА, ХА, ША, Козм, КО, 

   ССб 1073, Леств, Ефр, ЕК, КнИзб 
‰ðïêñéôÞò лIцемѣръ 3 Зогр, Мар, Ас, Сав, Ост, ПсКес, Клоц, Злат, 

    ССб 1073, КнИзб 
÷Üñéò блAгOдAть 2 Мар, Супр, Зх, Ост, УК, Козм, ХЛ, СлА, ПП, 

   ССб 1073, Григ, ГС, Злат, Леств, Бог, Шест, 

   Ефр, КО, ПутМин, ЕК, ЖитАЮ, КнИзб 
 блAгOдѣть 58 Зогр, Ас, Син, Евх, Сав, Супр, Гр, БП, ОА, 

   СлА, СтА, ХА, ША, Клоц, РЛ, Ен, ХЛ, ЗЛ, 

   ССб 1073, Григ, Злат, Пал, Шест, Ефр, КО, 

   ЕК, ПутМин, СинПат, ЕК, ЖитАЮ, ЖитТС, 

   МихХом, ИлКрмч, КнИзб 
÷Üñéóìá блAгOдѣть 1 Стб канон 

÷ïñôáóßá лIхOAденIe 1 Супр, Ефр, МихХом 

В славянския превод на ПА сложните съществителни имена нерядко 

предават гръцки прости думи (150 употреби от 548, т.е. 27%57). 

Старобългарският книжовник е използвал предимно широко 
                                                           
57 Много голям дял тук заема преводът на ÷Üñéò с блAгOдѣть/блAгOдAть. 
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разпространени композита, установени в книжовния език още с Кирило-

Методиевите преводи. 

 

1.6. Старобългарски композита без гръцки съответствия. 

Без гръцки съответствия в ПА се срещат споменатите по-горе лексеми блAгOдѣть [2], 

бOгOл ю бIe [1], бOгOрOдIцA [1], вIнOпIтIe [1], лIхOIмAнIe [1], прѣкOслOвесIe [1], 

лOвѣкOлюбь ць [1] и eдIнOмꙑслIe [1], както и съществителното мъшелOIскAтель [1], 

засвидетелствано в ША и СлА. 

Обобщеният анализ на сложните съществителни в ПА показва, че 

един и същи гръцки композитум често има не само различни лексикални 

съответствия, но и различен тип превод – със сложна дума, със словосъ-

четание и с проста дума58. Ето само част от многобройните примери: 

Bñ÷éåñåýò – нAѧлAсвѧщенIкъ, нA ѧ лOIс тIт ель/нAѧ льнIкъ свѧщенIкъ, 

нAѧ льнꙑI Iс тIтель/Iс тIтель; åˆðñÝðåéá – б лAгOлѣпIe/ дOб рOтA, лѣпOтA; 

ïrêïäåóðüôçò – в лAд ꙑ кA дOмѹ, гOс пOдIнъ х рAмA/гOс пOдIнъ; }ìüíïéá – 

eдIнOмꙑсльствO, eдIнOм ꙑ с лIe/съвъкѹпленIe, съвъкѹпъ; ôáðåéíï-

5ñïóýíç – с ъ м ѣ р е нOм ѫ д рIe, с ъ м ѣ р е нOм ѫ д р ь с т вO/с ъ м ѣ р е нA м ѫ д рOс т ь, 

съмѣренO мѫдрIe/съмѣренIe. От 120 гръцки композита, които са 

регистрирани с две или повече употреби и теоретично дават възможност за 

вариращ превод, 27 имат различен тип славянски съответствия, 65 – 

различни лексикални съответствия в рамките на един и същи тип, а 51 

(42%) се характеризират с устойчив превод. 

Сред съществителните композита в ПА се срещат следните 

безсуфиксални образувания, които се числят към архаичния лексикален 

пласт (Цейтлин 1986: 279): б лAгOдAт ь, б лAгOд ѣ т ь, вIнOгрAдъ, вOeвOдA, 

вьседѣI, ꙁ ъ лOдѣI, лIцемѣръ, прIс нOд ѣ вA, прѣлюбOдѣI и пѣснOпOI. Към него 

се отнасят и три сложни думи, образувани без съединителна гласна 

(Цейтлин 1986: 216): вельрѣ Ie, лъжIпOслѹшьствO и нAѧлAсвѧщенIк ъ. 

                                                           
58 Това е отбелязано и от Цв. Ралева при проучването на сложните думи, означаващи 

лица, в ПА (Ралева 2010: 69). 
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2. Прилагателни имена. 

Част от старобългарските лексеми в тази група представляват причастни 

форми, които обаче функционират като прилагателни имена. Проблемът се 

усложнява от това, че немалко причастия композита имат съответни лични 

глаголни форми и макар и предпазливо, се разглеждат като основа за 

формиране на нов тип композита в старобългарския език – сложните 

глаголи (Цейтлин 1986: 279–280). С оглед на коректното представяне на 

материала, тук са взети предвид употребите на причастията с чисто адек-

тивна или номинативна (при субстантивацията им) функция, а останалите 

употреби са включени в групата на глаголите. 

 

2.1. Гръцки композитум – старобългарски композитум (калкиране). 

2.1.1. Точно предаване на семантиката на двата компонента. 

BãñéÝëáéïò сверѣпOмAслIн ь н ъ 1 СлА, ША 

Båßøåõóôïò прIснOлъжIвъ 1 

Båñïðüñïò AерOхOдIвъ 1 

ásìïññï™í кръвOтOIвъ 1 Зогр, Мар, Ас, Супр, Ост, Злат, КнИзб 

áí2ñùðáñÝóêïõ лOвѣкOѹгOдьнIь 1 

Bîéüðéóôïò дOстOвѣрьнъ 1 ГА, МихМин 

Bñ÷é5þôïò свѣтьлOнAѧл ь н ъ 1  

áˆôÜñêçò сAмOдOвьльнъ 1 

áˆôåîïýóéïò сAмOвлAстьнъ 1 Супр, ССб 1073, Григ, ГС, Бог, Шест, Ефр, 

   ЖитН, Мин 1097, КозмИнд, ЕК, ИлКрмч, 

   МихХом, КнИзб 

áˆôïôåëÞò сAмOсъврьшенъ 1 Кир 

B÷åéñïðïßçôïò нерѫкOтвOренъ 2 Зогр, Мар, Ен, Ост, ОА, СлА, СтА, ХА, ША, 

   ГС, КО, Ефр, Мин 1097 

ôï‡ Äçìéïõñãï‡ нAрOдOтвOрьь 1 

äßëïãïò дъвOслOвIвъ 1 

äßøõ÷ïò дъвOдѹшIвъ 1 

 дъвOдѹшьнъ 1 ХА, СлА, ША, Ефр 

äïîï÷áñÞò слAвOрAдъ 1 

åräùëü2õôïò IдOлOжрьтвьнъ 1 Ен, СлА, СтА, ХА, ША, УК, ЕК 
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åˆáããåëéæüìåíïò блAгOвѣстѹѩ 1 Зогр, Мар, Сав, Ост, СлА, ХА, Кир, Ефр, 

   МихХом, ИлКрмч 

 блAгOвѣстьствѹѩI 1 Мар, Ас, Клоц, Супр, Син, ОА, СлА, ХА, 

   Кн 12 

åˆáðüäåêôïò блAгOпрIѩтьнъ 4 Супр, СлА, ХА, ША, Злат, Ефр, ПНик, КнИзб 

åˆÜñåóôïò блAгOгOд ь н ъ 1 ПогЛ 

 блAгOѹгOдьнъ 2 ХА 

åˆáñß2ìçôïò блAгOIсльнъ 1 

åˆÜñìïóôïò блAгOк л ю Iм ъ 1 

åˆãÝíåéáò блAгOрOдIвъ 1 

åˆäéÜêñéôïò блAгOрAсѫдIвъ 1 
åЉåëðéò блAгOнAдеждьнъ 2 

åˆÞêïïò блAгOслѹшIвъ 1 

åЉêáéñïò блAгOврѣменьнъ 1 Ен, Супр, ОА, СлА, ХА, ША, Пал, ПНик 

åˆëïãçìÝíïò блAгOслOвенъ 10 Зогр, Мар, Ас, Сав, Евх, Супр, Ост, СлА, ОА, 

   ХА, ША, Гр, Зх, Кир, Козм, Пал, КнЙов, Син, 

   Служ, ПП, БП, ССб 1073, Зл, Ефр, Бог, 

   Шест, КО, ГС, КнИзб  

 блAгOслOвIмъ 1  

åˆëïãçôüò блAгOслOвенъ 3 Зогр, Мар, Син, Супр, Ост, СлА, ХА, ША, 

   ПП, БП, Кир 

åˆìåôÜäïôïò блAгOпOдAтIвъ 1 

åˆðáññçóßáóôïò блAгOдрьꙁнOв ь н ъ 1 

åˆðåé2Þò блAгOвѣрьнъ 1 Ас, Ен, Супр, Ост, ССб 1073, ГС, Злат, КО, 

   КнИзб 

åˆðñåðÞò блAгOлѣпъ 1 Григ 

åˆðñü2õìïò блAгOбъдрьнъ 1 

åˆðñüóäåêôïò блAгOпрIѩтьнъ 5 ХА, ША 

åˆóåâÞò блAгOьстIвъ 3 Супр, ССб 1073, Григ, ГС, Злат, Пал, КнЙов, 

   КО, Ефр, ЕК, Сб 1076, КнИзб 

 блAгOьстьнъ 3 Супр, ХА, ХЛ, ССб 1073, Григ, Злат, КО 

åЉóðëáã÷íïò блAгOсрьдъ 2 

 дOбрOсрьдъ 1 

ïˆê åˆó÷Þìùí неблAгOOбрAꙁьнъ 1 Зх, Лб, ХА, СлА, ША 

åЉöçìïò блAгOслAв ь н ъ 1 
åˆ÷Üñéóôïò блAгOдAрIвъ 1 ССб 1073 
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 блAгOдAр ь н ъ 1 Григ 

åˆþäçò блAгOвOн ь н ъ 1 Супр, Юр 

 блAгOѫ хAньнъ 1 Евх, Зх, Григ, Пал, КО, Ефр, КнИзб 

æùïðÜñï÷ïò жIвOдAтIвъ 1 

æùïðïéüò жIвOтвOр ѧ 1 Евх, Ас, Ен, РЛ, Супр, ОА, СлА, ХА, ША, Григ, 

   ССб 1073, Козм, Злат, Кир, Пал, МихХом, 

   Мин 1096 (с), Мин 1096 (о), ЕК, КО, КнИзб 

æùïðïé™í жIвOтвOр ѧ 1 ОА, СлА, ХА, ША, Кир 

2áíáôçöüñïò съмрьтOнOсь н ъ 2 Супр, КнЙов, Ефр, Мин 1096 (о), Мин 1097, 

   ПНик 

2åÜñåóôïò бOгOѹгOдьнъ 3 Клоц, КО, Сб 1076, КнИзб 

2åáñ÷éêüò бOгOнAѧльнъ 259 ССб 1073 

2åÞëáôïò бOгOпѹстъ 1 

2åïäþñçôïò бOгOдAр ь н ъ 1 

2åïëïã™í бOгOслOвѧ 1 Супр, Григ, ССб 1073, ЙоЛеств 

2åüðíåõóôïò бOгOдъхнOвенъ 3 Ен, КО 

 бOгOдъхньнъ 1 

2åïóåâÞò бOгOьстIвъ 4 Супр 

 бOгO ь тIвъ 1 

2åïóôõãÞò бOгOмрьꙁъкъ 3 Супр, ХА, Козм, КО 

 бOгѹмрьꙁък ъ 1 

2åïóôýãçôïò бOгOмрьꙁьнъ 1 СлА, ША 

2åï5éëÞò бOгOл ю бIвъ 2 Супр, Григ, Пал, ССб 1073 

2åü5éëïò бOгOл ю бIвъ 1 

2åü5ïâïò бOгOбOIвъ 1 СлАр 

2åï5üñïò бOгOнOсIвъ 1 Супр, ССб 1073, Злат, Козм, Леств, Бог, 

   Шест, МихХом, КнИзб 

såñïðñåðÞò свѧтOлѣпъ 2 Шест 

 свѧтOлѣпьнъ 1 СлА, ША, Козм, Мин 1096 (с) 

êáêïëïã™í ꙁълOслOвесѧI 1 Ост 

 ꙁълOслOвесѹѩI 1 

 ꙁълOслOвѧI 1 Зогр, Мар, Ас, Кир, ССб 1073 

êáêüôå÷íïò ꙁълOкъꙁнIвъ 1 

 ꙁълOкъꙁньнъ 1 Супр, Ефр, КнИзб 

                                                           
59 Едната от формите е изписана грешно във Воскр 30р: бO нAѧльнꙑA, но контекстът 

дава достатъчно основание да се възстанови правилната бOгOнAѧльнꙑѩ. 
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êáëïäéäÜóêáëïò дOбрOѹIтельнъ 1 

êáñõüêïõ5ïò Oр ѣ хOдѹпьнъ 1 

ô\ò êåíïäïîßáò тъщеслAвьн ъ 3 Ефр, УК 

êåíüäïîïò тъщеслAвьн ъ 1 

êïóìü5ñùí мIрOм ѫ др ь нъ 1 

 мIрOмꙑсльнъ 1 

ëáìðñüóôïëïò свѣтьлOOдеждьнъ 1 
ìáêñü2õìïò длъгOдѹшьнъ 1 

ìáêñï÷ñüíéïò длъгOлѣтьнъ 1 ХА, СлА, ША, ССб 1073, ИлКрмч, КнИзб 

ìáôáéïëüãïò сѹeслOвIвъ 1 

ìáôáéü5ñùí сѹeмꙑслъ 1 

ìåãÜëáõ÷ïò вельхвAл ь н ъ 1 Григ 

ìåãáëïðñåðÞò вельлѣпьнъ 1 СтА, ША, ИлКрмч 

ìåôåùñüêëáäïò вꙑсOкOвѣтвьнъ 1 

ìéêñüøõ÷ïò мAлOдѹшьнъ 1 Григ, Ефр, Сб 1076, ИлКрмч, КнИзб 

ìéóü2åïò бOгOмрьꙁъкъ 1 

ìïíïãåíÞò eдIнOрOдьнъ 1 ССб 1073, КО, Григ 

ìïíïëüãéóôïò eдIнOмꙑсльнъ 1 ПП, Григ, ГС, КО 

ìïíïìåñÞò eдIнOѧстьнъ 1 МихХом 

íåïêáôÞ÷çôïò нOвOѹ к ъ 1 

|ëéãï÷ñüíéïò мAлOлѣтьнъ 2 МихХом 

|ëéãüøõ÷ïò мAлOдѹшьнъ 3 

 хѹдOдѹшьнъ 3 МихХом 

}ëïêÜñðùìá вьсеплOд ь н ъ (!) 2 Евх 

}ëïêáýôùìá вьсесъжAгAeмAA 4 Ас, Син, ПП, БП, Гр, ССб 1073 

 вьсесъжAгAeмOe 
}ìïäßáéôïò eдIнOжIтельнъ 1 

}ìïïýóéïò eдIнOсѫщьнъ 3 Евх, Супр, ССб 1073, ГС, Злат, Бог, Шест, 

   КО, Ефр, КнИзб 

}ìüðéóôïò тOждевѣрьнъ 1 ГС 

 eдIнOвѣрьнъ 2 Злат, Ефр, ИлКрмч, МихХом 

}ìüóêçíïò eдIнOсѣньнъ 1 

}ìüóùìïò eдIнOтѣлесьнъ 1 

}ìü5ñùí eдIнOм ѫ дрь н ъ 1 

}ìüøõ÷ïò eдIнOдѹш ьн ъ 1 Супр, ХА, ССб 1073 

|îý2õìïò нAпрAсьнOд ѹ ш ь н ъ 1 
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ðÜãêáêïò вьсеꙁълъ 1 Ефр 

ðÜìðëïõôïò вьсебOгAтъ 1 

ðáìðüíçñïò вьсеꙁълъ 1 

ðáíÜñåôïò вьседѣтѣльнъ 1 

ðáííý÷éïò вьсенOщьнъ 1 Евх, Григ 

ðáíôåëÞò вьсесъврьшенъ 1  

ðëåïíåêôç2åßò лIхOвъꙁѧтъ 1  

ðíåõìáôï5üñïò дѹхOнOсьнъ 1 Мин 1097 

ðïëõÝëåïò мънOгOмIлOстIвъ 2 Евх, Зх, Гр, Лб, Супр, ОА, СтА, Кн 12, 

   Мин 1096 (о), МихХом 

ðïëýêáñðïò мънOгOплOдь н ъ 1 Евх, БП, ПП, ССб 1073, Григ, Злат, Мин 1097 

ðïëõìåñÞò мънOгOѧстьнъ 1 Бог 

ðïëýìéó2ïò мънOгOмьꙁдьнъ 1 

ðïëýìïñ5ïò мънOгOꙁрAь н ъ 2 

ðïëýìï÷2ïò мънOгOтрѹдьнъ 1 Супр, Злат 

ðïëýïñêïò мънOгOклѧтвьнъ 1 

ðïëýðëïêïò мънOгOплетенъ 1 КнЙов, Мин 1097 

ðïëõðü2çôïò мънOгOлюбьꙁнъ 1 

 мънOгOлюбьнъ 1 

ðïëõó÷éäÞò мънOгOѧстьнъ 1 

ðïëýôåêíïò мънOгOѧдьнъ 1 Григ 

ðïëýôåëçò мънOгOцѣньнъ 1 Супр, СлА, ХА, Зх, Гр, КнЙов, Зогр, Мар, Ас, 

   Сав, Ост, Григ, Злат, Пал, Шест, КО, Ефр, 

   Мин 1097, МихХом 

ðïëýôéìïò мънOгOцѣньнъ 2 Зогр, Мар, Ас, Сав, Ост 

ðïëõ÷ñüíéïò мънOгOлѣтьнъ 1 Зх, Гр, КнЙов, Евх, Григ, Ефр, КнИзб 
ðñáà2õìïò к рOтъкOдѹшьнъ 2 Зх, Гр 

ðõñïâüëïò Oгнеметьнъ 1 

ðõñïåéäÞò OгнеꙁрA ь н ъ 1 

óêëçñïêÜñäéïò жестOсрьдъ 1 Гр, Зх, Супр, Григ, Злат, Козм, Шест, Ефр, 

   Мин 1096 (с) 

óêëçñïôñÜ÷çëïò жестOвꙑI 4  

óôõãíü÷ñïïò дрѧхлOблѣщьI 1 

óþ5ñùí цѣлOм ѫ др ъ 1 ССб 1073, Григ, Мин 1096 (с) 

 цѣлOм ѫ др ь нъ 7 Супр, СлА, ХА, ША, ССб 1073, Григ, Злат, 

   Пал, Ефр, Мин 1096 (с), Сб 1076, КнИзб 
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ô\ò óù5ñïóýíçò цѣлOм ѫ др ь нъ 1 

ôáðåéíü5ñùí съмѣренOмѫдрьнъ 2 

ôïéïõôüôñïðïò тAкOвOOбрAꙁьнъ 1 

ôñß5ùôïò трьсвѣтьнъ 1 

‰øçëïêÜñäéïò вꙑсOкOсрьдъ 1 

‰øçëü5ñùí вꙑсOкOм ѫ дръ 1 Ефр 

‰øçëü5ñùí вꙑсOкOм ѫ дрь н ъ 2 

‰øéðåôåqí вꙑсOкOпAрIвъ 1 

‰øéðåôÞò вꙑсOкOлетьнъ 1 

52ïñïðïéüò тьлетвOрIвъ 2 

 тьлетвOр ь н ъ 1 
5éëÜäåë5ïò брAтOл ю бIвъ 1 

 брAтOлюбьнъ 1 Григ 

5éëÜìáñôïò грѣхOл ю бIвъ 1 

5éëÜí2ñïðïò лOвѣкOл ю бIвъ 4 Супр, ССб 1073, Григ, Шест, Ефр 

5éëÜñãõñïò сьребрOл ю бIвъ 3 

5éëÞäïíïò л ю бOслAстьнъ 1 Леств, ССб 1076, КнИзб 

 слAстOл ю бIвъ 2 ССб 1073, Григ, Леств, МихМин 
5éëü2åïò бOгOл ю бIвъ 1 

5éëüîåíïò стрAн ь нOл ю бIвъ 2 Григ 

5éëïðëïýóéïò дрѹгOлюбIвъ 1 

5éëüðôù÷ïò нIщелюбьнъ 1 КО 

5éëï5ëýáñïò л ю бOблѧдIвъ 1 

5éëüøõ÷ïò дѹшелюбIвъ 2 Григ 

5ùôïåéäÞò свѣтOвIдьнъ 1 Мин 1096 (о) 

÷áìåñðÞò ꙁемлепльꙁьнъ 2 

øåõäþíõìïò лъжеIменьнъ 1 Супр, Мин 1097, ЕК, ИлКрмч 

øõ÷ïâëáâÞò дѹшеврѣдьлIвъ 1 

 дѹшеврѣдьнъ 1 Мин 1096 (о) 

 

2.1.2. Свободно предаване на семантиката на единия компонент. 

Bí2ïìïëïãïýìåíïò хвAлOслOвесѹѩ 1  

BñôéãÝííçôïò нOвOрOжденъ 1 Супр, ХА, СлА, ССб 1073, ПНик 

Bóôñïðüëïò AерOхOд ь н ъ (!) 1  

áˆôüóôïé÷ïò сAмOпрAв ь н ъ 1 

äßãëùóóïò OбOIтIвъ 1 
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åˆÜñåóôïò блAгOдAтьнъ 1 Мар, ХЛ, Ост, ССб 1073, Григ, Злат, 

   Леств, Бог, Шест, КО, Ефр, ЖитТС 

åЉëáëïò блAгOслOвенъ 1 

åЉëïãïò блAгOслOвенъ 1 

åˆóåâÞò бOгOьстIвъ (!) 1 Ас, Супр, Григ, ЕК, ГС, КО, Ефр, ИлКрмч 

åЉóðëáã÷íïò мIлOсрьдъ 10 Евх, Супр, ХА, ША, Козм, Зогр, Мар, РЛ, 

   Ас, ССб 1073, Григ, Злат, Леств, Бог, 

   Шест, КО, Ефр, КнИзб 

åˆ÷Üñéóôïò блAгOпOтрѣбьнъ (!) 1 Гр, Зх, СлА, ША, Пал, КО, Ефр 

åˆþäçò блAгOпрIѩтьнъ (!) 1 

êáêåíôñå÷Þò ꙁълOѩдръ 1 

êïóìü5ñùí сѹeм ѫ др ъ 1 

ìïíïãåíÞò IнOѧдъ 2 Зогр, Мар, Син, Евх, Клоц, Сав, Супр, БП, 

   ПП, СлА, ХА, ША, Ас, ССб 1073, Григ, ГС, 

   Злат, Бог, Шест, ПутМин, МихМин, КнИзб 

 eдIнOѧдъ 1 Зогр, Ас, Евх, Ост, ПП, Сав, Ен, Супр, СтА, 

   ХА, ССб 1073, Григ, Злат, Козм, Леств 

ìïíüôñïðïò eдIнOмꙑсльнъ 1 ПП 

 IнOмꙑсльнъ 1 Син, БП 

|ëéãüøõ÷ïò нAпрAсьнOд ѹ ш ь н ъ 1 

|íåéñïðùëïýìåíïò сънOвIдIмъ 1  

ðïëõó÷éäÞò мънOгOOбрAꙁьнъ (!) 1 Евх, Супр, Григ, КнЙов, Бог, Шест, Ефр, 

   Мин 1097, Жит АЮ, КнИзб 

5éëüðïíïò тврьдOлюбIвъ (!) 1 

5éëüóôïñãïò ѧдOл ю бIвъ 1 Супр, Григ, Злат, Козм 

5éëü÷ñéóôïò к рOтъкOл ю бIвъ (!) 1 

 

2.1.3. Формално наподобяване на гръцкия модел (мними калки). 
ãáóôñßìáñãïò вельAдъ 1 Евх 

åˆëáâÞò eдIнOгOвѣIн ъ 1 

ìáêñü2õìïò длъгOтрьпъ 1 

 длъгOтрьпѣлIвъ 8 Супр, ССб 1073, Григ, КО, Ефр, ЕК, 

   Мин 1097, КнИзб 
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Освен гръцки прилагателни, старобългарските прилагателни 

композита в някои случаи калкират генитивни форми на съществителни 

имена (ôï‡ Äçìéïõñãï‡ – нAрOдOт вOрьь), а причастията по правило 

превеждат гръцки причастия. 

Както при съществителните, и тук е явен стремежът да се предава 

точно семантиката на двата компонента, но понякога контекстът или 

спецификата на конкретни гръцки думи предразполагат старобългарския 

книжовник към известна свобода при превода. За да се постигне например 

точно смислово съответствие на една от семите на многозначното гръцко 

причастие Bí2ïìïëïãïýìåíïò – ’възхваляващ’, е пренебрегнат и 

поморфемният превод: тAкO с ъ кAꙁAе т ь с ѧ Iс тIн ь н ꙑI б лAгOдAрь ць ⸱ Iже въ 

велIкAхъ нAпAстехъ хвAлOс лOв е с ѹA гA 117:75 Ï‹ôùò ãíùñßæåôáé } Bëç2éí{ò 

åˆ÷Üñéóôïò, } Tí ôáqò ìåãßóôáéò óõì5ïñáqò Bí2ïìïëïãïýìåíïò ô© 

Êéñß© 1800А. 

Предавайки трагичната смърт на един монах, отстъпил от 

християнската вяра, старобългарският книжовник е подчертал единството 

на останалите благочестиви монаси, прибавяйки кореновия компонент 

eдIнO- към прилагателното гOвѣIнъ, което е точен смислов аналог на 

åˆëáâÞò: сегO вIдѣ въше Aꙁъ же I eдIнOгOвѣIнII рь ньцI мнOгO п лAкAхOмъ 

с ѧ 84:3–59 Ôï‡ôïí räüíôåò Tã˜ êáp ôéíåò åˆëáâåqò ìïíá÷ïp, ðïëë@ 

T2ñçíÞóáìåí 1692В. 

В християнските представи земният свят се свързва със суетата (срв. 

устойчивото съвременно словосъчетание светска суета), а усилията на 

човека да постигне слава и богатство в него са напразни и безсмислени. 

Вероятно тази асоциация стои в основата на превода на êïóìü5ñùí със 

с ѹeмѫдр ъ: AкOже етерI с ѹeмѫдрII: ѹпIвAнIeмь х вAлѧт ь с ѧ 5:1–6 ќò ôéíåò 

êïóìü5ñïíåò, Tí ô© ïríï‡ó2áé áˆôï†ò, êáõ÷™íôáé 1445С. 

При прилагателните композита в ПА, подобно на съществителните 

имена, калкирането е основният тип превод – 293 случая от общо 464, т.е. 

63% (приблизително същият дял). Съотносими са и останалите числови 
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показатели: 179 калкирани лексеми, 47 от които са засвидетелствани в 

старобългарския канон; от нерегистрираните композита 98 са образувани 

по познати модели, а 34 – по нови. 

Вариативността при превода се дължи в голяма степен на 

използването на различни суфикси, включително нулев, при еднакви 

коренови компоненти: 5éëÜäåë5ïò – б рAтOлюбIвъ/б рAтOлюбьнъ; 52ïñï-

ðïéüò – тьлетвOрIв ъ/тьлетвOрьнъ; óþ5ñùí – цѣлOмѫдр ъ/цѣлOмѫ дрьнъ. 

Паралелно се употребяват прилагателно име и причастие (2åüðíåõóôïò – 

бOгOдъхнOвенъ/бOгOдъхньнъ), причастия, образувани от различни глаголни 

основи или различни по вид (êáêïëïã™í – ꙁълOс лOвѧI/ꙁълOс лOвесѧI/ 

ꙁълOс лOвес ѹѩI; åˆëïãçìÝíïò – б лAгOс лOвенъ/б лAгOс лOвIм ъ), а също така 

сложни думи със и без съединителна гласна (2åïóôõãÞò – бOгOмрьꙁъ къ/ 

бOгѹмрь ꙁ ъкъ). Разбира се, срещат се и прилагателни със синонимни 

коренови компоненти срещу една и съща гръцка дума: åЉóðëáã÷íïò – 

б лAгOс р ь д ъ/дOб рOсрьдъ; êïóìü5ñùí – мIрOмѫ дрьнъ/мIрOмꙑсльнъ; |ëéãü-

øõ÷ïò – мAлOдѹшьнъ/хѹдOд ѹшьнъ. 

Почти половината (84) от лексемите в тази група са специфични за 

ПА и не са засвидетелствани в старобългарския ръкописен канон или в 

съчинения от IХ–ХI в. Двадесет и седем от останалите, освен в ПА, се 

срещат само в още един текст: мънOгOѧдьнъ, с т рAньнOл ю бIвъ, б лAгOдAрьнъ, 

б лAгOлѣпъ, б рAтOлюбьнъ, вельхвAльнъ, дѹшелюбIвъ – Григ; хѹдOдѹшьнъ, 

eдIнOѧс т ьнъ – МихХом; бOгOнAѧль нъ, б лAгOдAрIвъ – ССб 1073; 

вꙑсOкOмѫ дръ, вьсеꙁълъ – Ефр; вельAд ъ, вьсеплOдьнъ – Евх; дѹшеврѣдьнъ, 

свѣтOвIдьнъ – Мин 1096 (о); б лAгOгOдьнъ – ПогЛ; б лAгOѹгOд ь н ъ – ХА; 

бOгOбOIвъ – СлАр; дѹхOнOсьнъ – Мин 1097; ꙁълOс лOвесѧI – Ост; 

мънOгOѧ стьнъ – Бог; нIщелюбьнъ – КО; сAмOсъврьше нъ – Кир; свѧтOлѣпъ – 

Шест; тOждевѣрь н ъ – ГС. Подобно на съществителните, и тук най-много 

са общите лексеми с Григ и изобщо със съчинения, свързани с 

Преславското книжовно средище. 

97 
 



2.2. Гръцки композитум – старобългарско словосъчетание. 

2.2.1. Точно предаване на семантиката на двата компонента. 

BëëïãåíÞò IнOгO рOдA 1 

BëëïôñéïêÜìáôïò Iн ѣ м ъ дѣлAѩI 1 

Bìíçóßêáêïò непAмѧтIв ꙑI ꙁълO 1 

Bðåéñïðüëåìïò н еIскѹсьнъ брAнI 1 

äçìïêáôÜñáôïò прOклѧтъ л ю д ь мI 1 

Tìðåéñïðüëåìïò Iскѹсьнъ брAнI 1 

åˆëïéäüñçôïò ѹдOбь OклеветAeм ъ 1 

åЉ52áñôïò ѹдOбь т ь л ьн ъ 1 

2åïäßäáêôïò бOгOм ь ѹен ъ 1 

2åïóôýãçôïò бOгOм ь ненAвIдIм ъ 1 

2åü5éëïò бOгѹ любъ 1 

róÜããåëïò рAв ь н ъ AнгелOм ъ 1 Зогр, Мар, Супр 

ìéóÜäéêïò ненAвIдѧI непрAвьдꙑ 1 

ìéóüêïóìïò ненAвIдѧI мIрA сегO 1 

ðõñßêáõóôïò Oгньмь пOжьженъ 2 

óçôüâñùôïò мOл ьмI Iꙁѣденъ 1 

óêùëçêüâñùôïò Aдь рьвьмъ 1   

ôáðåéíü5ñùí съмѣренъ м ѫ д р ъ 1 

‰øéðÝôçò вꙑсO е пAр ѧ 1 

5éëÜñãõñïò люблѧI сьребрO 2 

5éëÞóõ÷ïò люблѧI бесплIщIe 1 

5éëïðëïýóéïò любѧI Iскрьнѧѩ (!) 1 

÷ñõóïäáêôýëéïò ꙁлAтъ прьст ень нOсѧ 1 ХА, ША 

 

2.2.2. Свободно предаване на семантиката на единия компонент. 
Bìíçóßêáêïò непOмIнAѩI врAжьдꙑ 1 

åˆåðéâïýëåõôïò ѹдOбь ѹлOвIм ъ 1 

2çñéÜëùôïò ꙁвѣрьмь IстрAвленъ 1 

}ëüêëçñïò вьсь цѣлъ 1 

Сложните гръцки прилагателни много рядко (29 употреби, т.е. в 6% 

от случаите) се предават със словосъчетания. Старобългарският 

книжовник прибягва до този тип превод най-вече когато значението на 
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гръцкия композитум не може да се предаде адекватно чрез калкиране 

(óçôüâñùôïò – мOл ь мI Iꙁѣденъ; 5éëÞóõ÷ïò – люблѧI б е с п лIщIe; ÷ñõóï-

äáêôýëéïò – ꙁлAт ъ прьстень нOс ѧ) или когато цели чрез падежната форма на 

единия от членовете на словосъчетанието да детайлизира сложното 

понятие, вложено в чуждата дума (2åïäßäáêôïò – бOгOмь ѹ  е нъ, срв. 

бOгOнAѹ  е н ъ в Клоц; 2åü5éëïò – бOгѹ л ю б ъ; 2çñéÜëùôïò – ꙁвѣрь мь 

Iс т рAвленъ). Има случаи, макар и редки, в които словосъчетанието е просто 

вариант на калкиран композитум (‰øéðÝôçò – вꙑсOе пAрѧ/вꙑсOкOлетьнъ; 

5éëÜñãõñïò – л ю б л ѧI сьребрO/сьребрOлюбIвъ). 

 

2.3. Гръцки композитум – старобългарска проста дума. 

Bâñïäßáéôïò мѧкъкъ 1 

Bãåþñãçôïò ненAдѣлAн ъ 1 

ár÷ìÜëùôïò плѣненъ 1 (Супр) 

Bëëüêïôïò скръбьнъ (!) 1 

BëõóéôåëÞò непOл ь ѕ ь н ъ 2 ОА, СлА, СтА, ХА, ША 

Bìíçóßêáêïò беꙁълOбIвъ 4 

 неꙁълOбIвъ 4 Евх 

Bíåîßêáêïò беꙁълOбIвъ 1 

 неꙁълOбIвъ 1 Евх 

Bðåéñïðëáóßùò несъвѣдьнъ 1 

Bñ÷çãüò стAр ѣI 1 Стб канон 

áˆ2çìåñéíüò OIдIн ьн ъ 1 

ãáóôñßìáñãïò лAскръдIвъ 1 

 лAскръдъ 1 

 OбъAстIвъ 2 

åˆáðüäåêôïò прIѩтьнъ 1 

åˆÜñåóôïò ѹгOд ь н ъ 11 Евх, СлА, СтА, ХА, ША 

åˆáñåóô™í ѹгOд ь н ъ (!) 1 

åЉäïîïò слAв ь н ъ 1 
åЉ2åôïò блAгъ 1 

åˆêáôÜìéêôïò блAгOстьнъ 1 

åˆêáôá5ñüíçôïò небрѣгOм ъ 1 Супр, УК 

åˆêëåÞò слAв ь н ъ 1 
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åˆêôÞñéïò мOлIтвьнꙑI 1 Супр, УК 

åˆëáâÞò гOвѣIн ъ 4 Стб канон, УК 

åЉëïãïò пOдOбьнъ 2 

åˆìåôÜâïëïò прѣврAтIвъ 1 

 скрѣнIвъ 1 

åˆðåé2Þò пOкOрIвъ 1 СлА, ША 

åˆðñåðÞò нелѣпъ (!) 1  

åˆðñüóäåêôïò прIѩтъ 2 ОА, СтА, ХА, ША 

 прIѩтьнъ 2 Евх, ХА, ША 

åˆñý÷ùñïò прOстрAн ъ 4 Зогр, Мар, Ас, Син, Супр, Ост 

åЉóðëáã÷íïò блAгъ 1 (двоен превод?) 

 м лAдъ (!) 1 

åˆôåëÞò льгъкъ (!) 1 

 съмѣренъ 1 (глоса) Супр 

 хѹдъ 4 Супр 

åˆ5õÞò к рAсьнъ 2 

åˆ÷åñÞò ѹдOбь 1 Зх 

åЉ÷ñçóôïò пOтрѣбьнъ 1 

æáëïåéäÞò бѹрьнъ 1 

æéæáíéþäçò плѣвѣльнъ 1 

2áíáôç5üñïò съмрьтьнъ 2 Евх, СлА, ША 

 AдOвIтъ 1  

2åÞëáôïò бOжII 1 

såñáñ÷éêüò свѣтьлъ (!) 1 

 свѧтIт ел ь ст вA 1 

êåíüäïîïò велIAвъ 2 ОА, СлА, СтА, ХА, ША 

êïëïâüêåñêïò кѫсъ 1 

ô\ò ëåéôïõñãßáò слѹжьбьнъ 1 СлА, ХА, ША 

ëõóéôåëÞò пOл ь ѕ ь н ъ 1 

 ѹспѣшьнъ 1 Супр 

ìáêñï2õìßá трьпѣлIвъ 1 

ìáêñü2õìïò трьпѣлIвъ 9 Син, БП, ПП, Гр, Зх 

ìåãáëï5õÞò велII 1 
ìåìøßìïéñïò пOрOIвъ 1 

ìíçóßêáêïò врAжьдIвъ 2 

 врAжьдѹѩI 1 
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 ꙁълOбIвъ 2 

|ëéãüøõ÷ïò тъщIвъ 1 ОА, СлА, ХА, ША 

}ëïñýðáñïò скврьнIвъ 1 

}ìïéüìïñ5ïò мънOгъ (!) 1 (глоса) 

|îý÷ïëïò нAпрAсьнIвъ 1 

ðÜììåãáò прѣвелIк ъ 1 ðáììÝãéóôïò 

ðáíÜãéïò прѣIстъ 1 

ðÜíáãíïò прѣIстъ (!) 1 

ðáíÜìùìïò прѣнепOрOьнъ 1 

ðáíï‡ñãïò кOвAр ь н ъ 2 Гр, Зх, СлА, ХА, ША 

 м ѫ д р ъ 1 Гр, Зх 

 OпAсIвъ 1 

 хꙑтръ 1 

ðáíôåëÞò съврьшенъ 1 

ðáíýìíçôïò прѣпѣтъ 1 

ðïëýìïñ5ïò рAꙁлI ь н ъ 1 

ðïëõðï2Þôïò прѣдрAгъ 1 
ðïëõôÝëåéá мънOгъ 1 

…K2õìïò нетрѣбIвъ 1 

óêõ2ñùðüò дрѧселъ 2 Зогр, Ас 

 скръбьнъ 1 

 сѣтOвAѩ 1 

óôå5áíç5üñïò вѣньAн ъ 1 

óõãêëçñïíüìïò сънAслѣдьнъ 1 

ô\ò óõêï5áíôßáò клеветьнъ 1 Клоц 

ôáëáßðùñïò OкAAн ъ 2 Син, БП, ПП, СлА, ХА, ША 

ôáðåéíü5ñùí пOкOрIвъ 1 СлА, ХА 

 съмѣренъ 4 Супр 

ôÝôñùñïò етверI ь н ъ 1 
5éëÜí2ñùðïò мIлOстIвъ 1 

5éëüóôïñãïò любьꙁнъ 1 ОА, СлА, ХА, ША 

5ùôïåéäÞò свѣтьлъ 1 

љôüôìçôïò к р ъ н ъ 2 

Делът на сложните гръцки прилагателни, преведени с прости думи, е 

почти същият, както при съществителните (31% – 142 от общо 464 
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употреби), но старобългарският книжовник по-рядко заимства готови 

решения от най-ранната преводна традиция – 28 лексикални двойки от 

общо 96 са регистрирани в паметниците, възхождащи към Кирило-

Методиевите преводи. Сред славянските съответствия има повече думи от 

типа на OIдIньнъ, прѣврAтIв ъ и скрѣнIвъ, които са специфични за ПА и 

засега не са открити в други текстове, възникнали през IХ–ХI в. 

  

2.4. Гръцко словосъчетание – старобългарски композитум. 

Bäñáí[ò íï‡ò слAбOѹ м ъ 1 

Tíäå[ò 5ñåíüò скѫдьнOѹмьнъ 1 Гр, Зх 

ô{í Èå{í Bíôéôáóóüìåíïò бOгOпрOтIвьнъ 1 Григ 

ô© Èå© BñÝóêùí бOгOѹгOдьнъ 1 
ô™í ðíåõìÜôùí ô\ò ðïñíåßáò дѹхOл ѫкAв ь н ъ 1 

} øåõäüò ëüãïò лъжеслOвесIвOe 1 

Единични са примерите в ПА, в които гръцки словосъчетания се 

предават с прилагателни композита. Интерес тук представлява преводът на 

Bäñáí[ò íï‡ò със с лAбOѹмъ, вероятно старо славянско образувание, 

използвано от книжовника, ако се съди по липсата на суфикс. Първият 

компонент на сложната дума, която засега не е регистрирана в други ранни 

славянски текстове, не е буквално съответствие на гръцкото прилагателно 

BäñáíÞò, ’бездеен, ленив’, но преводът е много сполучлив. Възможно е 

именно тази лексема да стои в основата на съвременните български 

композита слабоумен и слабоумие, които са в активна употреба. 

 

2.5. Гръцка проста дума – старобългарски композитум. 

Bãá2üò блAгOдAрIвъ 1 

BíÜðçñïò мAлOмOщь 1 Зогр, Мар, Евх, Супр, Злат, Козм, Юр, 

   ЖитН, МихМин 

BíôéëÝãùí прѣкOслOвесѧI 1  

Bíõðüêñéôïò нелIцемѣрьнъ 2 Клоц, Зх, ОА, СлА, СтА, ХА, ША, Козм, 

   Евх, Злат, КО, Ефр, Мин 1096 (о), КнИзб 
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Bïßäéìïò прIснOсꙑ (!) 1 Евх, Супр, Зх, УК, ССб 1073, Григ, ГС, Кир, 

   Кн Йов, Мин 1096 (с), КО 

êáô’ BñåôÞí дOбрOдѣтѣльнъ 1 Евх, Григ, Ефр, Мин 1097 

(ô\ò) Bñåô\ò дOбрOдѣтѣльнъ 2  

Bñ÷éêüò бOгOнAѧльнъ (!) 1 

B÷Üñéóôïò беꙁблAгOд ѣ т ь н ъ 1 Григ 

 неблAгOдAрIвъ 1 

 неблAгOдAр ь нъ 1 Григ 

 невъꙁблAгOдѣтьнъ 2 Зогр, Ас, СлА, Григ 

äéóóüò OбOIтIвъ 1 

äõóáðÜëëáêôïò бѣдьнOгOнеꙁьнъ 1 
äõóâÜóôáêôïò жестOнOсьнъ 1 

äõóêáôáãþíéóôïò жестOпOбѣдьнъ 1 

TíÜñåôïò блAгOвOл ь н ъ (!) 1 Злат, Бог, Ефр, Леств 

 дOбрOдѣтѣльнъ60 4 Евх 

Ví2åïò блAгOслOвенъ 1  

Víôñéôïò трIпрAменьнъ 2 

êå÷áñéôùìÝíïò блAгOдѣтьнъ 1 Зогр, Ас, Евх, Сав, Ен, Супр, Гр, ОА, СлА, 

   СтА, ССб 1073, Григ, Злат, Пал, Бог, 

   Шест, КО, СинПат 

ôï‡ ìïíá÷ï‡  р ь нOрIꙁьь 1 

|äéÜæùí блAгOвOн ю ѩ 1 

ðáñÜíïìïò ꙁAкOнOпрѣстѫпьнъ 3 Син, ПП, БП, Супр, КО 

ðáñáíïì™í ꙁAкOнOпрѣстѫпьнъ 4 Син, ПП, БП 

ô\ò ðïñíåßáò л ю бOдѣAньнъ 1 Клоц, Ост, Григ 

ðáñáðïñåõüìåíïò мIмOхOдѧ 1 Зогр, Мар, Ас, Сав, Син, Клоц, Супр, ПП, 

   БП, ОА, СлА, ХА, ША, Гр, Зх, Григ, Кир, 

   Злат, Ефр, Шест, КО 

ðáñáôñÝ÷ùí мIмOтекꙑ 1 Григ, Син, ПП, БП, Зл, Ефр, КО 

ðñïãåãñáììÝíïò прѣждепьсAн ъ 1 

ðñïãÝííçìá прьвOрOдь н ъ 1 ССб 1073, Пал, Григ, Ост 

ðñïårñçìÝíïò прѣждереенъ 2 Евх, Супр, ХА, СлА, ША, КнИзб 

ðñïêåßìåíïò прѣждереенъ 1  

ðñïëå÷2åßò прѣждереенъ 2  

ðñïññç2åßò прѣждереенъ 2 Супр 

                                                           
60 Вторият компонент на думата е глоса. 
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óêëçñüò жестOсрьдьнъ 1 Злат, МихХом 

÷Üñéò мIлOсрьдъ (!) 1 

ô\ò ÷Üñéôïò блAгOдѣтьнъ 1 Сав, Супр 

÷ñçóôüò блAгOпOтрѣбьнъ 1 
óðëáã÷íßæåó2áé мIлOсрьдъ бꙑвAтI 1 

‰ðïêñéíüìåíïò лIцемѣрѹѩ 1 Григ, Кир, ССб 1073 

Сложните прилагателни в славянския превод на ПА, които предават 

гръцки прости думи, са предимно утвърдени и широко употребявани, но 

все пак тази група е неколкократно по-малобройна в сравнение с 

калкираните прилагателни (55 употреби срещу 289). Впрочем тук се 

наблюдават доста случаи, в които единият от компонентите на 

старобългарската лексема, по правило първият, съответства на префикса на 

гръцката и може да варира: прѣкO- – Bíôé-; б ѣ д ь нO-/жес тO- – äõó-; прьвO-

/прѣжде- – ðñï-; мIмO-/-прѣст ѫ п- – ðáñÜ-. 

 

2.6. Старобългарски композита без гръцки съответствия. 

Без гръцки съответствия в ПА се срещат споменатите по-горе лексеми блAгOвOл ь н ъ [1], 

бOгOдъхнOвенъ [1], д л ъ гOтрьпѣлIвъ [1], жIвOтвOр ѧI [2], мIлOсрьдъ [2], прѣждере енъ [1] и 

лOвѣкOл ю бIвъ [5], а също така дѹшетьлIвъ [1], незасвидетелствана засега в други 

паметници, ꙁълOвѣрьнъ [1], регистрирана в МЛ, УК, ССб 1073, Григ, ГС, Злат, Шест, 

КО, ЕК, и лIхOeм л ѩI [1], регистрирана в Супр, СлА, ША, ПП, БП. 

В сравнение със съществителните композита, прилагателните 

композита в ПА демонстрират по-разнороден превод. От 82 сложни гръцки 

лексеми, които имат две или повече употреби, 27 се характеризират с 

разнотипни славянски съответствия (композитум, словосъчетание и проста 

дума или комбинация от два типа), 40 – с различни лексикални 

съответствия в рамките на един и същи тип, а 27 (32%) се предават с една и 

съща дума. Ето някои примери за вариращ превод: ôáðåéíü5ñùí – 

съмѣренOмѫдрьнъ/съмѣренъ мѫдръ/пOкOрIвъ, съмѣренъ; 2áíáôçöüñïò – 

съмрьтOнOсьнъ/съмрьтьнъ, AдOвIт ъ; Bìíçóßêáêïò – непAмѧтIв ꙑI ꙁълO, 
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непOмIнAѩI врAж ь д ꙑ/б е ꙁ ъ лOбIвъ, неꙁълOбIв ъ; ðáíï‡ñãïò – кOвAр ь н ъ, 

мѫдръ, OпAсIвъ, х ꙑ т р ъ. 

Безсуфиксалните сложни прилагателни в ПА са 20 на брой – двойно 

повече в сравнение със съществителните от същия тип. Девет от тях са 

специфични за този славянски текст: бOгOпѹстъ, вьсебOгAт ъ, длъгOтрьпъ, 

дOб рOсрьдъ, ꙁълOѩ д ръ, нOвOѹкъ, с лAбOѹмъ, с лAвOрAдъ, с ѹeмѫдръ. 

 

3. Глаголи. 

3.1. Гръцки композитум – старобългарски композитум (калкиране). 

3.1.1. Точно предаване на семантиката на двата компонента. 

Bãá2ïðïéåqí блAгOтвOрIтI 2 Зогр, Мар, Ас, Сав, Евх, Супр, Козм, СлА, 

   ОА, СтА, ША, Гр, Зх, Григ, Ефр, Шест 

Aгб1прпй™н дOбрOтвOр ѧ 1 СлА, Зогр, Мар, Ас, Сав, Супр, ОА, СтА, 

   ША, Григ, Шест, Леств 

Bñãïëïãåqí прAꙁдьнOслOвесIтI 1  
äéêáéïëïãåqó2áé прAвьдьнOслOвOвAтI 1 

äéøõ÷åqí дъвOдѹшьствOвAтI 1 

åˆáããåëßæåó2áé блAгOвѣщAтI 1 Мар, Ас, ОА, ХА, Кир, Зх, Григ 

åˆáñåóôåqí блAгOгOдIтI 1 

åˆäïêåqí блAгOвOлIтI 4 Зогр, Мар, Ас, Сав, Син, Евх, Супр, СлА, 

   ХА, ША, ПП, БП, Кир, Пал, КнЙов Григ, 

   ССб 1073, Ефр, Бог, Кн 12, КнИзб 

еˆдпк™н блAгOвOл ѧ 1 

åˆäïêåqí блAгOIꙁвOлIтI 1 Зогр, Мар, Ас, Сав, Син, Ост, ХА, ПП, БП, 

   Евх, ША, СтА, Гр, Григ, Бог, КО 

åˆåñãåôåqí блAгOдѣтIтI 1 

åˆ2õìåqí дOбрOдѹшевAтI 2 

åˆëïãåqí блAгOслOвесIтI 3 Син, Супр, ПП 

 блAгOслOвествIтI 1 Син, Супр, ПП, БП, Козм 

 блAгOслOвестIтI 6 Зогр, Мар, Ас, Син, Евх, Супр, Кир, Ас, ПП, 

   БП, Григ, Ефр 

 блAгOслOвесьствOвAтI 1 Син 

 блAгOслOвIтI 6 Зогр, Мар, Ас, Сав, Евх, Служ, Супр, Ост, 

   СлА, ОА, ХА, ША, Гр, Зх, Кир, Козм, Пал, 
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   КнЙов, Кн 12, ССб 1073, Злат, Ефр, Бог, 

   Шест, ГС, КО, КнИзб 

еˆлпг™н блAгOслOвесѹѩ 3 

åˆ÷áñéóôåqí блAгOдAрIтI 6 Супр, Кир, Пал, Сб 1076, Григ, ССб 1073, 

   Злат, Шест, ЙоЗлат, КО, КнИзб 

еˆчбсйуф™н блAгOдAр ѧ 2 

åˆ÷áñéóôåqí блAгOдAрOвAтI 1 

2áõìáôïõñãåqí ѹдOтвOрIтI 1 Григ, Кир, Мин 1096 (с), Мин 1096 (о), ГА 

ìåãáëïññçìïíåqí вельрѣевAтI 1 Син, Евх, ПП, БП, МихХом 

ìåãáëï5ñïíåqí велIкOмѫдрOвAтI 1 

 вельмѫдрOвAтI 1 Супр, ЖитТС 

|ëéãïøõ÷åqí мAлOдѹшьствOвAтI 2 ЙоЗлат 

 хѹдOдѹшьствOвAтI 1 

}ëïêáõôï‡í вьсесъж ещI сѧ 1 

óù5ñïíåqí цѣлOм ѫ дрOвAтI 2 ХЛ, Кир, ССб 1073, Злат, Ефр 
ущ4спн™н цѣлOм ѫ др ѹѩ 1  
‰øçëï5ñïíåqí вꙑсOкOм ѫ дрOвAтI 5 СлА 

øåõäïìáñôõñåqí лъжесъвѣдѣтелевAтI 1 

 

3.1.2. Свободно предаване на семантиката на единия компонент. 

åˆáñåóôåqí вьсегOдIтI 1 

ðïëõðñáãìïíåqí мънOгOвѣщAвAтI 1 

 

3.1.3. Формално наподобяване на гръцкия модел (мними калки). 

ìáêñï2õìåqí мънOгOтрьпѣтI 1 ША 

 длъгOтрьпѣтI 6 Супр, Пал, Григ, Ефр, КнИзб 

мбксп1хм™н длъгOтрьпѧ 1 

 

При калкирането на глаголите композита преводачът се е стремил да 

се придържа не само към структурата на оригиналните лексеми, но и към 

семантиката на компонентите им (в 63 случая от общо 73). Когато обаче е 

търсил по-голяма експресивност и обобщеност на изказа, той е отстъпвал 

от този принцип, срв. употребата на вьсегOдIмъ вместо очакваното 

б лAгOгOдIмъ за åˆáñåóôÞóùìåí: eмѹже (гOс пOдI – бел. моя) Aщ е всегOдIмъ 
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въ н ꙑн ѣ шьнIIмь вѣцѣ⸱ въспрIIмемъ въ бѫдѹщII 123:83 ¯ T@í 

åˆáñåóôÞóùìåí Tí ô© í‡í ár™íé, Bðïëçøüìå2á êáp ô{í ìÝëëïíôá 

1820С. 

Малко по-сложен се оказва въпросът за старобългарските 

еквиваленти на ìáêñï2õìåqí/ìáêñï2õì™í. К. Шуман разглежда 

причастието длъгOтрьпѧ като резултат от калкиране с превод на 

допълнителен член (Lehngliedzusatz), т.е. т р ь п ѧ предава цялостното 

значение на ìáêñï2õì™í, а компонентът длъгO- е добавен като 

съответствие на ìáêñï- заради формалното придържане към гръцкия 

образец (Schumann 1958: 3). Такова придържане липсва в класическите 

евангелски текстове, в които срещу ìáêñï2õìåqí винаги стои трьпѣтI 

(ССл: 705). Впрочем освен за ПА посоченото сложно причастие и сродни 

на него лексеми са характерни за Супр и за редица преславски текстове 

(Върбанова 2006: 148). 

Старобългарският книжовник си е позволил по-свободно отношение 

при употребата на мънOгOтрьпѣтI – първият компонент не предава 

значението на ìáêñï-. И в ПА, и в старобългарския канон мъ нOгO- е 

традиционен еквивалент на ðïëõ- (ССл: 335–336). Лексемата има само 

една употреба в ПА и вероятно е индивидуално преводаческо решение, тъй 

като се среща единствено още в ША. 

Около половината (15) от 33-те калкирани думи61 са засви-

детелствани в старобългарския канон, а останалите са непознати: 

б лAгOгOдIтI, б лAгOдAрOвAтI, б лAгOд ѣ тIтI, б лAгOс лOвесOвAтI, велIкOмѫ дрOвAтI, 

вꙑсOкOмѫ дрOвAтI, вьсегOдIтI, вьсесъжещI, дOб рOдѹшевAтI, д ъ вOдѹшь-

с т вOвAтI, лъжес ъ вѣдѣтелевAтI, мAлOдѹшьствOвAтI, мънOгOвѣщAвAтI, 

мънOгOтрьпѣтI, прAвьдьнOс лOвOвAтI, п рAꙁдьнOс лOвесIтI, хѹ дOдѹшьствOвAтI, 

ѹдOт вOрIтI. Посочените глаголи и причастия в ПА са създадени на 

основата на функциониращи в старобългарския език словообразувателни 

                                                           
61 Като една лексема се разглеждат глагол композитум и причастие с идентични 
компоненти, напр. блAгOслOвIтI и блAгOслOвенъ. 
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модели – както високопродуктивни и широко разпространени (с първи 

компонент например б лAгO-, вьсе-, дOб рO-, мънOгO-), така и по-малко 

продуктивни или срещащи се само в един ръкопис (велIкO-, д ъ вO-, хѹдO-). 

Три лексеми обаче свидетелстват за нови модели композита – с първа 

съставка вꙑсOкO-, п рAвьдьнO- и прAꙁдь нO-. 

Освен посочения по-горе глагол д л ъ гOтрьпѣтI, към преславските 

текстове отвеждат б лAгOдAрIтI (Христова-Шомова 2004: 685; Самойлова 

1997: 86–87) и сродният б лAгOдAрOвAтI, които заедно с причастието 

б лAгOдAрѧ се срещат общо 8 пъти в ПА. Към посочените лексеми биха 

могли да се добавят глаголът вельмѫдрOвAтI, регистриран само в Супр и в 

ЖитТС62, и евентуално лексемите цѣлOмѫдрOвAтI/ цѣлOмѫ дрѹѩ, които са 

засвидетелствани предимно в паметници от Симеоновата епоха.  

Интересна е съпоставката между словообразувателната структура на 

изходните лексеми и на техните старобългарски съответствия. По правило 

в ПА åˆäïêåqí (åˆäïê™í) се превежда с двувидовия глагол б лAгOвOлIтI 

(б лAгOвOлѧ), но при цитирането на Лк 12:32 е предпочетен едновидовият 

б лAгOIꙁвOлIтI63, с префигиран втори компонент, за да се подчертае 

завършеността на аористното действие: н е бOI с ѧ мAлOe с тAдO• AкO 

б лAгOIꙁвOлI Oць вAшь• дAтI вAмъ цр ьствьe 94:104 Ì[ 5ïâï‡ ô{ ìéêñ{í 

ðïéìíßïí, Ѓôé åˆäüêçóåí } Ðáô[ñ ‰ì™í äï‡íáé ‰ìqí ô[í âáóéëåßáí 

1721С. Композитумът е регистриран в същия стих в Зогр, Мар, Ас и Сав 

(ССл: 87) и не излиза от руслото на писмената традиция, но се смята за по-

късно образувание в сравнение с б лAгOвOлIтI (Molnár 1985: 85). 

Префигиран е също вторият компонент на лексемата вьс есъжещI 

(}ëïêáõôï‡í), която кореспондира със субстантивираното причастие 

вьсесъжAгAeмOe/вьсесъжAгAeмAA в Ас и Син (ССл: 162). Това всъщност е 

единствената известна засега употреба на лична форма на глагола в 

                                                           
62 За ЖитТС се предполага, че е преведено в Преслав (Грашева, Славова 2003: 316). 
63 Приемам, че глаголът е от свършен вид, както е представен в СтбР. Според ССл той е 

двувидов. 
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старобългарски текст: в˚сесъжьꙁI с ѧ сAмъ б  ѹ вь сь• нA трѣбIщI Iс пOвѣдAнIA 

сльꙁъ 120:66 }ëïêáýôùóïí óåáõô{í Ѓëïí ô© Èå©, äé@ âùì™í 

TîïìïëïãÞóåùò, êáp äáêñýùí 1808D. 

Суфиксацията на глаголите композита в ПА е по-разнообразна от 

префиксацията и това най-добре проличава при съответствията на 

åˆëïãåqí – б лAгOс лOвIтI, б лAгOс лOвесIтI, б лAгOс лOвествIтI, б лAгOс лOвестIтI, 

б лAгOс лOвесOвAтI, б лAгOс лOвесьствOвAтI. С изключение на първата лексема 

всички останали са образувани от сигматичната основа на съществи-

телното слOвO. Различна суфиксация се наблюдава също при б лAгOдAрIтI/ 

б лAгOдAрOвAтI и при композитата с втори компонент -дѹш-: -дѹшевAтI/-

дѹшьствOвAтI. Много продуктивен е формантът -OвA/-евA, с който са 

образувани 10, а с разширения му вариант -ь с т вOвA – 4 от всички 33 

лексеми в тази група. Той категорично маркира несвършения вид на 

съответния глагол, което вероятно е причина за високата му активност64. 

Предпочитание към глаголите от несвършен вид проявяват и преславските 

книжовници (Иванова-Мирчева 1982: 126). 

За разлика от сложните гръцки съществителни и прилагателни имена, 

глаголите композита в ПА се калкират много по-рядко и при тях това не е 

основният тип превод – застъпен е в 73 от 376 употреби, т.е. само в 19% от 

случаите. 

 

3.2. Гръцки композитум – старобългарско словосъчетание. 

3.2.1. Точно предаване на семантиката на двата компонента. 

Bãá2ïðïéåqí дOбрO твOрIтI 1 

Bðáõôïìïëåqí O себѣ OтIтI 2 

âñáäõ5áãåqí пOꙁдѣ AдAтI 1 

âñá÷õ5áãåqí мAлO AстI 1 

ãëùóóï÷áñéôåqí ѩꙁꙑкOм ь лAскAтI 1 

2áñóïðïéåqí дрьꙁъ твOрIтI 1 

2åïðïéåqí бOгъ сътвOрIтI 1 Кир 

                                                           
64 Въпросът е разгледан по-подробно в “Словообразувателна синонимия”, с. 57–58. 
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2åóìï2åôåqí ꙁAкOн ъ пOлOжIтI 1 

sëåùðïéåqó2áé мIлOстIвъ твOрIтI 1 

êáñðï5ïñåqí плOдъ твOрIтI 2 РЛ, Кир 

ëéìïêôïíåqí глAдOм ь ꙁAмOрIтI 1 Гр, Зх 

 глAдOм ь ѹмOрIтI 1 

ìíçóéêáêåqí пOмIнAтI ꙁълOбѫ 1 

 пOм ь н ѣ тI ꙁълOбѫ 1 

íïìï2åôåqí ꙁAкOн ъ пOлAгAтI 1 

íåïóóïðïéåqí гнѣꙁдO сът вOрIтI 1 

ïríïðïôåqí вIнO пIвAтI 1 

}ëïêáõôï‡í пOжрьтI сѧ вьсь 1 

5áíåñïðïéåqí Aвѣ твOрIтI 1 

5éëïðïíåqí бOлѣꙁньнO любIтI 1 

5ñåíáðáôAí ѹмOмь льстIтI сѧ 1 СлА, ХА 

÷áñïðïéåqí рAдOсть твOрIтI 2 Евх, ОА, СтА 

 

3.2.2. Свободно предаване на семантиката на единия компонент. 

Bãáëìáôï5ïñåqí пOдOбIe нOсIтI 1 

Bñãïëïãåqí прIснO глAгOлAтI 1 

B÷2ï5ïñåqí тѧгOтꙑ пOдъIмAтI 1 

äéêáéïëïãåqó2áé въпрѣкꙑ глAгOлAтI 1 

åˆïäï‡í пOспѣтI сѧ въ блAгO 1 

2åóìï2åôåqí ꙁAкOн ѹ ѹIтI 1 

sëåùðïéåqó2áé мOлIтвѫ твOрIтI (!) 1 

róïó2åíåqí рAв ь н ъ бꙑтI мOш тIѭ 1 

íïóóïðïéåqí д р ѣ в л е сътвOрIтI 1 

ëé2ïâïëåqí кAменIeмь пOбIвAтI 1 Мар, Ас, СлА, ША 

 кAменIeмь пOбIтI 1 Супр 

ëïãï2åôåqí слOвO въꙁдAтI 1 

ìåôåùñïðïñåqí вꙑсO е в ъ ꙁIтI 1 

ìíçóéêáêåqí пOм ь н ѣ тI врAжьдѫ 1 Гр, Зх 

ðïëõ5áãåqí рAꙁлI ь нA брAш ь нA AстI 1 

ðñïóùðïëçðôåqí (нA) лIцA ꙁь рѣтI 2 СлА, ОА, СтА, ХА, ША 

óôñáôïëïãåqí сътвOрIтI вOIнA 1 

ôéìéïõëêåqí цѣнIтI скѫпѣ 1 
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3.2.3. Старобългарското словосъчетание включва сложна дума. 

åˆåñãåôåqó2áé блAгOдѣтIѭ свьтѣтI сѧ 1 

åˆëïãåqó2áé блAгOслOвенъ бꙑтI65 1 

åˆóåâåqí стрOIтI блAгOвѣрeм ь 1 СлА 

óù5ñïíåqí цѣлOм ѫ др ъ бꙑтI 1 

 

3.2.4. Описателно предаване на цялостното значение на гръцкия 

композитум. 

âëáó5çìåqó2áé хѹлѫ прIIмAтI 1 СлА, ХА, ША 

åˆóôá2åqí стрOIн ъ б ꙑ тI 1 

åˆ÷áñéóôåqí въꙁдAтI хвAл ѫ 1 Зогр, Мар, Ас, Сав 

 въꙁдAAтI х вAл ѫ 1 Зогр, Мар, Ас, Сав, Кир 

ìåôñéï5ñïíåqí съмѣренOм ь бꙑтI 1 

ìíçóéêáêåqí д р ь жAтI гнѣвъ 2 

Сравнително рядко (в 55 употреби, т.е. 15%) гръцките сложни 

глаголи в ПА се предават със словосъчетание, в чийто състав непременно 

влиза глагол, а другата дума може да принадлежи към различни части на 

речта: съществително (в различни падежи), прилагателно име, местоиме-

ние, наречие. Обикновено втората съставка на гръцката лексема се 

превежда с глагол, но в някои случаи той представлява еквивалент на 

първия компонент: ìíçóéêáêåqí – пOмIнAтI ꙁълOб ѫ, пOмьнѣтI ꙁълOб ѫ, 

пOмьнѣтI врAжьдѫ; 5éëïðïíåqí – бOлѣꙁньнO любIтI. Старобългарският 

книжовник прибягва до употребата на предлози (åˆïäï‡í – пOспѣтI с ѧ въ 

б лAгO; ðñïóùðïëçðôåqí – нA лIцA ꙁьрѣтI) и дори на пълнозначна трета 

дума в словосъчетанието (ðïëõ5áãåqí – рAꙁлIьнA б рAш ь нA Aс тI), за да 

предаде максимално ясно за читателя смисъла, вложен в оригиналната 

дума. На тази причина набляга Е. М. Верешчагин, разглеждайки 

                                                           
65 Словосъчетанието може да се разглежда и като пасивна форма на блAгOслOвIтI, още 

повече че превежда гръцки пасив, но според Граматика 1993: 425 съчетанията бꙑтI + 

страдателно причастие все още не представляват окончателно оформена категория в 

старобългарския език и се приемат за особен случай на съставно именно сказуемо. 
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експликацията като един от начините за създаване на термини в 

преводаческата дейност на Кирил и Методий (Верещагин 1997: 98–99). 

Тук много по-често, отколкото при калкирането се предава свободно 

семантиката на единия от компонентите на гръцките композита, към което 

предразполага и самата форма на словосъчетанието като синтактична 

единица. 

Особен интерес представлява третата подгрупа, в която преводът е 

усложнен и включва двукоренно име (съществително, прилагателно или 

причастие) – калка на гръцката лексема, както и глагол, експлициращ 

семата действие/състояние. В два от случаите е предпочетен бꙑтI, който 

има значение на констатация, на най-общо състояние (Граматика 1993: 

420). В един старозаветен цитат обаче (Прем 3:5), е употребен стилистично 

мотивираният свьтѣтI с ѧ, за да представи образно съдбата на душите на 

праведните: мAл ꙑ пOкAꙁAнI: вельмI б лAгOд ѣ тIѭ свьтѧть сѧ: AкO б ъ IскѹсI 

A: I Oб р ѣ т е A дOс тOIнꙑ с е б ѣ Е:6–9 êáp |ëßãá ðáéäåõ2Ýíôåò ìåãÜëùò 

åˆåñãåôç2Þóïíôáé, Ѓôé } Èå{ò Tðåßñáóåí áˆôï†ò, êáp åЏñåí áˆôï†ò 

Bãßïõò Uáõôï‡ 1424D. 

Предаването на âëáó5çìåqó2áé с хѹлѫ прIIмAтI и на åˆ÷áñéóôåqí с 

въꙁдAтI/в ъ ꙁдAAтI хвAлѫ от четвъртата подгрупа намира подкрепа 

съответно в апостолската и в евангелската традиция. Останалите 

старобългарски словосъчетания са индивидуални преводачески решения, 

възникнали в процеса на работа върху гръцкия текст. 

 

3.3. Гръцки композитум – старобългарска проста дума. 

Bãñõðíåqí бъдѣтI 5 Зогр, Мар, Ас, Сав, Евх, Син, Ен, Ост, ПП, 

   БП, ХА, СлА, СтА, ОА, ША 

ásìùäéAí OскOмIн ѣ тI 1 

ár÷ìáëùôßæåqí плѣнIтI 1 Зогр, Мар, Син, Клоц, Супр, СлА, ОА, ХА, 

   ША, ПП, БП, Гр, Зх, Кир 

Bìâëõùðåqí OсльпнѫтI 1 

Bíáæùðõñåqó2áé пOрOдIтI сѧ 1 
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Bí2ïìïëïãåqó2áé IспOвѣдAтI сѧ 1 Стб канон 

Bíïéêïäïìåqí въꙁьдAтI 1 

Bðáõôïìïëåqí OтIтI 1 

 O(тъ)хOдIтI 2 

áˆôïìïëåqí прѣхOдIтI 1 

âëáó5çìåqí хѹлIтI 5 Зогр, Мар, Ас, Сав, Супр, СлА, ХА, ША, 

   Кир, Козм 

ãåùñãåqí дѣлAтI 1 Супр, СлА, ХА, ША, Кир 

 дѣAтI 1 

 съдѣлAтI 1  

äïõëáãùãåqí пOрAбOщAтI 1 ША 

 рAбOщAтI 1 

årñçíïðïéåqí съмѣрAтI 1 Зх 

Tê5éëïóï5åqí м ѫ д рIтI 1 

Tîïìïëïãåqó2áé IспOвѣдAтI (сѧ) 5 Зогр, Мар, Ас, Сав, Син, ОА, ЕП, ПП, БП, 

   Кир, Козм 
 IспOвѣдѣтI (сѧ) 3 Зогр, Мар, Син, Супр, СлА, ОА, ХА, ША, 

   ЕП, ПП, БП, Кир 

Tðé÷ïñçãåqí пOдAвAтI 2 Евх 

 пOдAтI 4 СтА, ХА 

 пOдAAтI 2 СлА, ХА, ША 

åˆáããåëßæåéó2áé пOвѣдAтI 1 

åˆáñåóôåqí ѹгAждAтI (бOгѹ?) 2 Син, Евх, Ен, ОА, СтА, ХА, ША, ПП, БП, 

   Зх, Гр 

 ѹгOдIтI 6 Син, Евх, ПП, БП 

åˆäïêåqí IꙁвOлIтI 1 Евх 

åˆ2ýíåéí ѹпрAвIтI 1 

åˆëáâåqó2áé бOAтI сѧ 1 

 въсѫмьнIтI сѧ 1 

 гOвѣтI 4 Гр, Зх, Кир 

 гOтOвAтI 1 

åˆðïñåqí ѹгOбьѕIтI сѧ 1 

åˆôåëßæåéí съмѣрAтI (сѧ) 2 

 ѹхѹждAтI 1 

 хѹдIтI 1 

 хѹлIтI 1 
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åˆ5ñáßíåéí/-åó2áé веселIтI (с ѧ) 20 Зогр, Мар, Ас, Сав, Син, Евх, Супр, Ост, 

   ПП, БП, Гр, Зх, ОА, СлА, СтА, ХА, ША, 

   КнЙов, Кир 

 веселOвAтI с ѧ 1 Кир 

 въꙁвеселIтI (сѧ) 15 Зогр, Мар, Ас, Сав, Супр, Син, БП, ПП, Ост, 

   Кир 

 въꙁдрAдOвAтI сѧ 2  

 рAдOвAтI с ѧ 3 Супр, Гр, Кир 

åˆ÷áñéóôåqí дAрOвAтI 1 

 пOхвAлIтI 1 Сав, ОА, СтА, ХА, ША, Кир 

 пOхвAлAтI 1 СлА, ХА, ША, Кир 

 хвAлIтI 4 Евх, Супр, СлА, ОА, СтА, ХА, ША, Кир 

æùïðïéåqí жIвIтI 1 Зогр, Мар, Евх, СлА, ХА, ША, Кир 

 OжIвIтI 2 ХЛ, КнЙов, Кир 

 OжIтI 1 

^íéï÷åqí вOдIтI 1  

 нAпрAвлAтI 1 

såñïõñãåqí жрьтI 1 

 свѧтIт ел евAтI 1 

r÷íçëáôåqí слѣдOвAтI 1 

êá2ïäçãåqí нAстAвлAтI 1 

êáêïõ÷åqí OꙁълOбIтI 1 

êáôåõ2ýíåéí IспрAвлAтI 4 Син, БП, Гр, Зх 

êáôåõïäï‡ó2áé нAпрAвлAтI сѧ 1 

 спѣтI 1 Ас, Син, ПП, БП 

êáôåõ5ñáßíåó2áé въꙁвеселIтI сѧ 1  

êåíïäïîåqí велIAтI сѧ 1 Супр, Кир 

êëçñïíïìåqí нAслѣдIтI 7 Зогр, Син, ПП, БП, СлА, Зх, Гр, Кир, Козм 

 нAслѣдOвAтI 10 Зогр, Ас, Син, СлА, ОА, ША, ПП, БП, Кир 

ëåéðï2õìåqí прѣнемOщI 1 

ëåéôïõñãåqí пOслѹжIтI 2 СлА, ХА, ША 

  слѹжIтI 4 ХА, ША, Кир 

ìáêñï2õìåqí пOтрьпѣтI 2 Мар, Ас, Сав, СлА, ХА 

 трьпѣтI 2 Зогр, Мар, Ас, Сав, СлА, ОА, СтА, ХА, ША 

ìåë¥äåqí въспѣвAтI 1 

 въспѣтI 1 
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 пѣвAтI 2 

ìåôñéïðá2åqí скръбѣтI 1 

íáõáãåqí IстOпIтI сѧ 1 Супр 

íïìï2åôåqí ѹꙁAкOнIтI 2 ЕП 

íïõ2åôåqí нAкAꙁAтI, -Aѭ 5 ХЛ, КнЙов 

 ѹIтI 2 Стб канон, СтА, ХА, ША 

}äçãåqí нAстAвIтI 6 Зогр, Мар, Ас, Сав, Син, ПП, БП, Гр, 

   КнЙов, Кир 

 нAстAвлAтI 2 Евх, Кир 

ïrêïäïìåqí съꙁIдAтI 2 Зогр, Мар, Ас, Сав, СлА, ОА, ХА, ША 

 съꙁьдAтI 5 Зогр, Мар, Ас, Син, Супр, ЕП, ПП, БП, Гр, 

   Зх, КнЙов, Кир, Козм 

ïrêïíïìåqí стрOIтI 2 Супр, Кир 

|ëéãïøõ÷åqí въстѫжIтI 1 (глоса) 

 OслAбѣтI 1 (глоса) 

|ëéãùñåqí прѣнемAгAтI 1 Ен, РЛ, ОА, ХА, ША, Гр, Зх 

}ìïëïãåqí IспOвѣдAтI (сѧ) 4 Супр, СлА, ОА, СтА, ХА, ША, Кир 

|ñ2ïôïìåqí прAвIтI 1 

ðåé2áñ÷åqí пOкAрAтI сѧ 1 Супр, Кир, Козм 

ðëåïíåêôåqí OбIдѣтI 1 

ðëçñï5ïñåqí IꙁвѣстIтI 2 Супр, Кир 

 IꙁвѣстOвAтI 2 Стб канон 

ðïëõðëáóéÜæåéí ѹмънOжIтI 1 

…J2õìåqí ѹнꙑвAтI 1 

óêõ2ñùðÜæåéí сѣтOвAтI 2 Син, Евх, ПП, БП 

óôåíï÷ùñåqó2áé въстѫжIтI 1 

 сътѫжAтI сI 1 СлА, ОА, СтА, ХА, ША 

óõêï5áíôåqí OбIдѣтI 1 Зогр, Мар, Ас 

 OклеветAвAтI 4 

 OклеветAтI 4 Стб канон, КнЙов 

óõìâïëïêïðåqí бесѣдOвAтI 1 

óù5ñïíßæåéí нAѹIтI 1 Козм 

ôáëáéðùñåqí пOстрAдAтI 3 Син, Евх, ПП, БП 

 стрAдAвAтI 1  

ôáðåéíï5ñïíåqí съмѣрAтI сѧ 3 Син, ПП, БП 

ôåëåóéïõñãåqí съврьшAтI 1 
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 съврьшевAтI 2 

‰ìí¥äåqí пѣтI 1 

5áíåñïðïéåqí AвIтI 1 

5éëå÷2ñåqí врAжьдOвAтI 1 Гр, Зх 

5éëïíåéêåqí OдOлOвAтI 1 

÷áëéíáãùãåqí въхлAстAвAтI 1 

 въхлAщAтI 1 

 OбѹꙁдAтI 1 ХА 

 OхлAстIтI 1 СлА 

÷áñïðïéåqí ѹтѣшAтI 1 

÷åéñáãùãåqí нAстAвлAтI 1 

÷ïñçãåqí дAAтI 1 

 пOдAтI 1 

øåõäçãïñåqí лъгAтI 1 

В преобладаващия брой случаи (248 от общо 376 употреби, т.е. 66%) 

гръцките глаголи композита в ПА се предават с прости глаголи, което на 

пръв поглед е малко неочаквано. Половината от лексикалните двойки 

обаче (58 от 117) са регистрирани в паметниците от старобългарския канон 

или в по-късната писмена традиция. Отново се залага на утвърдени в 

превеждащия език думи, като нAслѣдIтI, х ѹ лIтI, т р ь п ѣ тI, които имат 

висока честота на употреба. В подкрепа на тази констатация е фактът, че 

92 (!) от всички 106 старобългарски лексеми (87%) са засвидетелствани в 

паметниците от Х–ХI в. Не липсват обаче и по-специфични, като 

въхлAс тAвAтI, в ъ х лAщAтI и OхлAс тIтI, които са типични за преславските 

текстове66. 

Вариативността при превода е доста по-голяма в сравнение с 

предишните две подгрупи и е резултат както от употребата на 

разнокоренни еквиваленти на гръцките глаголи (åˆëáâåqó2áé – бOAтI с ѧ, 

въсѫмьнIтI с ѧ, гOвѣтI, гOтOвAтI; åˆôåëßæåéí – съмѣрAтI (с ѧ), ѹхѹждAтI/ 
                                                           
66 Г. Баранкова отнася словообразувателното гнездо въхлAщAтI, въхлAщенIe, въхлAстIтI 

към източнобългарския ареал (Баранкова 1982: 45), а И. Христова-Шомова свързва 
употребата на въхлAстAтI, OхлAстIтI и OхлAстAтI по-конкретно с Преславския 

книжовен център (Христова-Шомова 2004: 429, 564). 
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хѹдIтI, хѹлIтI), така и от различната префиксация или суфиксация 

(ìåë¥äåqí – в ъ с п ѣ вAтI, въспѣтI, пѣвAтI, óôåíï÷ùñåqó2áé – въстѫжIтI, 

с ъ т ѫ жAтI сI). 

 

3.4. Гръцко словосъчетание – старобългарски композитум. 

Bãá2{í ðïéåqí блAгOтвOрIтI 1  

åˆ ðïéåqí блAгOтвOрIтI 1 Гр, Зх 

ìÝãá 5ñïíåqí велIкOмѫдрOвAтI 1 

 вельмѫдрOвAтI 1 Супр 

ф? ‰шзл? 4спн™н вꙑсOкOм ѫ дрѹ ѩ 1 

 
3.5. Гръцка проста дума – старобългарски композитум. 

AнфйлЭгщн прѣкOглAгOлѧ 1 

Bó÷çìïíåqí ꙁълOOбрAꙁOвAтI 1 ОА, СтА, Ефр, ЙоЗлат 

Aучзмпн™н ꙁълOOбрAꙁѧ 1 СлА, ХА, ША, Ефр 

дйбрпсехьменпт мIмOхOдѧ 1 Стб канон, Гр, Зх, ОА, ПП, БП, СлА, ХА, 

   ША, Григ, Кир, Злат, Ефр, Шест, КО 

Têðïñíåýåéí въꙁлюбOдѣAтI 1 

ìïé÷åýåéí OпрѣлюбOдѣAтI 1 

ðáñÜãåéí мIмOвестI 1 Кир 

 мIмOхOдIтI 2 Стб канон, СлА, ХА, ША 

ðáñáôñÝ÷åéí мIмOтещI 2 Григ, Син, Злат, Ефр, ЙоЗлат, КО 

ðáñåëêýåéí мIмOвл ѣщI 1 

ðáñÝñ÷åó2áé мIмOIтI 3 Зогр, Мар, Ас, Сав, Син, Супр, ПП, БП, Зх, 

   Гр, Кир, СлА, ОА, КнЙов, ПсКес, СтА ХА 

   ША, Григ, ССб 1073, Злат, Ефр, Шест, 

   КО, КнИзб 

ðáñïäåýåéí мIмOхOдIтI 1  

рспеЯсеу1бй прѣждереенO eстъ 67 1 Евх, Супр, СлА, ХА, ША 

…åqí мIмOтѣкAтI 3 Син, ПП, БП, Григ, Злат 

                                                           
67 Този тип превод е особен случай, понеже включва и форма на глагола бꙑтI, но в 

старобългарските паметници от Х–ХI в. е традиционно съответствие на гръцкия 

безличен и перифрастичен пасив. В синтактичен план представлява главна част на 

копулно-именно безлично изречение (Граматика 1994: 399). 
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óðëáã÷íßæåó2áé ѹмIлOсрьдIтI сѧ 1 Евх, Супр, Кир, Пал, Злат, Сб 1076, 

   Мин 1097, КнИзб 

‰ðïêñßíåó2áé лIцемѣрOвAтI 1 Григ, Кир, ССб 1073 

Старобългарските сложни думи тук превеждат предимно 

префигирани глаголи и причастия. Първият коренен компонент 

обикновено съответства на гръцкия префикс: мIмO- предава значението 

’край, покрай’ на ðáñá- (ðáñÜãåéí – мIмOв е с тI, мIмOхOдIтI; ðáñåëêýåéí 

– мIмOв л ѣ щI), прѣкO- означава ’против, срещу’, както и Bíôé- (BíôéëÝãùí – 

прѣкOг лAгOлѧ), а ꙁълO- е натоварено с отрицателна семантика, подобно на B- 

(Bó÷çìïíåqí – ꙁълOOб рAꙁOвAтI, Bó÷çìïí™í – ꙁълOOб рAꙁѧ)68. При 

лIцемѣрOвAтI обаче подобна зависимост няма и преводът се опира на 

смисъла на гръцкия глагол, а не на неговата форма (Цейтлин 1986: 211). 

Лексемата мIмOт ѣ кAтI (…åqí) съдържа добавен първи член, а ѹ мIлOсрьдIтI 

с ѧ (óðëáã÷íßæåó2áé) е допълнително префигиран. 

Всички тези преводачески решения имат опора в старобългарския 

канон. Там, където не са засвидетелствани точните лексикални 

еквиваленти, могат да се открият сродни, например в Зогр, Мар, Евх 

‰ðüêñéóéò се предава с лIцемѣрIe, а в Супр на ‰ðïêñéôÞò съответства 

лIцемѣръ (ССл: 309). Посочените по-горе паралели между гръцки 

префикси и старобългарски коренни компоненти в ПА също са познати на 

паметниците от Х–ХI в. Впрочем глаголите и причастията с първи 

компонент мIмO-, прѣкO-, ꙁ ъ лO- и прѣжде- са калки, но не на гръцки 

сложения, а на прости префигирани лексеми. 

Интерес тук представлява преводът на Têðïñíåýåéí и ìïé÷åýåéí 

съответно с въꙁлюбOдѣAтI и OпрѣлюбOд ѣAтI. Първият от старобългарските 

глаголи е образуван чрез префиксация от любOд ѣAтI, а думите със сложна 

основа л ю бOдѣ- се смятат за архаични (Цейтлин 1986: 246) и характерни за 

                                                           
68 Включването на лексемите с ðáñ(á)- и ‰ðï- и техните старобългарски съответствия в 

последната група е условно. Тези морфеми могат да се разглеждат също като коренни 

компоненти, понеже имат и адвербиална употреба. 
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Кирило-Методиевия език (Илиева 2006: 438). В ПА те се срещат по-често в 

сравнение с преславизмите с корен блѫд- [31:11 употреби]. 

Натрупването на форманти пред първия коренен компонент в 

OпрѣлюбOд ѣAтI е резултат от префигиране на композитума прѣлюбOдѣAтI, 

който вече съдържа префигираното съществително прѣ л юбꙑ. Употребата 

на глагола от свършен вид е контекстно обусловена и цели да предаде 

финитността на действието, постигането на целта, за която сигнализира 

гръцкият футурен перфект (Милев, Михайлов 1966: 271): кAA бO льꙁѧ 

eс т ь• т ѣ лO дѣвьствьнO съблюдъшI• A дшѫ прѣслѹшAнIA б ѣ сOмъ 

OпрѣлюбOд ѣAтI 38:12–6 Ðïqïí ã@ñ Ђ5åëïò Vóôáé ô© ô{ ó™ìá ðáñ2Ýíïí 

ôçñÞóáíôé, ô[í äS øõ÷[í ‰ð{ ô\ò ðáñáêï\ò ìåìïé÷åõìÝí¥ äáßìïíïò; 

1553В. Подобен мотив е движел преводача и при избора на адекватен 

старобългарски аналог на аористната форма Tîåðüñíåõóáí в цитат от 

Книгата на пророк Осия (4:18): любꙑ дѣѫште• в ъ ꙁ л ю бOдѣAше69• 

въꙁлюбIш ѧ беьстIе 19:12–3 Ðïñíåýïíôåò Tîåðüñíåõóáí· ]ãÜðçóáí 

Bôéìß

 

тради

о  

о о  . 

е характеризират

A

д

O O

                                                          

áí 1489С. 

Четири от старобългарските лексеми в разглежданата подгрупа не са 

засвидетелствани в старобългарския канон, нито в по-късната писмена

ция: въꙁлюбOд ѣAтI, мIмOвлѣщI, OпрѣлюбOд ѣAтI I пр ѣкOглAгOл ѧ. 

В групата на глаголите композита са включени общо 117 сложни 

гръцки лексеми, 59 т които имат повече от една употреба и теоретично 

дават възм жн ст за различна интерпретация Седемнадесет чужди 

композита с   с разнотипен превод (åˆ÷áñéóôåqí/ 

åˆ÷áñéóô™í – б лAгOдAрIтI, б лAгOд рѧ, б лAгOдAрOвAтI/въꙁдAтI хвAлѫ, 

въꙁдAAтI хвAлѫ/дAрOвAтI, пOхвAлIтI, пOхвAлAтI, хвAлIтI; ìáêñï2õìåqí/ 

ìáêñï2õì™í – мънOгOт р ь п ѣ тI, д л ъ гOтрьпѣтI, лъгOтрьпѧ/пOтрьпѣтI, 

трьпѣтI; Bñãïëïãåqí – прAꙁдь нOс л весIтI/прIс н  г лAгOлAтI), 40 имат 

 
69 Вместо коректната аористна форма въꙁлюбOдѣAш ѧ тук срещаме имперфектната 

въꙁлюбOдѣAш е. За тази и други грешки при превода на глаголи композита вж. 

Върбанова 2007: 100–101, 105–106, 111–112. 
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различни лексикални съответствия в рамките на един и същи тип 

(÷áëéíáãùãåqí – въхлAс тAвAтI, в ъ х лAщAтI, Oб ѹꙁдAтI, OхлAс тIтI) и само 10 

(17%)

р

е м д е о

е не са утвърдени в лексиката, не се използват свободно от 

преводача. 

 

и

жовен език в сравнение със сложните 

същес

(10%). Това отвежда славянския текст към ранната писмена традиция, 

 се предават с една и съща дума или словосъчетание. 

От друга ст ана, сложните славянски глаголи и причастия в ПА са 

предимно калки на гръцки композита (73% от употребите), по-рядко 

предават прости думи (22%) и в много малко случаи – словосъчетания 

(5%). Тук н пре енно трябва а с  отбележи, че повечет  от гръцките 

симплекси са префигирани и старобългарските им съответствия 

фактически представляват техни калки, съдържащи обаче пълнозначен, 

коренен първи компонент. Оказва се, че появата на сложните славянски 

глаголи и причастия в ПА почти винаги е “предизвикана” от гръцкия текст 

и те все ощ

*   *   * 

Сравнявайки славянския превод на Григ и ПА, В. Ягич констатира, че 

сложните гръцки думи в първия текст се предават много по-свободно, а 

във втория по правило те имат за съответствия композита (Jagić 1898: 544–

546). Изводът на учения е направен въз основа на наблюденията му върху 

съществителните и прилагателните имена, но се оказва изцяло невалиден 

по отношение на глаголите в ПА, понеже при тях преводът с проста дума 

преобладава значително над калкирането. Причината за това вероятно 

трябва да се търси в по-късното формиране  установяване на сложните 

глаголи в старобългарския кни

твителни и прилагателни. 

След обобщаване на данните за трите лексикално-граматични 

категории в ПА се оказва, че калкирането на гръцките композита (49% от 

употребите) и предаването им с проста дума (41%) се конкурират, а 

значително по-рядко книжовникът прибягва до превод със словосъчетание 
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когато калкирането не е прилагано последователно и задължително 

(Спасова 2008: 142). 

За книжовниците от Симеоновия кръг традиционно се смята, че 

масово употребяват калки (Иванова-Мирчева 1973: 87–89; 1982: 126), но 

някои по-нови изследвания съдържат данни за ограничено калкиране в 

преславски текстове. В двата преславски превода на Псевдо-Методиевото 

Откровение 33% от гръцките сложни думи в единия и 46% в другия се 

предават със старобългарски композита (Йовчева, Тасева 1995: 30). Затова 

непоследователното калкиране на гръцките композита в ПА може да се 

разглежда и като характеристика на индивидуална преводаческа техника, 

която е проявена в по-късно време и подкрепя разбирането за 

продължаването и доразвиването на Кирило-Методиевите традиции в 

Преславското книжовно средище (Минчева 1982; Грашева, Славова 2003: 

318–319, 322–323). 

Съществен е делът на чуждите сложни лексеми, които се предават с 

различен тип славянски съответствия (композитум, словосъчетание, проста 

дума) – 27%, или с различни лексеми – 55%. Устойчив е преводът на 32% 

от гръцките композита. Тези факти показват, че славянският превод на ПА 

е извършен по време, когато в книжовната практика все още е липсвала 

ясно установена норма за предаване на гръцките двукоренни лексеми и 

вариативността е била често срещано явление (Цейтлин 1986: 282). 
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Неславянска лексика 
 

1. Гръцки думи. 

Един от най-важните и най-сигурни маркери за времето на 

възникване на даден славянски превод е количеството на гърцизмите в 

него. Възприето е мнението, че архаичните текстове съдържат сравнително 

много непреведени гръцки лексеми, а преславските книжовници ги 

избягват, заменяйки ги със старобългарски еквиваленти (Добрев 1978; 

Пенев 1989: 305–307; Грашева, Славова 2003: 318; Иванова-Мирчева 2003: 

200–207; Христова-Шомова 2004: 764; Dunkov 1995: ХII–ХIII, ХVII–

ХХVII). Тази замяна се окачествява дори като най-последователната от 

всички намеси при редактирането на евангелския текст в Преслав (Славова 

1989: 117). 

Кратък раздел за гръцките думи в ПА, включващ техен списък, се 

съдържа в изследването на Й. Поповски (Popovski 1989a: 27–28). Ученият 

обръща внимание и на някои случаи, в които редом с гърцизмите се 

употребяват техни славянски еквиваленти (Popovski 1989a: 30–31). 

Представеният по-долу списък е изготвен въз основа на целия проучен 

лексикален материал и включва непубликувани от Й. Поповски гръцки 

думи и производни от тях, а също така всички случаи, в които чуждите 

лексеми имат и старобългарски съответствия в текста на ПА70. Тук не 

присъстват собствени имена (антропоними, топоними, етноними) и 

названия на ереси, понеже по правило те се заемат наготово и само се 

приспособяват към граматичната система на старобългарския език. 

Изключение е направено за èþäåè/æèäú71 и за сродните им лексеми, които 

                                                           
70 Водеща в списъка е думата от гръцкия текст на ПА. Срещу нея са дадени съответ-

ствията в славянската версия – гърцизъм и старобългарски еквивалент (там, където 

има такъв). В квадратни скоби е посочен общият брой на употребите на съответната 

лексема в ПА, а в кръгли – номерът на главата, в която се среща. 
71 Думата æèäú всъщност е стара балкано-романска заемка в славянските езици (ЭСРЯ: 

II, 43; Тасева, Йовчева 2006: 177–178). В края на IХ – началото на Х в. тя явно е била 
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са знакови съответно за архаичната и за преславската редакция. Някои от 

думите в списъка всъщност са хебраизми, но не се разглеждат отделно, тъй 

като са проникнали в старобългарския език при превода на гръцкия 

библейски текст или на други гръцки съчинения (Цейтлин 1986: 37).  
 

BââÜ àââà [2] (129) 

Päçò àäú [4] (13, 19, 95, 109) 

Päïõ àäîâú [4] (17, 73, 95, Х) 

BÞñ  àåðú [1] (83) âúçäóõú [1] (128) 

Båñïðüñïò àåðîõîäèâú [1] (69) 

áuñåóéò åðåñü [8] (130) 

Bóôñïðüëïò àåðîõîäüíú (!) [1] (84) 

áuñåóéò åðåñü [8] (130) 

BëÜâáóôñïí  àëàâàñòðú [1] (107) 

Bëáôßïò  àëà»èè [1] (7) 

BíÜ2åìá  àíà»åìà [1] (92) ïðîêëòú [1] (40) 

  íàëîæåíè¬ [1] (40) 

Dããåëïò  àíãåëú [36] (E, 6, 7, 13, âýñòüíèêú [1] (112) 

 21, 32 – глоса, 46, 49, 60,  

 69, 73, 84, 87, 89, 94, 95,  

 97, 102, 103, 105, 107,  

 121, 124, 126, 128, 130) 

(ô™í) BããÝëùí àíãåëüñêú [4] (38, 56, 122) 

Bããåëéêüò àíãåëüñêú [6] (14, 21, 71,  

 105, 112, 127) 

Bí2ýðáôïò àíòvïàòú [1] (32) 

ô™í Bðïóôüëùí àíãåëüñêú (!) [1] (8) 

Bðïóôïëéêüò àïîñòîëüñêú [1] (42) 

                                                                                                                                                                                      

утвърдена в старобългарския език, щом преславските книжовници са заменяли с нея 
гръцката èþäåè. 
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Bðüóôïëïò àïîñòîëú [77] (Е, 3, 4, 5,  

 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 18,  

 19, 21, 22, 24, 25, 32, 33,  

 36, 37, 38, 41, 42, 48, 49,  

 50, 54, 57, 59, 60, 65, 69,  

 71, 73, 81, 80, 82, 83, 84,  

 86, 87, 88, 89, 91, 94, 100,  

 104, 107, 109, 112, 117,  

 118, 120, 121, 122, 123, 

 124, 125, 126) 

ôï‡ Bðïóôüëïõ  àïîñòîëü [2] (45, 83) 

(ô™í) Bðïóôüëùí, àïîñòîëüñêú [8] (9, 32,  

ôï‡ Bðïóôüëïõ 43, 49, 74, 80, 106, 124) 

Bñ÷Üããåëïò àíãåëú (!) [1] (7) 

Bñ÷Üããåëïò àðõàíãåëú [1] (126) 

Bñ÷éåñÜñ÷çò àðõèåðåè [1] (122) 

Bñ÷éåñåýò àðõèåðåè [7] (32, 50, 71, íà÷ëàñâùåíèêú [1] (57) 

 121, 124) íà÷ëüíèêú ñâùåíèêú [1] (57) 

  íà÷ëüíûè ÷èñòèòåëü [2] (123) 

  ÷èñòèòåëü [1] (123) 

Bñ÷éåñùóýíç àðõèåðîñóíè [1] (115) íà÷ëî ñâùåíèÿ [2] (122) 

Dñùìá àðîìàòú [1] (128) 

Bóðßò àñïèäà [1] (24)  

Bóðßäùí àñïèäüíú [1] (30) 

âáñâáñéêüò âàðúâàðüñêú [1] (Е) 

} âÜñâáñïò âàðúâàðú [1] (Е) 

âëáó5çìßá âëàñâèìèÿ [1] (81) õóëà [2] (23, 130) 

  õóëåíè¬ [2] (24, 45) 

ãÜããñáéíá ãàíãðåíà [1] (40) 

ãÝåííá ãåîíà [8] (30, 36, 59, 73, ðîäú (îãíüíûè) [1] (23) 

 95, 127, 129) 

124 
 



äåë5Àò äîëúôèíú [1] (115) 

äéáâïëéêüò äèÿâîëü [3] (41, 54, 130) íåïðèÿçíèíú [1] (76) 

 äèÿâîëú (!) [1] (39) 

 äèÿâîëüñêú [2] (84) íåïðèÿçíè [1] (95) 

(}) äéÜâïëïò äèÿâîëú [23] (15, 21, 27, áýñú [1] (27) 

 41, 43, 53, 56, 65, 76, 84, ëüñòèâûè [1] (64) 

 91, 104, 105, 106, 107, íåïðèÿçíü [1] (40) 

 110, 124, 127, 129) 

ôï‡ äéáâüëïõ äèÿâîëü [2] (81, 130) íåïðèÿçíèíú [4] (54, 85, 127) 

äéÜêïíïò äèÿêú [3] (123, 124) ñëóãà [2] (88, 124) 

  ñëóæèòåëü [7] (36, 45, 88, 123) 

  ñëóæüíèêú [1] (111) 

без гр. äèÿêú [1] (124) 

äßäñáãìïí äèäðàãúìà [1] (40) 

äüãìá äîãúìàòú [1] (130) 

äïãìáôßæåéí äîãúìàòè èñêàòè [1] (84) 

äñá÷ìÞ äðàãúìà [1] (76) 

T2íáñ÷ßá åòíàðõèÿ [1] (115) 

åräùëü2õôïò èäîëîæðüòâüíú [1] (49) 

åräùëïëáôñåßá èäîëîëàòðèÿ [1] (7)  

 èäîëîñëóæåíè¬ [3] (13, 

 130) 

åräùëïëÜôñçò èäîëîñëóæèòåëü [1] (8) 

åräùëïìáíßá èäîëîáýñè¬ [1] (4) 

åtäùëïí èäîëú [1] (8) 

ô™í åräþëùí èäîëüñêú [1] (Х) 

<ÅêêëçóéáóôÞò Åêëèñèàñòú [14] (12, 14, Ñúáîðüíèêú [1] (119) 

 16, 18, 33, 39, 49, 60, 84, Öðüêúâüíèêú [1] (31) 

 90, 91, 101, 103, 114). 

Vëáéïí îëýè [1] (7) ìàñëî [9] (3, 17, 21, 27,  

  57, 89, 91) 
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TìðëÜóôñïò ïëàñòûðü [2] (57, 111) 

Tíõðüôáêôïò âúvïîñòàñüíú (!) [1] (115) 

Tðßóêïðïò åïèñêîïú [16] (20, 122,  

 124) 

TðéóôïëÞ åïèñòîëèÿ [2] (79, 130) ïîñúëàíè¬ [1] (38) 

  ïðèñúëàíè¬ [1] (Е) 

Tðéôßìéïí åïèòèìèÿ [1] (67) çàïðýùåíè¬ [1] (18) 

Vðïø åïîïñè (мн.ч.) [1] (108) 

ÅˆáããÝëéïí åâàíãåëè¬ [16] (2, 13, 83, áëàãîâýñòè¬ [1] (85) 

 84, 99, 107, 110, 20, 40, 

 46, 54, 58, 75, 118, 120, 

 122) 

åˆáããåëéêüò åâàíãåëüñêú [2] (52, 111) 

åˆáããåëéóôÞò åâàíãåëèñòú [5] (20, 88, áëàãîâýñòüíèêú [1] (42) 

 117, 122, 126) 

ô\ò T÷ßäíçò åõèäüíèíú [1] (24) 

^ãïýìåíïò èãóìåíú [14] (Е, 111, ñòàðýè [1] (111) 

 113, 114, 122, С) 

^ãçôçñßá èãóìåíüñòâî [1] (Е) 

2åïëüãïò òåîëîãú [1] (122) áîãîñëîâüöü [1] (122) 

2õìßáìá  êàäèëî [7] (16, 24, 81, 102,  

без гр.  òüìèÿíú (глоса) [1] (27) 107, 120) 

ôï‡ 2õìéÜìáôïò  êàäèëüíú [1] (121) 

såñáñ÷ßá èåðàðõèÿ [1] (122) ñâòèòåëüñòâî [1] (122) 

  ñâùåíîíà÷ëè¬ [1] (122) 

  ñâùåíî¬ íà÷ëè¬ [1] (122) 

sÝñåéá èåðèÿ [1] (20) 

såñåýò èåðýè [6] (31, 32, 120, æüðüöü [1] (39) 

 121) íà÷ëî÷èñòèòåëü [1] (124) 

  ñâòèòåëü [2] (107, 122) 
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  ÷èñòèòåëü [16] såñåýò (60, 

  107, 120, 121, 123, 124) 

rïõäáÀæåéí èþäýèñòâîâàòè [1] (84) 

<Éïõäáúêüò èþäåèñêú [1] (Р) 

ô™í <Éïõäáúê™í  æèäîâüñêú [1] (84) 

<Éïõäáqïò èþäåè [12] (4, 28, 29, 34, æèäú [1] (84) 

 39, 54, 55, 72, 84, 117) æèäîâèíú [2] (21, 120) 

(ô™í) <Éïõäáßùí  æèäîâüñêú [4] (51, 71, 84) 

<Éïõäáúóìüò èþäåèñòâî [1] (84) 

róÜããåëïò ðàâüíú àíãåëîìú [1] (119) 

êá2ïëéêüò êàòîëè÷üñêú [1] (130) ñúáüðàíú [2] (124, 130) 

êáíþí êàíîíú [1] (105) ïðàâèëî [7] (Е, 105) 

êéâùôüò (евр.) êèâîòú [2] (16, 114) êîâü÷åãú [2] (16 – глоса, 38) 

ê\íóïò êèíúñú [1] (34) 

ôï‡ êçíóï‡ êèíúñüíú [1] (34) 

êë\ñïò êëèðú [1] (32) ðäú [1] (122) 

êëÞñïõ êëèðîñüñêú [1] (123) 

êíá5åýò ãíàôåè [1] (71) áýëüíèêú [2] (94) 

  áýëü÷èè [1] (113) 

êïëëõñßäá êîëëvðèäà [1] (130) 

êñáíßïí êðàíè¬ [1] (Е) ëúáú [1] (71) 

êñáôÞñ êðàòûðü [1] (Р) 

êýìâáëïí êvìáàëú [1] (56) 

ëáýñá ëàâðà [8] (Е) 

без гр. ëàâðà [2] (С) 

ô\ò ëáýñáò ëàâðüñêú [1] (Е) 

ëåðôüí ëåïòà [1] (120) 

ìÜííá (евр.) ìàíüíà [2] (38) 

ô\ò ìïí\ò ìàíàñòûðüñêú [1] (88) 

ìïíáóôÞñéïí ìàíàñòûðü [8] (Е, 15, 130) 

127 
 



без гр. ìàíàñòûðü [2] (С) 

ìýñïí ìvðî [8] (22, 40, 81, 107, 

 128) 

} ìõñï5üñïò ìvðîíîñüöü [1] (16) 

|âëßáò (евр.) îâëèÿ [1] (71) 

ôï‡ |íÜãñïõ îíàãðü [1] (102) 

без гр. ïàíäåêòú [1] (С) 

ðáñÜäåéóïò ïîðîäà [2] (30) ðàè [5] (38, 53, 85, 114, 129) 

  ñàäú [1] (107) 

без гр. ïîðîäà [1] (38) 

ðÜó÷á (евр.) ïàñõà [2] (71, 87) 

ðéóôáêïêåíüò ïèñòàêîíüíú [1] (44) 

ðëßí2ïò ïëèíúòú [1] (86) 

ðïäÞñçò ïîäèðú [1] (90) 

ðñÜêôùñ ïðàêòîðú [2] (74) 

ðñåóâõôÝñéïí ïðåçâvòåðüñòâî [1] (124) 

ðñåóâýôåñïò ïîïú [3] (124) ñòàðüöü [8] (17, 20, 109, 111) 

  ñòðàñòîòðüïüöü (!) [1] (112) 

(ôï‡) ðñåóâõôÝñïõ ïðåçâvòåðüñêú [1] (Е) ñòàðü÷ü [1] (109) 

ô™í ðñåóâõôÝñùí  ñòàðü÷üñêú [1] (83) 

ðñï2åùñßá ïðîëîãú [1] (Р) 

…áêÜ (евр.) ðàêêà [1] (59) 

…çôßíç ðèòèíè [1] (27) 

óÜââáôïí ñ©áîòà [4] (31, 46, 104) 

óßêåñá ñèêåðú [1] (7) êâàñú [1] (5) 

óê\ðôñïí (евр.) ñêûïüòðú [1] (83) 

óêïñðßïò ñêîðúïèè [2] (43, 129) 

óôÜäéïí ñòàäèè [2] (Е, 89) ñòîÿíè¬ [1] (21) 

  òðûçíü [1] (112) 

без гр. ñòàäèè [1] (С) 
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óôñü5éãî ñòðîôèíãú [1] (24) 

ôÜëáíôïí òàëàíúòú [4] (15, 36, 61) 

} ôÝêôùí òåêúòîíèùü [1] (46) 

ôåôñÜò òåòðàäü [1] (26) 

ôïðÜæéïí òóìïàçè¬ [1] (89) 

ôñÜðåæá òðàïåçà [6] (3, 7, 29, 67) 

5áñéóáqïò (евр.) ôàðèñåè [11] (28, 31, 37, 

 44, 45, 71, 91, 108) 

 èþäåè (!) [1] (34) 

ôï‡ 5áñéóáßïõ ôàðèñåîâú [1] (107) 

5éëüóï5ïò ôèëîñîôú [1] (21) 

5ïéíßêéíïò ôèíèêîâú [1] (83) 

ôï‡ 5ïßíéêïò ôèíèêîâú [1] (7) 

÷ïqíéî õvíè¿ú [1] (75) 

øáëìüò ¾àëúìú [2] (105) ïýíè¬ [1] (105) 

Øáëìïq Ћàëúìè [1] (39) 

øáëìï‡ ¾àëúìüñêú [1] (105) 

Øáëì¥äüò Ћàëúìüíèêú [1] (89) Ïýñíîïýâüöü [1] (43) 

 Ћàëúìîïýâüöü [2] Ïýñíèâüöü [8] (2, 11, 29, 42, 

 (75, 86) 45, 47, 101, 115) 

  Ïýñíüíèêú [1] (111) 

  Ïýâüöü [1] (10) 

øåëëÞ ¾åëèè [1] (40) 
 

В славянския превод на ПА са регистрирани общо 121 гръцки думи и 

производни от тях. Многобройни са заемките от кръга на богословската и 

църковната лексика, което е предопределено от тематиката на ПА. Наред с 

наложените още с Кирило-Методиевите преводи àíãåëú, àïîñòîëú, àðõèåðýè, 

âëàñâèìèÿ, äèÿâîëú, åâàíãåëè¬, åïèñêîïú, èãóìåíú, ¾àëúìú, в текста се 

срещат и редките àðõèåðîñóíè (’върховно жречество’), èäîëîëàòðèÿ 
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(’идолопоклонничество’), èåðèÿ (’жрица’), êàòîëè÷üñêú (’вселенски’), 

êîëëvðèäà (’обреден хляб, принасян от антидикомариамитите на св. 

Богородица’)72 и др., чиято употреба се определя от изискването за точно 

предаване на гръцките понятия при липса на общоприети славянски 

еквиваленти по времето, когато е извършен преводът (Popovski 1989a: 27). 

Значително е също количеството на гърцизмите от областта на 

битовата лексика, например ãàíãðåíà, ãíàôåè (’тепавичар’), êðàòûðü (’съд за 

вино’), ïëàñòûðü (’мехлем’), ïëèíòú (’кирпич’), ïîäèðú (’дълга, тържест-

вена дреха’), òåêúòîíèùü (’който е на дърводелеца’), òðàïåçà, следвани от 

названия на растения и животни, като àëà»èè (’вид палма’), äîëúôèíú 

(’делфин’), îíàãðü (’който се отнася до дивото магаре’), ïèñòàêîíüíú 

(’който се отнася до шамфъстъка’), ñêîðúïèè (’скорпион’), и от други, по-

малобройни групи лексеми. 

Успоредно с чуждите думи, в ПА се използват и славянски, като 

съответствия на същите лексеми от гръцкия оригинал. Такива употреби се 

наблюдават в около половината от главите, но са съсредоточени най-вече в 

следните: Е [4], 21 [4], 84 [4], 105 [7], 107 [4], 109 [6], 111 [5], 122 [8], 123 

[8] и 124 [13]. Често срещу заетата гръцка дума стоят две или повече 

славянски: åïèñòîëèÿ – ïîñúëàíè¬, ïðèñúëàíè¬; äèÿâîëú – áýñú, ëüñòèâûè, 

íåïðèÿçíü; èåðýè – æüðüöü, íà÷ëî÷èñòèòåëü, ñâòèòåëü, ÷èñòèòåëü. В глава 

122 св. Йоан Богослов е наречен áîãîñëîâüöü, а само няколко реда по-долу – 

òåîëîãú. Също тук гръцката композита såñáñ÷ßá се предава със заемката 

èåðàðõèÿ, но и със славянски съответствия, които представляват трите 

възможни типа превод: простата дума ñâòèòåëüñòâî, сложната 

ñâùåíîíà÷ëè¬ и словосъчетанието ñâùåíî¬ íà÷ëè¬. Чужди и родни 

лексеми се използват успоредно и в други глави: 

• 27: äèÿâîëú – áýñú 

• 84: èþäåè – æèäú 

                                                           
72 От посочените пет лексеми èäîëîëàòðèÿ е засвидетелствана в ША и УК, êàòîëè÷üñêú – 

в СтА, а за останалите три липсват данни от други ранни славянски текстове. 

130 
 



• 105: êàíîíú – ïðàâèëî; ¾àëúìú – ïýíè¬ 

• 111: èãóìåíú – ñòàðýè 

• 123: äèÿêú – ñëóæèòåëü 

• 124: äèÿêú – ñëóãà 

• 130: êàòîëè÷üñêú – ñúáüðàíú 

Й. Поповски обяснява паралелната употреба с това, че в процеса на 

работа преводачът се е досетил за един или за повече славянски 

еквиваленти (Popovski 1989a: 30). Без да се изключва тази причина, 

възможна е и друга – по-късна редакция на текста в Преслав. За 

непоследователното й провеждане свидетелства фактът, че дадена гръцка 

дума, дори в рамките на една и съща глава, може да бъде заета и да получи 

едно или няколко славянски съответствия. 

Показателни за времето на възникване на превода и на неговото 

редактиране са също названията на библейските книги. Покрай обичайната 

за ПА заемка Åêëèñèàñòú, утвърдена по-късно в езика, в единични употреби 

се срещат Ñúáîðüíèêú и Öðüêúâüíèêú. Псалтирът е тази част от Светото 

писание, която има най-разнообразни наименования в текста. Гръцката 

лексема Øáëì¥äüò се предава само веднъж със заемката Ћàëúìüíèêú, два 

пъти с хибридното образувание73 Ћàëúìîïýâüöü и многократно (11 

употреби) със славянски думи: Ïýñíîïýâüöü, Ïýâüöü, Ïýñíèâüöü и 

Ïýñíüíèêú. Регистрирани са и други названия на Псалтира – Ћàëúìè 

(Øáëìïq), Ïýñíîïîè (Øáëì¥äüò), а споменатите вече Ïýñíîïýâüöü и 

Ïýâüöü, освен Øáëì¥äüò, превеждат също >Õìí¥äüò. Гръцкото 

наименование Óï5ßá, с което се означава друга старозаветна книга – 

Премъдрост на Иисуса, син Сирахов, винаги се превежда, но се среща и 

като Ì©äðîñòü, и като Ïðýì©äðîñòü. С Ïðýì©äðîñòü обаче се назовават 

също Премъдрост Соломонова и Притчи Соломонови. 

Разнообразните названия на библейските книги, а също така липсата 

на ясно разграничение между тях в някои случаи показват, че преводът и 

                                                           
73 Терминът се използва от Jagić 1898: 552 (hybride Bildung), А. Ваян (цит. по Мострова 

2004: 401) и Мострова 2004: 401. 
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евентуалната му редакция са били извършени сравнително рано, когато все 

още тези наименования не са били нормативно установени и унифицирани 

(Тотоманова 2008: 638). 

В славянския текст на ПА се срещат 8 хибридни образувания – калки 

на гръцки композита, един от чиито компоненти е преведен, а другият е 

заемка: àåðîõîäèâú, àåðîõîäüíú, èäîëîáýñè¬, èäîëîæðüòâüíú, èäîëîñëóæåíè¬, 

èäîëîñëóæèòåëü, ìvðîíîñüöü, Ћàëúìîïýâüöü. В списъка по-горе – с известна 

условност – те са причислени към гърцизмите. 

 

2. Прабългарски думи. 

Прабългаризмите се определят като специфична черта на преслав-

ската лексикална редакция (Грашева, Славова 2003: 318), а активното им 

навлизане в литературните текстове към края на IХ–Х век е един от 

характерните процеси в развитието на старобългарския книжовен език 

(Василева 2002: 42). Проникването им в говоримата реч обаче – а оттам и в 

най-ранните славянски текстове, е можело да стане доста преди посочения 

период, по време на двувековното съжителство и консолидация между 

славяни и прабългари (Спасова 2008: 151, бел. 76). 

В ПА са засвидетелствани следните прабългарски думи и производни 

от тях: 

• áèñüðú [3] ìáñãáñßôçò ’бисер’. Лексемата се среща в старобъл-

гарските евангелия (Зогр, Мар, Ас, Сав), а също така в Клоц и Супр74. 

• çàïå÷àòüëýâàòè [1] Tðéóöñáãßæåéí ’прен. потвърждавам’. Глаголът е 

регистриран в Кир, Ефр и ИлКрмч. В паметниците от старобългарския 

канон (Мар, Ас, ОЛ, Супр) се среща съответният глагол от свършен вид – 

çàïå÷àòüëýòè, от който всъщност е образуван с помощта на суфикса -âà-, 

както и ïå÷àòü (Ен, Евх, Клоц, Супр), ïå÷àòüëýòè (Супр). 

                                                           
74 При проследяването на употребата на прабългарските думи в ранните славянски 

текстове са използвани речниците, лексикалните индекси и изследванията, посочени в 

бел. 43, с. 64. 
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• êàïèùå [1] æ¦äéïí ’кумир, идол’. Освен за Супр, където има цели 26 

употреби, тази прабългарска дума се среща в много други преславски 

съчинения: Григ, ССб 1073, ЕК, ЙоМал, ПсКес, Бог, Шест, ЖитН, Злат, 

ЙоЗлат, ГА, ГС75. 

• êîâü÷åãú [2] êéâùôüò ’кивот, ковчегът с божиите скрижали’. 

Лексемата е позната на паметниците от старобългарския канон (Зогр, Мар, 

Ас, Сав, Евх, Супр). В ПА тя е алтернатива на гръцката заемка êèâîòú, а 

едната от употребите й в текста е като глоса76. 

• êîâü÷åæüöü [1] ãëùóóüêïìïí ’ковчеже, касичка за пари’. Думата е 

регистрирана в същия евангелски стих, в който се среща в Зогр и Ас. 

• êóìèðú [1] êßâäåëïò ’кумир, идол’. Подобно на êàïèùå, тази 

лексема е характерна за Супр и за преславските текстове: Григ, ССб 1073, 

Сб 1076, Злат, Леств, КнИзб, Упир, Козм, МихХом, ПутМин. 

• êúíèãû [48] âßâëïò, âéâëßïí ’книга, съчинение’; âßâëïò ’Книгата на 

живота, писана от Бога’; ^ ÃñáöÞ, ás Ãñá5áß ’Светото писание’; áîæª 

êúíèãû, áîæüñòâüíûª êúíèãû, ñâòûª êúíèãû ^ 2åßá Ãñá5Þ, ás 2åqáé 

Ãñá5áß; áîãîäúõíîâåíûª êúíèãû ás 2åüðíåõóôïé Ãñá5áß ’Светото 

писание’; ÷åëåñüíûª êúíèãû ïs Tãêñßôïé âßâëïé ’книгите на Светото 

писание, приети от църквата’. 

Заемката êúíèãû е една от най-ранните в старобългарския език и е 

проникнала във всички славянски езици (Делева 1997: 36). Тя е регистри-

рана в повечето паметници от ръкописния канон (Зогр, Мар, Ас, Сав, Боян, 

ОЛ, Ен, Син, Евх, Клоц, Супр, ХЛ, РЛ), отличава се с полисемантичност и 

развива свои производни на старобългарска почва, което свидетелства за 

степента на нейното усвояване и употреба в книжовния език (Делева 1997: 

33–35; Делева 2003: 246). 

• êúíèæüíèêú [6] ãñáììáôåýò ’книжник, познавач на Стария завет’. 

Съществителното, което е образувано със славянския суфикс -üíèêú от 

                                                           
75 За употребата на лексемата в различни славянски ръкописи вж. Досева 2010: 170–173.  
76 Вж. по-горе, в списъка на гръцките заемки и техните славянски съответствия. 
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прабългарската заемка êúíèãû, е засвидетелствано в повече от 100 

употреби в старобългарския канон (Зогр, Мар, Ас, Сав, Боян, Син, Евх, 

Супр) и може да се смята за утвърдено в лексикалната система. В ПА то се 

среща само при позоваване на Евангелието или в евангелски цитати. 

• êúíèæüíú [5] ôï‡ âéâëßïõ, âéâëßùí, ô\ò âßâëïõ ’книжен, който се 

отнася до книга’; Ãñáöéêüò, ô™í Ãñáö™í ’който се отнася до Светото 

писание’. Това производно прилагателно, образувано с продуктивния 

суфикс -üíú, е регистрирано в Син и Супр. 

• ñàíú [1] Bîßá ’сан, църковно звание’. Прабългарската дума е 

позната на старобългарския канон – среща се в Евх и Супр. 

• òüìà [5] ìõñßïé, ìõñéÜò ’безброй, безчислено множество’; ìõñéÜò 

’десет хиляди’. Лексемата е регистрирана в Зогр, Мар, Ас, Сав, Син, Евх, 

Клоц, Супр. 

В ПА са засвидетелствани и съществителните áýëü÷èè [1] ’тепавичар’ 

и êðúìü÷èè [2] ’кормчия’. Те са образувани от славянски основи със заетия 

от прабългарски суфикс -÷èè за имена на деятели, който се оказва 

продуктивен в старобългарския език (Андонова 2003: 247). Първата 

лексема засега не е регистрирана в други ранни славянски текстове, а 

втората има две употреби в Супр. 

Оказва се, че в ПА се срещат само 11 прабългарски заемки77 и 

производни от тях. Като се има предвид, че общият брой на лексемите в 

текста надхвърля 560078, прабългаризмите са малко. За сравнение могат да 

се посочат Супр, в който съотношението е 40:528579, Злат – 41:около 

500080, ССб 1073 – 36:около 680081. Освен това всички прабългарски 

заемки в ПА с изключение на çàïå÷àòüëýâàòè са познати на 
                                                           
77 В този брой не са включени двете съществителни с формант -÷èè, понеже словообра-

зувателната им основа е славянска. 
78 Само пълнозначните думи в славянския превод на ПА са 5622. 
79 Прабългаризмите в Супр са преброени от мен по ССл, а данните за общия брой на 

лексемите са взети от Цейтлин 1986: 46. 
80 Данните са взети от Георгиева 1998: 75–76. 
81 Прабългаризмите в ССб 1073 са преброени от мен по Симеонов сборник 1993, а 

данните за общия брой на лексемите са взети също от там, с. 5. 
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старобългарския канон. Липсват специфични лексеми, които са 

регистрирани само в този текст или в ограничен кръг от средновековни 

славянски текстове, както е например в ПсКес (Милтенов 2006: 189). 

 

3. Латински думи. 

Освен гърцизмите и прабългаризмите, към неславянската лексика в 

ПА се числят и латинските думи, навлезли в старобългарския език в 

различно време и по различни пътища (Пенкова 1995: 502–503; Давидов 

1996: 70–71). В преводния текст преобладават най-ранните заемки, за 

които се приема, че са проникнали чрез преки контакти на славяните с 

романизираното население на Балканския полуостров. Тук са представени 

заедно с лексемите, образувани от тях с помощта на старобългарски 

суфикси: áàíÿ [1], áàíüíú [1]; æèäú [1], æèäîâèíú [2], æèäîâüñêú [5]; 

êëåâðýòú [1]; ïîãàíú [1]; öýñàðü [29], öýñàðåâàòè [1], öýñàðèöà [3], öýñàðüñêú 

[5], öýñàðüñòâè¬ [9], öýñàðüñòâî [68], öýñàðüñòâîâàòè [4]. Две от латинските 

заемки, регистрирани в ПА – êîäðàíòú [1] (êïäñÜíôçò) и ìàè [1] (ìÜúïò), са 

навлезли чрез гръцкия език. Чрез посредничеството на старовисоконемски 

са възприети следните думи: êðàìîëà [2], с производно êðàìîëüíú [1]; 

êðüñòú [20], с производни êðüñòèòè [4], êðüñòèòåëü [1], êðüñòèÿíèíú [14], 

êðüñòèÿíüñêû [1], êðüùàòè [1] и êðüùåíè¬ [2]; и îëúòàðü [11]82. 

Посочените латински лексеми и производните от тях са общо 26 на 

брой. С изключение на áàíüíú, êðàìîëüíú, êðüñòèÿíüñêû и öýñàðåâàòè те са 

познати на старобългарския ръкописен канон и употребата им в славянския 

превод на ПА е в рамките на обичайното. 

                                                           
82 Въпросът за пътищата и времето, когато в старобългарски и изобщо в славянските 
езици са се установили ïîãàíú и îëúòàðü, е спорен и е дискутиран многократно. 

Обобщено голяма част от мненията са представени в ЭСРЯ: III, 136, 294–295; Добрев 

1985: 486; Тасева, Йовчева 2006: 178. 
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 ГЛАВА ВТОРА 

МОРФО-СИНТАКТИЧНИ  АСПЕКТИ 

 

Склонитбена система 

 

Едни от най-съществените промени в историческия развой на 

българския език са настъпили в именната му система и са свързани с 

широко дискутирания в славистиката преход от синтетизъм към 

аналитизъм. В резултат от действието на две противоположни тенденции – 

аналитична и синтетична – се наблюдават вътрешнопротиворечиви 

процеси: падежната система постепенно се разлага, границите между 

отделните склонитбени типове се размиват, създават се нови синтетични 

форми (Дуриданов 1957а: 11). Тези промени започват още в периода IХ–

ХI в., което се потвърждава от немалък брой примери, регистрирани в 

паметниците от старобългарския ръкописен канон (Граматика 1993: 172–

176). 

Морфологичният материал, съдържащ се в славянския превод на ПА, 

също илюстрира част от процесите, действали в склонитбената система 

през старобългарския период. Те са добре проучени и представени в 

редица граматики на старобългарския език, както и в отделни изследвания. 

Отражението им в ПА може да послужи като надежден хронологичен 

маркер, а също така да изведе някои специфични черти на текста. 

1. Съществителни имена от о- и ŭ-основи. 

Взаимното влияние и проникване на двата склонитбени типа в 

късния праславянски и в старобългарски е толкова силно, че някои 

изследователи говорят за общо о/ŭ-склонение (Георгиев 1985: 186) или за 

смесено склонение (Леков 1958: 23). Падежната парадигма на ŭ-основи 

варира в различните граматики на старобългарския език и съдържа форми, 

които не са засвидетелствани в старобългарски текстове, а са рекон-
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струирани въз основа на индоевропейския праезик (Георгиев 1969: 78). 

Картината се усложнява и от факта, че в кръга на съществителните имена 

от ŭ-основи се включват различни лексеми, понякога с доста уговорки, или 

пък се отделя група от думи със силно контаминирани падежни форми 

(Вайан 1952: 109–111; Мирчев 1985: 41; Граматика 1993: 147, 149; Vondrák 

1912: 420–423; Wijk 1931: 170–174; Bielfeldt 1961: 138–139 и др.). 

Традиционно е становището, че съществителното ñûíú най-добре е 

запазило първоначалните окончания на ŭ-склонението. В ПА обаче всички 

негови косвени падежни форми за ед.ч., без изключение, са по о-основи83: 

Род. пад. ñûíà [19] 

Дат. пад. ñûíó [4] 

Вин. пад. (род.-вин. форма) ñûíà [11] 

Мест. пад. ñûíý [2] 

Зв. пад. ñûíå [12] 

Съвсем различно е състоянието на формите в мн.ч., които доста се 

доближават до парадигмата на ŭ-основи: 

Им. пад. ñûíîâå [23]  ñûíè [1] 

Род. пад. ñûíîâú [3] 

Дат. пад. ñûíîìú [3] 

Мест. пад. ñûíúõú [1], ñûíîõú [1]84 

Зв. пад. ñûíîâå [1]  ñûíîâè [1] 

За дв.ч. са регистрирани формите ñûíà [3] за им.пад. и ñûíîâó [1] за 

род.пад., съответно по о- и ŭ-основи. 

                                                           
83 За да се придобие по-ясна представа за склонението, падежните форми по-долу са 

дадени в нормализиран вид. Тук и по-нататък не се посочват ирелевантните форми, в 

случая – за им.пад. ед.ч. и вин.пад. мн.ч., понеже окончанията за о- и ŭ-основи 

съвпадат. В ПА не е регистрирана употреба на съществителното в твор.пад. ед. и мн.ч. 
84 В ПА се среща и формата ñíѓõú, при която не може да се изведе гласната в 

окончанието. 
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Цялата падежна парадигма на съществителното в ПА всъщност 

включва преобладаващите форми на съществителното в старобългарския 

ръкописен канон и само в два случая прави изключение: ñûíè (им.пад.) и 

ñûíîâè (зват.пад.). В първия окончанието е пренесено направо от о-основи, 

а във втория вероятно представлява контаминация между -îâå и -è (Вайан 

1952: 111; Мирчев 1978: 163), но може да е също резултат от ясно 

изразената склонност за настаняване на суфикса -îâ- в почти всички 

падежни форми за мн.ч. (Дуриданов 1957а: 7; Харалампиев 2001: 91). В 

старобългарския ръкописен канон звателната форма е засвидетелствана 

само в Син, и то в същия стих (Вайан 1952: 110), който е цитиран и в ПА: 

ïðèíåñýòå ãѓþ ñíѓâè áæѓèè" ïðèíåñýòå ãѓþ ñѓíû îâüí 120:41 Пс 28:1 <ÅíÝãêáôå 

ô© Êõñß¥, õsïp Èåï‡, TíÝãêáôå ô© Êõñß¥, õsï†ò êñé™í 1808В. 

В ПА са регистрирани окончания -úõú и -îõú (с изясняване на ú в 

силна позиция) за мест.пад. мн.ч. Първото може да е отглас от ŭ-

склонението, обаче е характерно и за староруския език (Вайан 1952: 111; 

Георгиев 1985: 181). 

Най-последователно с окончания по ŭ-основи се употребява 

съществителното äîìú. В славянския превод на ПА се срещат само форми 

за ед.ч.85: 

Род. пад. äîìó [5] 

Дат. пад. äîìîâè [1] äîìó [6] 

Твор. пад. äîìîìü [1] 

Мест. пад. äîìó [8] 

Зв. пад. äîìó [1] äîìå [1] 

Докато в род. и в мест.пад. съществителното плътно се придържа към 

ŭ-склонение, в дат.пад. се предпочитат формите с окончание -ó, което 

                                                           
85 Не са взети под внимание двата случая, в които съществителното се употребява с 
предлога ïîñðýäý (ïîñðýäý äîìó) тъй като падежната форма може да е и родителна, и 

дателна. 
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традиционно се разглежда като пренесено от о-основи. По мнението на Вл. 

Георгиев (1985: 183–184), възприето и в Граматика 1993, посоката е 

обратна – още в късния праславянски окончанието -ó се е настанило в 

дат.пад. на о-склонение под влияние на дат.пад. на ŭ-склонение, където то 

е било пренесено от мест.пад. В светлината на това становище се оказва, че 

всички дателни форми на съществителното äîìú в ПА са по ŭ-основи. 

Окончанието -îâè се свързва с категорията лице при 

съществителните, а появата му при лексеми, означаващи нелица, се 

обяснява с персонификация на означаваните обекти (Вайан 1952: 113; 

Хабургаев 1974: 178–179; 187–188; Мирчев 1985: 40; Wijk 1931: 172). 

Такъв е и единственият пример в ПА, в който божието наказание се 

стоварва върху Ахав и неговото потомство: ñåáå æå è äîìîâè ñâîåìó íàíåñå 

ñúìðúòü ïîãûáýëü âý÷üíó« 73:99 Uáõô© äS êáp ô© ïtê¥ áˆôï‡ 

áðÞíåãêåí Ѓëå2ñïí Bðùëåßáò árþíéïí 1649D. 

Творителната форма на äîìú е с окончание -îìü, което е характерно 

за старобългарския език и обикновено се включва в парадигмата на ŭ-

основи. То се обобщава рано в южнославянските езици86, докато в 

източнославянските старото окончание -úìü се съхранява и се пренася при 

останалите съществителни от м.р. и при съществителните от ср.р. (Борков-

ский, Кузнецов 1965: 192–196). В много изследвания именно то се посочва 

като важен морфологичен белег на руската редакция на старобългарския 

език (Тот 1985: 318–319; Мирчева 2003: 453; Павлова 1991: 158–159). 

Двете звателни форми в ПА – äîìó и äîìå, са употребени в един и 

същи библейски стих (Иез 18:31), цитиран два пъти, при това почти 

непосредствено един след друг: ïî÷„òî èçìèðàåøè äîìå èèëѓâú ãëѓåòü ãѓü: è 

âúçâðàòèòå ñ îòú ï©òè âàøåãî• è âúñê©« óìèðàåøè äîìó éèëѓâú 114:25 

êáp uíá ôß Bðï2íÞóêåôå, ïxêïò <Éóñá[ë, ëÝãåé Êýñéïò... êáp uíá ôß 

Bðï2íÞóêåôå, ïxêïò <Éóñá[ë; 1788D. Повтарящият се цитат е показателен, 

                                                           
86 Обликът на окончанието се обяснява както с влиянието на о-основи, така и с ранното 
изясняване на ú в силна позиция (Граматика 1993: 148).  
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защото е твърде кратък, а различията са не само от морфологично естество, 

а и от лексикално (ïî÷üòî – âúñê©«) и словообразувателно (èçìèðàåøè – 

óìèðàåøè). 

От останалите съществителни от ŭ-основи ìåäú има само окончания 

по о-склонение [6 релевантни форми]. Често употребяваната лексема ìèðú, 

’свят; човечество’, се среща два пъти с дателно окончание -îâè, при 

персонификация на понятието: ÿêî îòðýáè ìèðîâè áûõîìú" âüñýìú 

ïîïüðàíüå 69:69 1 Кор 4:13 >Ùò ðåñéêá2áñìáôá ôï‡ êüóìïõ TãåíÞ2çìåí, 

ðÜíôùí ðåñßøçìá 1640А; њæå ñìüÿòè ñ îòúí©äü êðüñòüÿíîìú íýñòü 

ïîâåëýíî" ïà÷å æå ìíèõîìú" ðàñïüíúøèõú ñ ìèðîâè 95:1 Ô{ ãåëLí Ѓëùò 

×ñéóôéáíïqò ïˆê TðéôñÝðåôáé, ìÜëéóôá äS ìïíá÷ïqò, ôïqò óôáõñþóáóéí 

Uáõôï†ò ô© êüóì¥ 1721С. Първият пример е спорен, понеже ìèðîâè може 

да е плурална форма на притежателното прилагателно ìèðîâú – за това 

загатва и генитивната гръцка форма. 

При съществителното ÷èíú също са регистрирани окончания по ŭ-

основи: за род.пад. ед.ч. (á¬ ÷èíó 34:7–7) и мест.пад. мн.ч. (âú ÷èíîõú 

122:204 – с изясняване на ú в силна позиция). По-често обаче се срещат 

форми по о-склонение: адвербиализираната ïî ÷èíó ’както е редно, както 

трябва’ [7] и âú ÷èíý [1]. 

В славянския превод на ПА е добре отразено и обратното влияние – 

пренасяне на окончанията от ŭ-основи към о- и jо-основи. Очаквано, най-

много [34] са примерите за дат.пад. ед.ч. с окончание -îâè/-åâè при 

съществителните собствени имена и при съществителните, означаващи 

лица: áîãîâè [15], ãîñïîäåâè87 [6], òèìîòåîâè [2], áðàòîâè [1], âðàãîâè [1], 

äðóãîâè [1], äóõîâè [1], åôðåìîâè [1], èçâðàãîâè [1], èçäðàèëåâè [1], ïåòðîâè 

[1], ñàìóèëåâè [1], òæàðåâè [1], ÷ëîâýêîâè [1]. 

                                                           
87 Съществителното е от i-основи, но още през старобългарския период се употребява 

със смесени окончания от различни склонения (Вайан 1952: 123–125; Георгиев 1969: 

81; Vondrák 1912: 416; Wijk 1931: 178). 
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Останалите падежни форми по ŭ-склонение се срещат при 

едносрични съществителни имена (след отпадане на краесловните ерове) 

от о- и jо-основи: 

Род .пад. ед.ч.: ìèðó [1] (съществителното е със значение ’мир’). 

Мест. пад. ед.ч.: ñàäó [1]. 

Им. пад. мн.ч.: áýñîâå [4], óäîâå [3], ìîëåâå [2], âðýäîâå [1], äàðîâå [1], 

äóõîâå [1], ïîïîâå [1], ñúòîâå [1], ùóäîâå [1]. 

Род. пад. мн.ч.: âðýäîâú [3], äàðîâú [2], ïèðîâú [2], áëàçíîâú [1], 

áýñîâú [1], ãðýõîâú [1], äëúãîâú [1], ìîçãîâú [1], ïîïîâú [1]. 

Както в старобългарския канон, така и в ПА влиянието на ŭ-

склонение е най-силно изразено в дат.пад. ед.ч., им.пад. мн.ч. и род.пад. 

мн.ч.  

2. Съществителни имена от es-основи. 

От съществителните по консонантното склонение най-широко 

употребявани в ПА са имената по еs-основи. При три от тях – íåáî, ñëîâî и 

òýëî, старите окончания са сравнително добре съхранени въпреки ранното 

и силно влияние, което оказват продуктивните о- и jo-склонения именно 

върху съществителните от тези основи (Харалампиев 2001: 102). 

íåáî 

Ед.ч. Род. пад. íåáåñå [11], íåáåñè [1] 

 Твор. пад. íåáåñåìü [1]   íåáîìü [3] 

 Мест. пад. íåáåñè [1] 

Мн.ч. Им. пад. íåáåñà [1] 

 Род. пад. íåáåñú [2] 

 Вин. пад. íåáåñà [1] 

 Мест. пад. íåáåñåõú [8]   íåáåñýõú [3]88 

                                                           
88 Освен посочените форми за мест.пад. мн.ч., в ПА са регистрирани още 12, но 
съкратеното им изписване (íáѓñõú) не позволява да се определи гласната в 

окончанието. 
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ñëîâî 

Ед.ч. Род. пад. ñëîâåñå [10], ñëîâåñè [5] ñëîâà [8] 

 Дат. пад. ñëîâåñè [13]   ñëîâó [6] 

 Твор. пад. ñëîâåñåìü [5]   ñëîâîìü [10] 

 Мест. пад. ñëîâåñå [1], ñëîâåñè [5] ñëîâý [1] 

Мн.ч. Им. пад. ñëîâåñà [12] 

 Род. пад. ñëîâåñú [13] 

 Дат. пад. ñëîâåñåìú [8]   ñëîâîìú [1] 

 Вин. пад. ñëîâåñà [16] 

 Твор. пад. ñëîâåñû [9] ñëîâåñè [1] 

 Мест. пад. ñëîâåñåõú [4] 

òýëî 

Ед.ч. Род. пад. òýëåñå [3]   òýëà [6] 

 Дат. пад.     òýëó [6] 

 Твор. пад.     òýëîìü [8] 

 Мест. пад. òýëåñè [1]   òýëý [6] 

Мн.ч. Им. пад. òýëåñà [2] 

 Дат. пад. òýëåñåìú [1] 

 Вин. пад. òýëåñà [2] 

 Твор. пад. òýëåñû [1] 

Сред формите за мн.ч. на трите съществителни имена в ПА рядко се 

наблюдават отклонения, което е характерно и за старобългарския език 

(Wijk 1931: 186). Те се оказват по-устойчиви и се съхраняват и през 

среднобългарския период (Мирчев 1978: 134). Употребата на ñëîâåñè вм. 

ñëîâåñû за твор.пад. не е морфологично обусловена – тя отразява прехода 

на задната гласна û към предно учленение, примери за който се откриват 

още в паметниците от старобългарския канон (Харалампиев 2001: 71). 

Колебанията при формите за ед.ч. се определят не само от конкуренцията 

между окончанията по о- и еs-основи, но и от влиянието на i-основи, 
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откъдето е пренесено окончанието -ñè за род и мест.пад. (Граматика 1993: 

160–161).  

Един интересен пример, илюстриращ това влияние, е формата 

÷©äåñåè, при която окончанието за род.пад. мн.ч. по i-основи е добавено 

след сигматичната основа на съществителното: ÿêîæå èçáàâè íû ëüñòè 

èäîëüñêûÿ çíàìåíèè• è ÷©äåñåè Х:142 ѓò Tñýóù Tê ô\ò ðëÜíçò ô™í 

åräþëùí Tí óçìåßïéò êáp ôÝñáóéí 1853D. Случаят не е съвсем ясен, но 

може би става въпрос за неправилна употреба на родителен падеж вместо 

творителен, под влияние на çíàìåíè¬, чиито плурални форми за двата 

падежа съвпадат. 

Останалите съществителни от es-основи са съхранили старите 

окончания в единични случаи: î÷åñå (род.пад. ед.ч.), î÷åñà (им.пад. мн.ч.), 

èñòåñà (вин.пад. мн.ч.) èñòåñý (вин.пад. дв.ч.). Изцяло по о-основи е 

склонението на äðýâî и на многократно употребяваните съществителни 

ëèöå [28 релевантни форми] и äýëî [52 релевантни форми], с едно 

изключение – äýëåñà (вин.пад. мн.ч.): ïðýäúñòàâèòå äýëåñà âàø• æðüòâó 

ñѓò© óãîäüíî áѓó 105:124 Рим 13:1 ÐáñáóôÞóáôå ô@ óþìáôá ‰ì™í 

2õóßáí æ™óáí, Cãßáí, åˆÜñåóôïí ô© Èå© 1753С. С голяма сигурност 

може да се твърди, че в първоначалния превод на това място е стояла 

формата òýëåñà (òýëåñà) и при транслитерирането на глаголическия 

протограф началната буква Ò е била възприета като Ä от преписвача 

поради сходното начертание89. 

В ПА съществителните äýëî, ëèöå и äðýâî всъщност не се употребяват 

с окончания по es-основи и причината е в това, че те строго се придържат 

към о-склонение, към което са принадлежали първоначално (Граматика 

                                                           
89 В ПА има и други подобни употреби – äýëà вместо òýëà (101:43), õîòøòå вместо 

õîäøòå (28:14–3). Грешките поради смесване на глаголически букви с близки 

начертания са характерни за руските преписи на старобългарски текстове (Славова 

2002: 206; Славова 1999: passim; Спасова 2008: 130–132). 
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1993: 167; Wijk 1931: 187). Ето защо формите им по es-основи се 

разглеждат като нови (Wijk 1931: 187), а за допълнителен аргумент може 

да послужи фактът, че се срещат най-вече в Супр (Граматика 1993: 167), 

който отразява по-късни езикови процеси в сравнение с евангелските 

текстове. 

3. Съществителни имена от i-основи. 

Състоянието на този склонитбен тип в ПА, общо взето, съответства 

на състоянието му в старобългарския ръкописен канон. Окончанията за 

твор.пад. ед.ч. м.р. и дат. и мест.пад. мн.ч. често са съответно -åìü, -åìú и -

åõú вместо -üìü, -üìú и -üõú, под влияние на формите на jo-основи (Wijk 

1931: 175)90, но е възможно и фонетично обяснение – изясняване на ü в 

силна позиция (Граматика 1993: 157). 

Тв. пад. ед.ч.: îãíåìü [7], ï©òåìü/ïóòåìü [3], çâýðåìü [1] 

Дат. пад. мн.ч.: ëþäåìú [5], áðàíåìú [1], çàïîâýäåìú [1], êàçíåìú [1], 

êîñòåìú [1], ï©òåìú [1], ¬ðåñåìú [1] 

Мест. пад. мн.ч.: âú çàïîâýäåõú [2], âú êîñòåõú [2], âú íàïàñòåõú [2], 

âú/ïî ïîõîòåõú [3], âú áðàíåõú [1], âú/î âåùåõú [2], âú äýòýëåõú [1], âú 

ëýíîñòåõú [1], âú/î ìûñëåõú [2], âú/íà ï©òåõú/ïóòåõú [6], âú/î ñêðúáåõú 

[2], î ëþäåõü [5], î ñòðàñòåõú [1] 

Съществителното îãíü се среща само с окончания по jo- и дори по о-

основи. Релевантните му употреби в ПА са за род. и дат.пад. ед.ч.91: îãí 

[3] (< îãíÿ); îãíþ [3], îãí© [1] (< îãíó). За разлика от него, съществи-

телното ï©òü е съхранило много добре облиците си по i-склонение, с 

изключение на колебанията ï©òüìü/ï©òåìü за тв.пад. ед.ч., ï©òüìú/ 

ï©òåìú за дат.пад. мн.ч. и посочените форми за мест.пад. мн.ч. с 

окончание -åõú, които са много ранни. Все пак трябва да се има предвид, че 
                                                           
90 Ван Вейк допуска също влияние на завършващите на -е падежни облици на 

консонантното склонение. 
91 Освен посочените по-горе форми за тв. пад. ед.ч. с окончание -åìü, е регистрирана и 

форма îãíüìü – по i-основи, но нейната поява може да се дължи на руско влияние. 
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генезисът на по-старите облици в руския препис на ПА не може да бъде 

установен категорично92. 

4. Морфологична адаптация на чужди имена. 

Приобщаването на чуждите имена към старобългарската склонитбена 

система се извършва по определени правила, които са обобщени в 

различни граматики на старобългарския език. Отклоненията от нормата 

могат да се използват като надежден датиращ белег за даден текст, както 

показва обстойното изследване на А.-М. Тотоманова върху Хрониката на 

Георги Синкел (Тотоманова 2008: 611–630). 

В славянския превод на ПА най-много колебания, характерни 

впрочем и за старобългарския канон, се наблюдават при адаптирането на 

гръцките имена от м.р. с окончание -éïò. Те получават завършек -èè или -

ú/-ü (Вайан 1952: 140) и се скланят по jo- или о-основи: <Áì5éëü÷éïò – 

Àìôèëîõú93; <Áíáóôáóßïò – Àíàñòàñà (род.пад.); <Á2áíÜóéïò – Àòàíàñú, 

Àòàíàñý (< Àòàíàñÿ, род.пад.); Âáóßëåéïò – Âàñèëü; Ãñçãüñéïò – Ãðèãîðú [2]; 

<Åðé5Üíéïò – њïèôàíú; <ÉãíÜôéïò – Èãíàòú; Íåóôüñéïò – Íåñòîðèè; 

Èåïäüóéïò – Òåwäîñú; ÅˆÜãñéïò – њwàãðü. Гръцкото име ÅˆóôÜ2éïò има 

съответствия с разнообразни облици в дат. и в зват.пад., съответно 

њâñòàòó, Åâúñòà»þ, њâñòà»þ и њâúñòàòè¬, Åyñòà»èå, њâñòàòå, Åâñòàòå, 

Åyñòà»å, Åâüñòà»å, от които могат да се изведат три основни форми: 

åâñòàòú, åâñòàòü и åâñòàòèè. Като цяло в ПА се предпочитат формите на -ú/-ü, 

които са се наложили в съвременния български език94, а окончанието -èè, 

изменено впоследствие в -ий, се е ограничило в кръга на имената на светци 

и духовни лица (срв. Григор и св. Григорий Богослов), без това разделение 

                                                           
92 Окончанието за дат. пад. мн.ч. -üìú при i-основи също може да е резултат от 

източнославянско влияние (Борковский, Кузнецов 1965: 193). 
93 Тук и по-долу имената се дават така, както се срещат в текста. 
94 След отпадането на краесловните ерове тези имена завършват на съгласен звук. 
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да е абсолютно (срв. Димитър и св. Димитър Солунски; Методи95 и св. 

Методий). 

Изключително разнообразни са съответствията на Ôéìü2åïò, които са 

почти само в дат.пад.: Òèìîòó [4], Òèìî»þ [3], Òèìîòåó, Òèìî»åó, 

Òèìîòåîâè, Òèìîòýîâè. Те позволяват да се определят следните основни 

форми: Òèìîòú, Òèìîòü, Òèìîòåè и вероятно по-архаичната Òèìîòýè – с 

окончание -ýè (Тотоманова 2008: 615). Колебания между завършеци -ýè и  

-åè се срещат и при предаване на други чужди собствени и нарицателни 

имена с различни окончания: 

Æáê÷áqïò96: Çàê„õýà – Çàêúõåà 

Ìé÷áßáò: Ìèõýè – Ìèõå¬ìü, Ìèõåè [2], Ìèõåà [5] 

Ìùûó\ò: Ìîñýà [3] – Ìîñåó [2], Ìîñ¬© 

>Åâñáqïé: ¬âðýwìú, åâðýîìú – ¬âðåîìú, åâðåîìú; ¬âðåèñöèè 

(производно прилагателно от åâðåè) 

5áñéóáqïé: ôàðèñýè [4], ôàðèñýîìú, ôàðèñýwìú – ôàðèñåè [2], ôàðèñ¬è, 

ôàðèñåèõú 

Bñ÷éåñåýò, Bñ÷éåñåýò: àðõèè¬ðýè [2], àðõè¬ðýè, àðõèåðýè [2], àðõèåðýà, 

àðõèè¬ðýó, àðõèåðýó – àðõèåðåè 

Съобразно нормата, чуждите мъжки лични имена на -ïò в ПА губят 

крайната си съгласна и се включват в о-основи: <ÉÜêùâïò – Èÿêîâú; 

<Éïõóôqíïò – Èþñòèíú; Ìüäåóôïò – Ìîäåñòú; Ðá‡ëïò – Ïàâüëú; Óåõ\ñïò – 

Ñåvèðú; ÓùôÞñé÷ïò – Ñîòèðèõú и др. Изключение от това правило е името 

Äèäóìîñú (Äßäõìïò), съхранило гръцката сигма. За старобългарския канон 

подобен случай е отбелязан само при Õðèñòîñú (×ñéóôüò) (Вайан 1952: 140; 

ССл: 766; ССЯ: 4, 798). Повече примери се срещат в Хрониката на Георги 

Синкел (Тотоманова 2008: 616). 

Неочаквана е формата Àâåñàëîìû, която несъмнено е за род.пад.: 

òàêîæäå è ïàêû• ðûäààøå è î ñúìðúòè• àâåñàëîìû èñê©øòààãî óáèòè è 

                                                           
95 При светските имена окончанието се съкращава до -и. 
96 Гръцките имена се дават в основната си форма. 
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53:9–14 >Ïìïßùò ðÜëéí TðÝí2åé êáp ðåñp ôï‡ 2áíÜôïõ Áâåóáëþì ôï‡ 

æçôï‡íôïò áˆô{í áðïêôåqíáé 1599С. Мъжкото лично име <Áâåóáëþì, 

което има консонантен завършек, би трябвало да премине в групата на 

съществителните по о-основи, по модела на <ÁâñáÜì – Àâðààìú, ÄáõÀä – 

Äàâûäú, ÄùÞê – Äîèêú, Íáïýì – Íàóìú, но в ПА то се включва в а-

основи. 

Морфологичната адаптация при малобройните собствени имена от 

женски род също показва различия. Чуждите географски названия, 

завършващи на ,з, по правило получават окончание -èè или -è и се вливат 

в jа-основи (Граматика 1993: 189): <Áôôáëßíç – Àò„òàëèëèíè (sic!) 

Ðáëáéóôßíç – Ïàëåñòèíèè (мест.пад.). В ПА обаче те имат падежни облици 

и по а-склонение: Àò„òàëèíû [2] (род.пад.), Пàëåñòèí© (вин.пад.). 

Несклоняемите еврейски женски имена се включват в i-основи: <ÅëéóáâÝô 

– Åëèñàâåòü, њëèñàâå»è (дат.пад.); >Ñïý2 – Ðóòü; >ÑáÜâ – Ðààâú97. 

Регистрирана е и родителна форма ‹àìàðû (ÈÜìáñ), която показва, че при 

тези имена е имало колебание между i- и а-склонение. 

В глава 130 на ПА е включен обширен списък на ереси (2:68–129), 

чиито названия също изискват адаптация към старобългарската граматична 

система. Съответствията на гръцките имена на -éáíïß обикновено имат 

завършек -èàíè: <Áíäéáíïß – àâäèàíè; <Áäáìéáíïß – àäàìèàíè; <Áåñéáíïß – 

à¬ðèàíè; <Áåôéáíïß – à¬òåàíè; <Áðåëéáíïß – àïåëëèàíè; Âáñäéóéáíïß – 

âàðäèñèàíè; Âáóéëéäéáíïß – âàñèëäèàíè; Åˆíïìéáíïß – âíåìèàíè (вм. 

åâíîìèàíè!); Êáúáíïß – êàèàíè; Êáñðïêñáôéáíïß – êàðïîêðàòààíè98; 

Êåêåíôéëéáíïß – êåêèíòèëîàíè; Êåñäùíéáíïß – êåðäîíèàíè; Êçñéí2éáíïß – 

êèðyíòèàíè; Ìáñêåëëéáíïß – ìàðêåëèàíè; Ìåëéôéáíïß – ìåëèòèàíè; 

Ìåë÷éóåäåêéáíïß – ìåõëèñýäèêèàíè; Ìåíáíäñéáíïß – ìåíàíäðèàíè; 

Ìåóáëéáíïß – ìåñàëèàíè; Íïçôéáíïß – íîòèààíè; Ðåðïõæéáíïß – ïåïóçèàíè; 

Ðñéóêéëëéáíïß – ïðèñêèëëèàíè; Óáâåëëéáíïß – ñàâåëëèàíè; Óáôïñíéáíïß – 

                                                           
97 Вероятно неправилна употреба на ú вместо ü. 
98 Промяната -èà- > -àà- може да се обясни с регресивна асимилация на гласните. 
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ñàòîðíèàíè; Óåêïõíäéáíïß – ñåêóíäèàíè; Óåõçñéáíïß – ñåóèðèàíè, ñåyðèàíè; 

Óéìùíéáíïß – ñèìîíèàíè; Óç2éáíïß – ñèòèàíè; Ôáôéáíïß – òàòèàíè; 

Èåïäïôéáíïß – òåwäîòèàíè. 

Има обаче случаи, в които гръцкият суфикс изцяло се пренебрегва: 

<Áäáìáíôéáíïß – àäàìíàòè. Гръцкото название <Ùñéãåíéáíïß се предава 

веднъж със запазен суфикс и веднъж без, вероятно за да се направи 

разграничение между различни ереси: ìѓã îðèãåíè èæå è àñõîïèè:$ ìѓä 

îðèãåíèàíè èæå è àäàìíàòè 130:2–113 <Ùñéãåíéáíïp, ïs êáp Áró÷ñïðïéïp, 

<Ùñéãåíéáíïp, Dëëïé ôå êáp <Áäáìáíôéáíïß 1848А. 

В ПА се наблюдава и обратният процес – наслагване на славянския 

суфикс -ÿíè върху гръцкия, при което са възможни вариации (без 

допълнителен суфикс и с допълнителен суфикс): <Áñåéáíïß – àðèàíè, 

àðèàíýíå; Íåóôïñéáíïß – íåñîðèàíè, íåñòîðèÿíýíå; Óåâçñéáíïß – ñåóèðèíýíå.  

Гръцките названия на ереси, завършващи на -éêïß, получават 

съответствия със завършек -èöè, отразяващ прехода ê > ö в резултат на 

втората палатализация (<Áããåëéêïß – àíãåëèöè; <Áðïóôïëéêïß – àïîñòîëèöè; 

Ãíùóôéêïß – ãíîñòèöè), но в един от случаите тя не е проведена 

(<Áñ÷ïíôéêïß – àðõîíòèêè), а в друг гръцкият суфикс е съкратен 

(<Áðïôáêôéêïß – àïîòàêòè). 

Част от названията на ересите явно не са били познати на преводача, 

поради което той е допуснал грешки при адаптирането им на 

старобългарски – възприел е гръцките форми за род.пад. като именителни: 

êѓè êàôðóãàñòîíú è ìîíòàíèñòîíú• è àñêîäðóãèòîíú 130:2–95 êáô@ 

Öñõãáóô™í, êáp Ìïíôáíéóô™í êáp <Áóêïäñïõãéô™í 1845D. 

 

*   *   * 

Състоянието на склонитбената система на съществителните имена в 

ПА е доста близко до състоянието й в старобългарския канон. Смесването 

на склонитбените типове е най-добре изразено при съществителните от о- 

и ŭ-основи, което е и най-старо, по-слабо е влиянието на jo-основи върху i-
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основи и на o-основи върху es-основи. Общо взето, падежните парадигми 

са по-стабилни. Показателни в това отношение са широко употребяваните 

съществителни ñûíú (окончания само по о-основи за ед.ч., единични 

отклонения от окончанията по ŭ-основи за мн.ч.), ï©òü (форми по i-

склонение, с направените по-горе уточнения) îãíü (не са фиксирани стари 

облици по i-основи), äýëî и ëèöå (липсват форми по es-основи), чиито 

падежни окончания в старобългарския канон се характеризират с известна 

вариативност. Колебанията при морфологичната адаптация на чуждите 

имена в ПА са по-големи, но това е естествено, когато в езика навлиза 

чужда лексика, а правилата за приспособяването й към граматичната 

система са в процес на формиране. 
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Изразяване на определеност 
 

 

1. Конструкции с постпозитивно показателно местоимение 

Сред специфичните особености на българския език, разграничаващи 

го от останалите славянски езици, е постпозитивният определителен член, 

специализиран за означаване на категорията определеност. За неговото 

възникване и развитие има обширна литература – факт, който несъмнено 

показва важността и дискусионността на проблема. Българският 

определителен член се разглежда от много учени в контекста на 

останалите балкански езици, за които също е характерно това 

морфологично средство (Гълъбов 1962; Минчева 1987: 30–65; Асенова 

2002: 123–140; Solta 1980: 184–205). Все още има доста спорни или 

неизяснени окончателно въпроси: за времето на появата на членните 

форми, за степента на чуждоезиковото влияние при формирането им, за 

състоянието им в старобългарските диалекти и писмени паметници и др.99  

Материалът от старобългарския ръкописен канон отдавна е изцяло 

извлечен и анализиран от Й. Курц в обстойните му изследвания (Kurz 

1937–1938; 1939–1946; 1962). Интерпретиран е отново от А. Минчева 

(1987: 30–65), която аргументирано ревизира изводите на Й. Курц. 

Отделни проучвания или конкретни наблюдения за състоянието на 

членните форми са правени и за други старобългарски текстове: 

съчиненията на Йоан Екзарх (Трифонов 1931; Гълъбов 1962: 85–99; 1986: 

311, 314; Мирчев 1978: 201), старобългарската книжнина с народен 

характер (Тихова 1990; 1995), Симеоновия сборник от 1073 г. (Минчева 

1991: 169–170), Словата на Григорий Богослов (Спасова 1994), Златоструй 

(Георгиева 1998: 81–82), Тълковната палея (Славова 2002: 296–297), 

Сказание за железния кръст (Спасова 2004: 130–131), Диалозите на 

Псевдо-Кесарий (Милтенов 2006: 98–99), Слово за силата на Йосиф 
                                                           
99 По-подробно или по-кратко дискусионните въпроси са представени у Минчева 1987: 

30–65; Харалампиев 2001: 127–129; Solta 1980: 184–205. 
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(Йовчева, Тасева 1994: 72), Учителното евангелие от Константин 

Преславски (Иванова 1997). В доста от посочените публикации само са 

изнесени примери за употребата на членоподобни форми, без те да бъдат 

анализирани. Все още липсва цялостно и пълно изследване за формирането 

на категорията определеност, включващо и съчиненията, които са извън 

кръга на старобългарския ръкописен канон, но са създадени през същия 

период. 

Сред тях е и славянският превод на ПА, в който има немалко примери 

за постпозитивна употреба на показателните местоимения. Регистрирани 

са 92 такива случая. При съпоставката с оригиналния текст се оказва, че в 

62 от примерите съответните гръцки синтагми включват показателно 

местоимение и словоредът е идентичен. Макар че и тук е възможно 

старобългарските местоимения да имат отслабено деиктично и засилено 

анафорично значение, вниманието ще бъде насочено към останалите 30 

случая, при които има разминаване между двата текста, т.е.: 

• Когато старобългарското показателно местоимение няма за 

съответствие гръцко показателно местоимение. В преобладаващите случаи 

в оригинала стои членувано име. Този факт се отбелязва от 

изследователите, но се обяснява по различен начин: като безспорно 

доказателство за зараждането на членни форми още на старобългарска 

почва (Мирчев 1953: 48) или за действащ вече механизъм на членуване 

(Гълъбов 1986: 320), като указание за развиващата се семантична 

специализация на постпозитивните показателни местоимения (Минчева 

1987: 48) или като резултат от необходимостта да се изрази деиксис или 

анафора при по-свободно отношение на преводачите към гръцкия 

оригинал (Kurz 1939–1946: 263; Курц 1962: 15)100. 

                                                           
100 Й. Курц посочва и други възможни обяснения: установен, традиционен превод на 
гръцките съществителни } êüóìïò и } âßïò с æèçíü ñè, æèòè¬ ñå и ìèðú ñü; грешки в 

старобългарския текст; варианти с показателно местоимение в гръцкия оригинал 

(Курц 1962: 14–15). 
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При анализа на примерите от първия тип в ПА ще бъде проверена 

хипотезата, че значението на постпозитивните показателни местоимения е 

близко до граматичното значение на гръцкия определителен член, респ. 

старобългарските синтагми представляват членоподобни форми. 

• Когато старобългарското показателно местоимение превежда 

гръцко показателно местоимение, но преводачът не е следвал оригиналния 

словоред. Тук ще се търси евентуална връзка между промяната на 

позицията на местоимението и засилване на анафоричното му значение. 

1.1. В гръцкия текст липсва показателно местоимение. 

1.1.1. èæå àùå èìàòü æèòè¬ ìèðà ñåãî" è âèäéòü áðàòà ñâî¬ãî 

òðýáó«ùà• è çàòâîðèòü þòðîáó ñâîþ § íåãî• êàêî ëþáû áæѓèÿ ïðýâûâà¬òü 

âú íåìü 11:11–11 1 Иоан 3:17 &Ïò Fí V÷f ô{í âßïí ôï‡ êüóìïõ, êáp 

2åùñi ô{í Bäåë5{í áˆôï‡, ÷ñåßáí V÷ïíôá, êáp êëåßóf ô@ óðëÜã÷íá 

áˆôï‡, ð™ò ^ BãÜðç ôï‡ Èåï‡ ìÝíåé Tí áˆô© 1465А. 

1.1.2. Î òîì åæå íå ëþáèòè ìèðà ñåãî 15:1 Ðåñp ôï‡ ì[ BãáðAí ô{í 

êüóìïí 1472С. 

1.1.3. âüçüðèìú æå íà íåíàâèäøòèèõú ìèðà ñåãî• à áѓà ëþáøòèèõú• è 

óçüðèìú âüñ© ìûñëü èõú• ïðýñåëüøó ñ• íà îíà âý÷üíàà æèëèøòà 15:1–15 

<ÁðïâëÝøùìåí äS årò ôï†ò ìéóïêüóìïõò· êáp |øüìå2á áˆôï‡ò, Ѓëçí ô[í 

äéÜíïéáí áˆô™í ìåôïéêéóìÝíçí ðåñp ô@ò Têåq árùíßïõò ìïíÜò 1472D. 

1.1.4. íå ïüöýìú ñ óáî âüçëþáåíèè• ÿêîæå ðå÷åíî áûñòú• 

âðýìåííúèìè• äà âý÷úíàÿ ïîëó÷èìú• ìèìîòüöýìú ìèðà ñåãî" äà 

ìèðîòâîðúöà äîèäåìú 15:7–36 <ÁìåñéìíÞóùìåí ïЋí, Bãáðçôïp, ô™í 

ðñïóêáßñïí, uíá ô™í Búäßùí Tðéôý÷ùìåí· ðáñáäñÜìùìåí ô{í êüóìïí, 

uíá ô{í êïóìïðïé{í êáôáëÜâùìåí 1473D. 

1.1.5. Íå ëþáèòå ìèðà ñåãî" íè ÿæå ñóòú âü ìèðý ñåìü• àøòå êòî ëþáèòü 

ìèðü ñü íýñòú ëþáüâå î÷ѓà âü íåìú• ÿêî âüñå åæå âü ñâýòý ñåìü" ïîõîòü 
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ïëüòüíàÿ" è ïîõîòü î÷üíà 15:9–1 1 Иоан 2:15–16 Ì[ BãáðAôå ô{í êüóìïí, 

ìÞôå ô@ Tí ô© êüóì¥. <ÅÜí ôéò BãáðL ô{í êüóìïí, ïˆê Vóôéí ^ BãÜðç 

ôï‡ Ðáôñ{ò Tí áˆô©, Ѓôé ðAí ô{ Tí ô© êüóì¥ ^ Tðé2õìßá ô\ò óáñê{ò, 

êáp ^ Tðé2õìßá ô™í |52áëì™í 1473D. 

1.1.6. ìèðú ñü ìèìîõîäèòü è ïîõîòü åãî• à òâîðè âîëþ áæѓè© 

ïðýâûâàåòú âú âýêü 15:9–9 1 Иоан 2:17 >Ï êüóìïò ðáñÜãåôáé, êáp ^ 

Tðé2õìßá· } äS ðïé™í ô{ 2Ýëçìá ôï‡ Èåï‡ ìÝíåé årò ô{í ár™íá 1476А. 

1.1.7. èæå àøòå èçâîëèòú äðóãú ñâýòó ñåìó áûòè• âðàãú áæѓüè 

áûâàåòú 15:9–12 Иак 4:4 &Ïò Fí âïõëç2i ößëïò åqíáé ôï‡ êüóìïõ, 

T÷2ñ{ò ôï‡ Èåï‡ êá2ßóôáôáé 1476A. 

1.1.8. íè÷åñîæå áî íå âüíåñîõîìú âú ìèðú ñü• ÿâý æå ÿêî íè èçíåñòè ÷åñî 

âúçìîæåìü 15:11–2 1 Тим 6:7 ÏˆäSí åróåíÝãêáìåí årò ô{í êüóìïí, 

äçëïíüôé ïˆäS Tîåíåãêåqí ôé äõíÜìå2á 1476A. 

1.1.9. ëþáè ìèðú ñü ñêðüáüíú á©äåòú âåëüìè• íåáðýãúè æå ÿæå âü 

íåìü• ðàäóåòú ñ âúèí© 25:3–3 >Ï Bãáð™í ô{í êüóìïí, ëõðç2Þóåôáé 

ðïëëÜ· } êáôá5ñïí™í ô™í Tí áˆô©, åˆ5ñáí2Þóåôáé äé@ ðáíôüò 1509D. 

1.1.10. ïîí¬æ¬ èñêóø¬íè¬ ¬ñòú æèòüå ñ¬ ÷ëѓêó• íú ìû íå 

îòúñòóïèìú îòú ãѓà• äîíüä¬æ¬ ïîâåëèòú îòèòè îòú íàñú èñêóñüíèêîìú• è 

îæèâèòú íû çà òðúïýíü¬ è òâðúäî¬ áåñòðàñòè¬ 27:6–3 Äéüôé ðåéñáôÞñéüí 

Tóôéí } âßïò ôï‡ Bí2ñþðïõ· Bëë’ ^ìåqò ì[ Bðïóô™ìåí Bð{ Êõñßïõ, 

ìÝ÷ñéò Fí ðñïóôÜîf Bðåë2åqí B5’ ^ì™í ôï†ò ðåéñÜæïíôáò· êáp 

æùïðïéç2™ìåí äé@ ‰ðïìïí\ò, êáp óôå„…Aò Bðá2åßáò 1520С. 

1.1.11. íåíàâèäè áî ìèðà ñåãî è ìàìîíû• äîáðî ÿâý ÿêî ìèðîòâîðüöà 

ëþáèòü 89:36 >Ï ã@ñ ìéó™í ô{í êüóìïí, êáp ô{í ìáìùíAí, ä\ëïí Ѓôé ô{í 

Êïóìïðïé{í BãáðL 1708А. 
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В първите четиринадесет примера101 местоимението ñü/ñ¬ е 

употребено в съчетание със съществителните ìèðú, ñâýòú и æèòè¬, 

указвайки, че става дума за този, земния свят или за преходния човешки 

живот в противовес на онзи, небесния свят и вечния живот. 

Противопоставянето може да има непосредствен лексикален израз в 

същото изречение – îíà âý÷üíàà æèëèøòà (1.1.3), но по-често е имплицитно 

– изразите ïðýâûâàåòú âú âýêü (1.1.6), âúèí© (1.1.9), îæèâèòú íû (1.1.10) 

отвеждат към идеята за вечния живот и за възкресението, която е 

неразделна от представата за онзи, другия, божествения свят. Ето защо е 

по-лесно да се приеме, че тук показателното местоимение има по-ясно 

изразена деиктична, отколкото анафорична функция. 

В старобългарските текстове обаче се наблюдава добре докумен-

тирана тенденция към превръщане на словосъчетанията æèâîòú ñü, æèçíü 

ñè, ìèðú ñü в устойчиви (ССЯ: 1, 603, 607; 2, 214; Курц 1962: 15). И. Гълъ-

бов посочва, че в Кирило-Методиевия евангелски превод ìèðú ñü, ìèðú и 

âüñü ìèðú са редовни съответствия на гръцкото êüóìïò (Гълъбов 1968а: 

142). В ПА въпросната тенденция личи особено при предаването на ïs 

ìéóüêïóìïé с íåíàâèäøòåè ìèðà ñåãî (1.1.3), нарушаващо съществено 

количествения принцип за пословен превод (Верещагин 1997: 12–22; 

Минчева 1985: 119, 122). Най-вероятно именно тя е основната причина 

старобългарските синтагми да се употребяват и срещу членувани гръцки 

съществителни, които не са придружени от показателно местоимение и се 

интерпретират с по-голяма степен на абстракция – като “светът, животът” 

(Минчева 1987: 45). 

В ПА има още една особеност, заслужаваща внимание. Десет от 

всичките четиринадесет коментирани словосъчетания са регистрирани в 

глава 15, със заглавие “Î òîì åæå íå ëþáèòè ìèðà ñåãî” (1.1.2) – “За това да 

не обичаме този свят”. Читателят вече е информиран за темата, основният 

предмет, който ще се обсъжда, е посочен достатъчно ясно. Затова е трудно 
                                                           
101 В 1.1.5 се съдържат четири словосъчетания от разглеждания тип. 
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да се предположи, че при многократното му споменаване в текста 

преводачът е използвал постпозитивното показателно местоимение с цел 

отново и отново да изтъква противопоставянето между този и онзи 

свят/живот, особено когато в гръцкия текст липсва аналогична лексема. 

Специално в глава 15 анафоричната функция на ñü не бива да се изключва 

напълно, въпреки че А. Минчева не открива убедителни примери за нея в 

старобългарския канон (1987: 34). 

Би могло да се направи и друга интерпретация на синтагмите от типа 

ìèðú ñü и æèòè¬ ñ¬, включени от Й. Курц в семантичната група за 

противопоставяне (Kurz 1939–1946: 232–233). В съзнанието на говорещия, 

респ. на преводача, това е не само част от една опозиция, но и светът, 

който е пред очите му и от който е част, животът, който той живее в 

момента, заедно с всички земни хора, т.е. известни, познати, определени 

обекти. Струва ми се, че подобно тълкуване е близко до функцията на 

отъждествяване, изпълнявана от членните форми, които отъждествяват 

означавания обект с обекта, съществуващ вече в представата на 

читателя/слушателя (Маслов 1982: 163). В определени, но други контексти 

– при съществителни, означаващи конкретни, материални предмети или 

лица, до тази функция се доближават и старобългарските синтагми с 

местоимението ñü (Минчева 1987: 42). 

1.1.12. ÷òî æå ðå÷å ãѓü ïåòðó• ¬ëèêî àùå ñúâæåøè íà çåìëè• á©äåòü 

ñúâçàíî è íà íáѓñõú• çüðè ãѓëà ñåãî ñèëû• ðå÷å ¬ëèêî àùå ñúâæåøè íà çåìëè• 

á©äåòü ñúâçàíî íà íáѓñõú 122:87 Ôß äÝ öçóéí } Êýñéïò ô© ÐÝôñ¥; “$Ïóá 

Fí äÞóçôå Tðp ô\ò ã\ò, Vóôáé äåäåìÝíá Tí ôïqò ïˆñáíïqò.” $Ïñá …Þìáôïò 

äýíáìéí· ïˆê åxðåí #Пуб Eн дЮуeт Sрo ф[т г[т+ Uуфбй дедемЭнб Sрo ф[т г[т+ 

Aлл’ “$Ïóá Fí äÞófò Tðp ô\ò ã\ò, Vóôáé äåäåìÝíá Tí ôïqò ïˆñáíïqò·” 

1813А. 

Синтагмата ãëàãîëà ñåãî превежда генитивната форма …Þìáôïò, 

употребена без определителен член (!) – като абстрактно понятие, 

получило конкретно значение, т.е. гръцкото съществително е нечленувано 
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въпреки детерминираността (Милев, Михайлов 1966: 239–240). Става 

въпрос за силата не на словото изобщо, а на конкретен израз, цитиран 

непосредствено преди това – поучителните думи на Исус Христос към 

Петър (Мат 18:18). Анафоричната функция на местоимението ñü тук е 

безспорна, а съотнасянето, отпращането е двойно: към предходния 

евангелски цитат и към последващото му повторение. При превода или при 

преписването обаче е пропусната част от гръцкия текст (в курсив), която е 

добавена в изданието на Й. Поповски по ръкопис ГИМ Син. 3 (Popovski 

1989b: 180). Възможно е анафората да е била по отношение не на целия 

стих, а на конкретна дума от него, на която се набляга – íáѓñõú. И в двата 

случая употребата на ñü е значеща, понеже преводачът е предал със 

старобългарско езиково средство детерминираността на нечленувано 

гръцко съществително име. Това показва, че функцията на местоимението 

граничи или дори е тъждествена с членната. 

1.1.13. äîáðî óáî åñòú íà îòúãúíàíèå ïðîòèâúíèêà è ÷èñòîòó òýëà" 

ïðýæäå ñúïàíè íà ëîæè" ìîëèòè ñ ìëѓòâî© ñå« 19:2–7 Êáë{í ïЋí Tóôéí årò 

Bðïôñïð[í ôï‡ Tíáíôßïõ, êáp Cãíåßáí óþìáôïò, ðñ{ ‹ðíïõ Tðp êïßôçò 

ô{ 1488D. 

Старобългарската синтагма с постпозитивно местоимение е част от 

израз (в курсив), срещу който няма гръцки текст. Преводачът е счел за 

необходимо да добави пояснението, за да сигнализира, че следва текстът 

на молитвата преди сън. Според класификацията на Й. Курц примерът се 

отнася към семантичната група за указване на нещо, което следва веднага в 

речта (Kurz 1939–1946: 195–196, 221–222, 228, 236). Всъщност по-вероятно 

е показателното местоимение да е употребено в смисъл на “една по-обща 

определеност” (Минчева 1987: 43–44), понеже молитвата е била добре 

известна и на преводача, и на читателите. Тя е включена в Евх, а под линия 

Р. Нахтигал посочва, че гръцкият оригинал е общ за ПА и Евх, и привежда 

разночетения по речника на ПА, изготвен от архимандрит Амфилохий 

(Амфилохий 1980б; Nahtigal 1942: 86–88). При превода е съкратена 
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значителна част от гръцкия текст, но двата старобългарски варианта са 

много близки, с едно по-значително разминаване в рамките на цяло 

изречение102. 

1.1.14. è òè ïðèèìóòü ãðýõû ëþäüñêû• è ïðèíîøåíüÿ äàðú (sic!) 

ëåyèòîìú• ÿêî ìüçäà ñè âàøà ¬ñòü çà ñëóæüáû âàø 124:81 Числ 18:8 Êáp 

áˆôïp ëÞøïíôáé ô@ CìáñôÞìáôá ôï‡ ëáï‡. Êáp ô@ BöáéñÝìáôá äÝäùêá 

ôïqò ËåõÀôáéò. $Ïôé ìéóôüò áˆô™í ‰ìqí Tóôé, Bíôp ô™í ëåéôïõñãé™í ‰ì™í 

1821C. 

Този пример е по-особен, понеже ñü се появява на мястото на 

генитивната форма èõú на анафоричното местоимение, която би трябвало 

да преведе гръцкото áˆô™í. Възможно е лексемата ìüçäà да е асоциирана 

с ïðèíîøåíüÿ или с погрешно предадената äàðú103 от предходното 

изречение и местоимението ñü да е употребено с анафорична функция, но 

контекстът не изключва и деиктичната, в смисъл на известно 

противопоставяне – изтъква се, че именно тази, чуждата награда сменя 

притежателя си. 

1.1.15. è ñè î ñò ѓûèõú îöѓèõú íàøèõú ðåêú: ìîëàøå âüñ íû íå 

îñòàâèòè ìýñòà òîãî: íú òðýïýòè äîáëüíý âú íàïàñòüõú Е:6–14 Êáp ôá‡ôá 

ðåñp ô™í Cãßùí ÐáôÝñùí ^ì™í årñçê˜ò, ðáñåêÜëåé ðÜíôáò ^ìAò ì[ 

Tãêáôáëåßøáé ô{í ôüðïí ^ì™í, Bëë’ ‰ðïìÝíåéí ãåííáéùò Tí ôïqò 

ðåéñáóìïqò 1425A. 

Синтагмата ìýñòà òîãî е употребена в уводната част на текста – 

Посланието на Антиох до игумена Евстатий. С нея е обозначен 

манастирът, в който е живял монахът и за чието опустошение при 

нашествието на персите той разказва подробно. Светата обител се 

                                                           
102 Възможно е да е съществувал и друг, по-кратък гръцки текст, който да е служил като 

оригинал при превода. 
103 По-вероятно е грешката да е станала при транслитерирането на глаголическия текст: 
предпоследната буква Õ е била възприета като Ð и вместо äàõú преписвачът е написал 

äàðú. 
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споменава пет пъти преди посочения пример: íàøåÿ ëàâðû (Е:2–19), ëàâðû 

(Е:4–23), íàøåè ëàâðý (Е:4–33), ëàâðý (Е:4–37), ìýñòà (Е:4–38). Ето защо 

употребата на показателното местоимение òîãî вместо очакваното 

притежателно íàøåãî като превод на ^ì™í може да се мотивира с 

означаването на анафора. 

1.1.16. íå ñúñòàâÿè èáî ñåáå" ñàìú òú åñòü èñêóøåíú íú ¬ãîæå áѓú 

ñúñòàâèëú 42:8–12 2 Кор 10:18 Ïˆ ã@ñ } Uáõô{í óõíéóôÜíùí, Têåqíïò 

äüêéìïò, Bëë’ ѓí } Êýñéïò óéíßóôçóéí 1568D. 

Примерът е несигурен, понеже местоимението òú може да се 

разглежда и като постпозитивно показателно местоимение, и като опорна 

дума в словосъчетанието – в ролята на третолично местоимение. В СлА 

Têåqíïò се превежда с òúè (Ильинский 1912: 44). 

1.1.17. ïîâðüæåíîìú æå òýëåñåìú èõú íà ìúíîãû äíè íåïîãðåáåíîìú: 

ïðèèäîõîìú ìû îòú àðàâèÿ: îѓöü æå íèêîìèäú óçüðýâú ìèëüíàª òà âèäýíèÿ 

îѓöü• ïðýíåìîãú âú ìàëý ðåøòè âüçòú áûñòü ìðüòâú Е:4–47 ‘ÑéöÝíôùí äS 

ô™í óùìÜôùí áˆô™í Tðp ðïëë@ò ^ìÝñáò BôÜöùí, TðéêáôåëÜâïìåí ^ìåqò 

Bð{ ’Áñáâßáò· êáp } ìSí BââAò ÍéêïìÞäçò 2åáóÜìåíïò ô@ Tëååéí@ 

2åÜìáôá ô™í ÐáôÝñùí, ëåéðï2õìÞóáò ó÷åä{í årðåqí _ñ2ç íåêñüò 

1424C. 

Анафоричната функция на показателното местоимение òà трудно 

може да бъде оспорена, защото е съвсем явна връзката на синтагмата 

ìèëüíàª òà âèäýíèÿ с представената непосредствено преди това гледка на 

непогребаните тела на монасите. 

1.1.18. Òýìúæå è ìû âüçèðà©øòå" íà äèâüí¥ÿ òû ì©æà• ñëýäîìú èõú 

ïîñëýäóèìú 15:3–1 Äé{ êáp ^ìåqò B5ïñ™íôåò årò ôï†ò 2áõìáóßïõò 

Díäñáò ôïqò t÷íåóéí áˆô™í Tðáêïëïõ2Þóùìåí 1473А. 

Става дума за споменатите преди това хора (íåíàâèäøòèèõú ìèðà 

ñåãî – вж. по-горе 1.1.3), които са отхвърлили мисълта за земния свят и 

съзнанието им е насочено към другия, невеществения, божествения свят. И 
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контекстът, и гръцкото съответствие на синтагмата позволяват 

семантиката на показателното местоимение да бъде тълкувана като 

анафорична. Все пак трябва да се отбележи, че вмъкването на òú намира 

основание и в емоционалното подчертаване на темата, т.е. на познатия вече 

обект (Иванчев 1978: 190) – тези хора с необикновени качества (äèâüíèè), 

чийто пример трябва да бъде следван. 

1.1.19. âèäý áî © ñòѓúè ïî èñòèíý +ê©ï©ù© ñ+ ìû©øò© ñ: âú 

âúõîòýíèè çðàêà å áûâú" êîëèêî çúëî ïðýâåëèêúè òú ì©æü ñüäýëà 17:12–4 

ôáýôçí ã@ñ rä˜í } Eãéïò Bëç2™ò ëïõïìÝíçí, Tí Tðé2õìßJ ô\ò ìïñ5\ò 

áˆô\ò ãåíüìåíïò, ðüóçí êáêßáí } ðáììÝãéóôïò Bí[ñ êáôåéñãÜóáôï; 

1481С. 

Синтагмата ïðýâåëèêúè òú ì©æü визира Давид, чиято история е 

предадена накратко в главата “Î òîìú åæå õðàíèòè ñ îòú æåíú” (За това да 

се пазим от жените). Изкушен от красотата на Вирсавия, той извършва 

непростими грехове – прелъстява я и причинява смъртта на съпруга й. 

Подобно на предишния пример, тук местоимението òú има анафорично 

значение (Давид е споменат три пъти преди това: äâѓäý, ì©æà, ñòѓúè) и 

същевременно появата му е стилистично мотивирана. Синтагмата е 

регистрирана във възклицателно изречение, а местоимението подчертава 

дисонанса между изключителните качества на божия помазаник и неговите 

злодеяния. Налице са два стилистични фактора – емоционалност и емфаза, 

които влияят върху конкуренцията между показателното местоимение и 

определителния член при означаване на анафора в съвременния български 

(Иванчев 1978: 189–192) и в другите балкански езици (Търпоманова 2005: 

24–25). 

Тази страна на въпроса за членоподобните форми в старобългарския 

език все още не е разработена, а последните два примера от ПА подсказват, 

че има основания да се потърси и стилистична мотивираност при 

употребата на съчетания от име и постпозитивно показателно местои-

мение. Покрай анафората, тя може би е улеснявала появата им срещу 
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гръцки членувани имена и постепенното им стандартизиране в езиковата 

практика. Контекстът в 1.1.12 и 1.1.17 също илюстрира тази мотивираност. 

В първия случай изречението е подбудително, а във втория емоционално е 

представена една трагична картина, чийто свидетел е бил самият автор. 

Подобни примери могат да се открият и в други старобългарски и 

среднобългарски текстове: 

• èäè áðàòå äàæäú ¬ìó áëþäú òú ô{ óêïõôÝëéïí Супр 121.2 (Kurz 

1939–1946: 243) 

• ãðäè è ïîêàæè íàìú äà âèäèìú èçâýñòüíý¬ ìåñòî òî äå‡ôå, täùìåí 

ôüí ôüðïí Супр 218.30 (Kurz 1939–1946: 243) 

• íå ðýõú ëè òè ÿêî îñòàíè ñ áëäèè òýõú• è ïðèñò©ïèâú ïîæüðè Супр 

155.26 (Kurz 1939–1946: 243) 

• äàæDü ñåì¹ ìýñòîòî Ä{ò ôïýô¥ ôüðïí Дш (Дограмаджиева 1973: 92) 

Анализът дотук показва достатъчно ясно, че точното определяне на 

функциите на постпозитивните показателни местоимения, както и на 

степента, в която съчетанията с тях се доближават до членните форми, е 

трудно и често несигурно. Това обаче е напълно закономерно с оглед на 

факта, че в течение на езиковия развой те не са се диференцирали докрай и 

са запазили общото си семантично поле. Освен че показателното 

местоимение този и определителният член продължават да се конкурират 

при означаване на анафора, в съвременния български език има и ситуации, 

в които членни форми се употребяват при пряко посочване (Иванчев 1978: 

184–195).  

1.2. Гръцката синтагма включва показателно местоимение, но 

словоредът е променен. 

1.2.1. ÷åñî ðàäè ìyðî ñå íå ïðîäàíî áûñòú íà òѓ" ïýíçü è äàíî íèøòèèìú 

22:21–3 Йоан 12:5 Äé@ ôß ôï‡ôï ô{ ìýñïí ïˆê TðñÜ2ç ôñéáêïóßùí 

äçíáñßùí, êáp Täü2ç ðôù÷ïqò; 1504А. 
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1.2.2. ÷åñî ðàäè ìyðî ñ¬ íå ïðîäàíî áû íà òðúõú ñúòýõú ïýíçú è äàíî 

íèøòèèìú 40:13–20 Йоан 12:5 Äé@ ôß ôï‡ôï ô{ ìýñïí ïˆê TðñÜ2ç 

ôñéáêïóßùí äçíáñßùí, êáp Täü2ç ðôù÷ïqò; 1561D. 

Словоредът на синтагмата и изобщо на целия цитат е съобразен с 

устойчивата евангелска традиция (Евангелие 1998: 56)104. Според Й. Курц 

местоимението ñü е употребено за пряко посочване (Kurz 1939–1946: 179), 

а И. Гълъбов определя значението му като детерминативно (1986: 320–

321), отбелязвайки, че именно механизмът на старобългарското членуване 

е наложил промяната на словореда. 

1.2.3. Íü êîæå óáî âåëèêà äýòýëú äýâúñòâúíàÿ óêàçàíî áûђT• 

Ïîäîáàåòú áî ñúâëà÷àøòóìó ñ íà ñòîÿíèå ñå• Íýñòú áî åìó áðàíú êü 

êðúâè è ïëúòè òú÷è©• íú è êú íåâèäèìûèìú ñèëàìü 21:10–1 <Áëë’ Ѓôé ìSí 

ìåãÜëç ^ Bñåô[ ô\ò ðáñ2åíßáò BðïäÝäåéêôáé. ×ñ[ äS ô{í årò ôï‡ôï ô{ 

óôÜäéïí Bðïäõüìåíïí нпмЯмщт A1л[убй+ кбф? фzн ;Брьуфплпн- Ïˆ ã@ñ 

Tóôéí áˆô™í ^ ðÜëç “ðñ{ò áxìá ê@é “óÜñêá ìüíïí,” Bëë@ “ðñüò ô@ò 

BïñÜôïõò äõíÜìåéò” 1497В. 

В ръкописа е пропусната част от гръцкия текст (в курсив), 

непосредствено след словосъчетанието, което включва показателното 

местоимение ñå. Вероятно това е станало при преписването, понеже 

преводачът по-трудно би допуснал смисловата недостатъчност на 

изречението. Синтагмата ñòîÿíèå ñå отпраща към това, което 

непосредствено следва в текста – перифраза на апостолски стих (Еф 6:12). 

1.2.4. âúçüìè óáî îòú ñåáå ïå÷àëü ñú©• è íå îñêðúáÿè äѓõà ñѓòàãî 

æèâ©øòààãî âú òåáý 25:10–1. ²Áñïí ïЋí Bð{ óï‡ ôáýôçí ô[í ëýðçí, êáp 

ì[ ëýðåé ô{ Ðíå‡ìá ô{ Eãéïí, êáp ì[ ëýðåé ô{ Ðíå‡ìá ô{ Eãéïí, ô{ 

êáôïéêï‡í Tí óïß 1512В 

                                                           
104 И при лексикалните разночетения в евангелските кодекси словоредът се запазва 
непроменен: õðèçìà ñè, ìàñòü ñèÿ, ìàñòü ñè áëàãîâîíüíàÿ (Евангелие 1998: 56). 
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Изречението е предшествано от няколко библейски цитата (Пс 42:5, 

Сир 30:24, 25, 38:18, 20), в които многократно се споменава думата ïå÷àëü. 

Анафоричната функция на местоимението е несъмнена и това обяснява 

промяната на позицията му в славянския превод. 

1.2.5. èáî íå ïðîñëàâèòü ñ ïðîñëàâëåíî¬ âú ÷ñòè ñåè• ïðýñïý«ùàÿ ðàäè 

ñëàâý 125:70 2 Кор 3:10 Êáp ã@ñ ïˆ äåäüîáóôáé ô{ äåäïîáóìÝíïí Tí 

ôïýô© ô© ìÝñåé Víåêåí ô\ò ‰ðåñâáëëïýóçò äüîçò 1825А. 

Словоредът на синтагмата е съобразен с ранната преводна традиция 

на Апостола – СлА, ХА, ША (Христова-Шомова 2004: 249). Функцията на 

местоимението е деиктична. 

1.2.6. Ïîâèíó«ùå ñ ó áðàòè¬: áîæúñòâüíóìó ¾àíè«: îòúñò©ïèìú 

ëþòààãî ëèõîèìàíèÿ: è ìðüçúêààãî ñåãî óìûøëÿ105 ëèøâüíààãî 12:10–13 

Ðåé2üìåíïé ïЋí Bäåëöïz, ôi 2åßJ Ãñáöi, Bðïóô™ìåí ô\ò äåéí\ò 

ðëåïíåîßáò, êáp ô\ò âäåëõñAò Tðéíïßáò ôáýôçò ô™í ôüêùí 1468А. 

Синтагмата е регистрирана в главата, посветена на лихвите, в която 

лихварството се заклеймява, а монасите са съветвани да отхвърлят всеки 

помисъл за това. За разлика от останалите примери, тук местоимението 

сменя не препозиция с постпозиция, а трета позиция с втора позиция, 

която е естествена за българската енклитика в именни словосъчетания 

(Гълъбов 1986: 304–307). Тя не бива да се обвързва непременно с 

механизма на членуването, но същевременно случаи като този показват все 

по-тясното свързване на анафорично употребеното местоимение с първата 

дума от именната група. 

1.2.7. Ïðî÷åå æ¬ áýñú ñü óíûíè âúëîæèòú âü íü" è ìûñëè ïðýñåëåíèÿ 

26:2–1 Ëïéð{í äS ïЏôïò } ô\ò Bêçäßáò äáßìùí ‰ðïâÜëëåé áˆô© êáp 

ëïãéóìï†ò ìåô@ ‰ðïâÜóåùò 1516В. 

                                                           
105 Погрешно вместо óìûøëåíèÿ. 
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Показателното местоимение отпраща към споменатия в началото на 

главата зъл дух на безгрижието и равнодушието, след като подробно и 

образно е представено вредното му влияние върху монаха. 

1.2.8. è ñå æå ìèëüíý¬• ÿêî ïðîêëòûè ñü áýñú" ñúâðúøåíûÿ ÿêîæå 

ðýõîìú ïà÷å" è íà âûèñîòó äîáðûèõú äýòýëü äîøúäüøàÿ íà÷üíåòü ðàçàðòè 

43:17–14 Êáp ô{ Tëååéíüôáôïí, Ѓôé ïЏôïò } TðéêáôÜñáôïò äáßìùí ôï†ò 

ôåëåßïõò, ›ò åtñçôáé, ìÜëéóôá, êáp årò ô{ ‹øïò ô™í Bñåô™í 

Bíáâåâçêüôáò Tðé÷åéñåq êáôáóôñÝ5åéí 1573А. 

Става дума за беса на горделивостта, споменат неколкократно в 

главата, в която се коментира този морален недъг: ñü ãðüäîñòüíûè áýñü 

(43:4–1), ïðýçîðèâààãî áýñà (43:10–3), ñúìðüòîíîñüíààãî ä ѓõà ãðúäîñòè (43:17–

9), ãðúäîñòüíúè áýñú (43:18–2). Промяната на позицията, както и в 

предишния случай, е продиктувана от анафоричната семантика на 

старобългарското местоимение. 

 

*   *   * 

Представените 30 примера за членоподобни форми в ПА, въпреки 

конфронтирането им с гръцкия оригинал, са недостатъчни, за да се 

направят добре аргументирани и категорични изводи за формирането на 

категорията определеност според данните от този славянски превод. Десет 

от синтагмите, регистрирани в библейски цитати, следват ранната 

рецепция на евангелския и апостолския текст и затова не са показателни за 

авторската интерпретация на оригинала106. С известни резерви, посочени 

по-горе, към тези ирелевантни разминавания между оригинала и превода 

могат да се причислят и съчетанията от типа ìèðú ñü, които традиционно 

превеждат гръцки членувани съществителни и са 14 на брой, но 7 от тях се 

включват и в предишната група. 

                                                           
106 За 1.1.1, 1.1.5, 1.1.6 и 1.1.8, където този факт не е посочен в коментара, вж. 

Ильинский 1912: 83, 85, 66; Христова-Шомова 2004: 160, 344. 
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Все пак има основания да се твърди, че в ПА синтагмите с 

постпозитивно местоимение òú се доближават повече до определението 

членоподобни форми, отколкото аналогичните синтагми със ñü. Доказват го 

трите красноречиви примера (1.1.17, 1.1.18, 1.1.19), в които òú съответства 

на гръцки член и има ясно изразена анафорична функция. Същевременно 

обаче появата му е улеснена от стилистични фактори. Местоимението ñü 

също може да означава анафора, но вероятно механизмът за това е бил по-

сложен, изисквал e наличие на лексикално съответствие (показателно 

местоимение) в съответната гръцка синтагма и преосмисляне на 

значението му (1.2.4, 1.2.7, 1.2.8). Макар и много интересен, примерът, в 

който ñü изпълнява анафорична функция, без да има лексикална опора в 

гръцкия текст (1.1.12), е единствен в ПА и не може да послужи за основа на 

по-смели изводи. Той обаче може да бъде взет предвид при евентуално 

обстойно проучване на проблема за тройния член в старобългарските 

съчинения, които са извън кръга на ръкописния канон.  

2. Конструкции с èæå. 

Въпросът за изразяването на определеност в старобългарския 

книжовен език засяга и конструкциите с èæå, които се появяват срещу 

гръцки членувани причастия и предложни съчетания. Те се определят като 

синтактични калки с несистемен характер (Граматика 1993: 520–521). В 

това отношение по-добре са проучени евангелските ръкописи (Kurz 1937–

1938: 336–338). Известно е, че конструкциите с èæå се превръщат в 

характерна черта на атонската редакция на богослужебните книги, на 

търновската книжовна продукция и изобщо на преводните и оригиналните 

съчинения, възникнали в края на ХIII и през ХIV в.107 С оглед на 

множеството съвпадения между езиковите предпочитания на свето-

горските и на преславските книжовници (Йовчева, Тасева 2006: 224–232), 

                                                           
107 По този проблем съществува обширна литература: Гълъбов 1971: 74–77; Минчева 

1978а: 251–253; Тихова 1978: 179–206; 1994: 395–396; Харалампиев 1990: 78–81; 

Христова-Шомова 2004: 773–774; Йовчева, Тасева 2006: 225 и др. 
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както и на установената близост между ПА и преславските текстове 

(Стойчев 2004; Върбанова 2006; 2007), е интересно да се проследи 

изразяването на определеност с èæå в проучвания славянски превод. 

2.1. Предложни съчетания с èæå. 

2.1.1. íóæäúíî íåïüùåâàõú ïðýæäå âú ìàëý çíàìåíàòè âàìú ÿæå î 

íèõú Е:2–25 Bíáãêáqïí ^ãçóÜìçí ðñüôåñïí Tí âñá÷åq óçìAíáé ‰ìéí ô@ 

ðåñp áˆô™í 1421D 

2.1.2. íåáðýãúè æå ÿæå âü íåìü" ðàäóåòú ñ âúèí© 25:3–4 } 

êáôá5ñïí™í ô™í Tí áˆô©, åˆ5ñáí2Þóåôáé äé@ ðáíôüò 1509D 

2.1.3. èçäðèíîâåíú æ¬ èç-ä-ðàÿ áûâú" ñúìðúòè© îñ©äè ñ ñàìú" è 

èæ¬ îòú íåãî âý÷üíî© 38:2–4 Tîüñéóôïò äS ôï‡ ðáñáäåßóïõ ãåíüìåíïò, 

2Üíáôïí êáôåäéêÜó2ç áˆô{ò, êáp ïs áð’ áˆôï‡ ô{í árþíéïí 1552С 

2.1.4. äøѓåâüíú æå ÷ëѓêú íå ïðè¬ìåòü ÿæå îòú áæѓü|ª| äѓõà 45:12–5 1 Кор 

2:14 Øõ÷éê{ò äS Dí2ñùðïò ïˆ äÝ÷åôáé ô@ ôï‡ Ðíåýìáôïò ôï‡ Èåï‡ 

1580А 

2.1.5. îáûêëè áî ñ©òü ïðèñíî èæå îòú ìèðà• êðîìý ñóøòàÿ ìèðà ãîíèòè 

56:8–11 Årþ2áóéí ã@ñ ïs Tê ôï‡ êüóìïõ, ôï†ò Têô{ò ôï‡ êüóìïõ äéþêåéí 

1608В 

2.1.6. íå òú÷ü« æå èæå âú âåòúñýìü çàâýòý ñå òâîðàõó• íú è âú 

íîâýìü 71:49 Ï‰ ìüíïí äS ïs Tí ôi ÐáëáéL ôï‡ôï Tðïßïõí, Bëë@ êáp ïs 

Tí ôi ÍÝJ 1644В 

2.1.7. èñïëúíèõú ïðèèìú îòú àôðîäèòà" ÿæå îòú âàñú âîíå« 

áëàãîóõàíèÿ" æðúòâ© ïðèÿòüí© óãîäüí© áѓó 99:87 Фил 4:18 ðåðëÞñùìáé 

äåîÜìåíïò ðáñ@ <Åðá5ñïäßôïõ ô@ ðáñ’ ‰ì™í, |óì[í åˆùäßáò, 2õóßáí 

äåêô[í, åˆÜñåóôïí ô© Èå© 1733D 

2.1.8. òýì„æå óáî â„ñåãäà ïîòúùèìú ñ• ÿæå íà ÷üñòü è íà ñëóæåíüå• è 

ïîêîè èìú ñúäýâàòè 108:18 ÐÜíôïôå ôïéãáñï‡í óðïõäÜóùíåí ô@ årò ô[í 

ôéì[í êáp 2åñáðåßáí êáp BíÜðáõóéí áˆô™í äéáðñÜôôåó2áé 1765С  

2.1.9. è ïîâýäà ¬ìó ÿæå î íåìü 122:145 êáp äéçãÞóáíôï áˆô© ô@ 

êáô’ áˆôüí 1813D  
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2.1.10. êòî áî âýñòü îòú ÷ëѓêú ÿæå âú ÷ëѓöý 125:56 1 Кор 2:11 Ôßò ã@ñ 

ïxäåí Bí2ñþðùí ô@ ôï‡ Bí2ñþðïõ 1825А 

2.1.11. äà è âû ÿêî îòú çìèÿ õðàíèòå ñ îòú íèõú• è èæå ñú âàìè 

130:1–192 uíá êáp ‰ìåqò, ›ò Bð{ Ђöåùí öõëÜîçôå Uáôï†ò Bð’ áˆô™í, êáp 

ïs ó†í ‰ìqí 1844С 

2.1.12. íûíý æå åãäà äîñïý" ¬æå î èñòèíý ñëîâî" ïîòðýáíî ìüíýõú âàìú 

âúçëîæèòè ¬ 65:33 Í‡í äS, ›ò V52áóåí } ðåñp ô\ò Bëç2åßáò ëüãïò, 

Bíáãêáqïí ‰ìqí Tíüìéóá ôï‡ôïí Bíá2\íáé 1628А 

2.1.13. âàìú âúçëîæèõîìú åæå î èñòèíý ñëîâî 65:126 ‰ìqí 

Bíå2Þêáìåí ô{í ðåñp ô\ò Bëç2åéáò ëüãïí 1629С 

2.1.14. äîáðî ¬ñòü âúçëþáëåíèè" ¬æå íà áæѓü« ñòûäýíüå 68:1 ÊáëÞ 

Tóôéí, Bãáðçôïp, ^ êáô@ Èå{í áró÷ýíç 1633D 

2.1.15. њæå íà áæѓü« òúøòàíè¬• âú âñêî âðýì è âåøòè äîáðî ¬ñòü 

87:1 >Ç ã@ñ êáô@ Èå{í óðïõä[ Tí ðáíôp êáéñ© êáp ðñÜãìáôéêáëÞ Tóôéí 

1700D  

2.1.16. åæå ñú óìèëåíüåìü è ìëòѓâî« ïîó÷åíüå ðàæäàåòü áæѓüå• è ñòðàõú 

âú íàñú 107:70 >Ç ìåô@ êáôáíýîåùò êáp ðñïóåõ÷\ò ìåëÝôç, ôßêôåé ô{í 

ôï‡ Èåï‡ öüâïí Tí ^ìqí 1761D 

2.1.17. äà è ìû óáî äëúæüíè åñìú• è çà ñ è çà îíû ãîðüêî ïëàêàòè 

ñ• ïðüâîå åæå çà æüæåíüå ñòѓàãî ãðàäà èåìѓà 107:105 Êáp ^ìåqò ïЋí 

|öåßëïìåí, ‰ðSñ Uáõô™í êBêåßíùí ðéêñ™ò äáêñýåéí. Ðñ™ôïí ìSí äé@ 

ô{í Tìðñéóì{í ô\ò Cãßáò ðüëåùò <ÉåñïõóáëÞì 1764В 

2.1.18. è ÿæå îòú òåáå ïîìîùú ïîñúëè ñèëüíå Х:85 êáp ô[í ðáñ@ óï‡ 

âïÞ2åéáí Tîáðüóôåéëïí äýíáôÝ 1852D 

2.1.19. È âú åâàí„ãåëèè ¬æå îòú ëóêû î ñåìyîíý ðå÷å 2:12–1 Êáp Tí ô© 

êáô@ ËïõêAí Åˆáããåëß¥ ðåñp ôï‡ Óõìåþí 5çóéí 1440А 

2.1.20. íàïèñàíè¬ áî ¬æå î ëîòîâó äúùåðó: âîëå« ïðýìèíó 5:20–9 

Ô[í ã@ñ ðåñp ô™í 2õãáôÝñùí ôï‡ Ë˜ô sóôïñßáí Uê˜í ‰ðåñâÞóïìáé 

1448D 
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2.1.21. äøѓà âåñåëÿøòå: ðàäîñòè© ÿæå êü áѓó 6:59 ô[í øõ÷[í ôi årò 

Èå{í 2õìçäßJ åˆöñáéíüìåíïé 1449С 

2.1.22. è âúçäðüæàíèå èõü: è ëþáû ÿæå êü áѓó îãíü ïåøòüíûè íà ðîñó 

ïðýëîæè 7:2–51 êáp ^ áˆô™í TãêñÜôåéá, êáp ^ ðñ{ò Èå{í BãÜðç, ô{ ð‡ñ 

ô\ò êáìßíïõ årò äñüóïí ìåôÝâáëå 1453С 

2.1.23. äîáðî óáî åñòü" ñâî ïîõîòè âüçíåíàâèäýâúøå: áåçóìüíû 

õâàëû: ÿæå îòú áîãàòúñòâà 13:5–16 Êáëüí ïЋí Tóôéí Bðï„…qøáé ô{ Tê ôï‡ 

ðëïýôïõ Bëüãéóôïí êáý÷çìá, ô@ò ïrêåßáò Tðé2õìßáò ìéóÞóáíôá 1469В 

2.1.24. ÿêî îòú ñúâðúøåíà ñúìýðåíè è ëþáúâü© ÿæå êú áѓó: 

äýâúñòâúí©« íåïîðî÷üíó« ðèçó ñåáý áëàãîäýòúíàÿ èñòúêà 21:9–7 Ѓôé Tî 

Dêñáò ôáðåéíþóåùò êáp ô\ò ðñ{ò Èå{í BãÜðçò, ô{í ô\ò ðáñ2åíßáò 

Dìùìïí ÷éô™íá Uáõôi ^ êå÷áñéôùìÝíç Tîý5áíåí 1497В 

2.1.25. òàêî è ïå÷àëú ÿæå íà áæѓü«" ñðѓöå ãðýøüíî 25:3–9 ï‹ôùò ^ êáô@ 

Èå{í ëýðç êáñäßáí TíÜìáñôïí êá2áßñåé 1509D 

2.1.26. äà íå ïîãóáèìú òðóäú ñâîèõú" õâѓààãî ðàáîòàíèÿ" è âýðú ÿæå 

êú áѓó îñòàâ¬òü ÷ëѓêà 42:17–3 uíá ì[ BðïëÝóùìåí ôï†ò êáìÜôïõò ^ì™í· 

ô\ò ã@ñ ôï‡ ×ñéóôï‡ äïõëåßáò êáp ô\ò årò Èå{í ðßóôåùò B5ßóôçóéí ô{í 

Dí2ñùðïí 1569А 

2.1.27. +äà+ íå âðàãû íû ñúòâîðòü áѓó• îòú ëþáüçíûÿ áåñýäû ÿæå êú 

íèìú 53:1–15 uíá ì[ T÷2ñï†ò ^ìAò ðïéÞóïõóéí ôï‡ Èåï‡ Tê ô\ò ðñ{ò 

áˆôï†ò }ìéëßáò 1597С 

2.1.28. è ñúâýäýòåëü ¾àíèå ¬æå î íåìü 53:8–16 Êáp ìÜñôõò ^ êáô’ 

áˆô{í sóôïñßá 1600В 

2.1.29. òú åñòü ãðýõú èæå êú ñüìðüòè 76:50 áЉôç Tóôpí ^ ðñ{ò 

2Üíáôïí Cìáñôßá 1660В 

2.1.30. íà÷àëî áî áûâà¬òü +ëþáüâè+ ÿæå êú áѓó 79:30 <Áñ÷[ ã@ñ 

ãßíåôáé ô\ò årò ×ñéóô{í BãÜðçò 1556В 

2.1.31. êàçàíü¬ áî ¬æå íà áæѓü«• íàïîñëýäîêú äðüçîñòüíî á©äåòü âú 

ìíîçý îñëàáý 82:8 >Ç ã@ñ êáô@ Èå{í ðáéäåßá Tð’ Tó÷Üôùí 

ðá„…çóéáó2Þóåôáé Tí ðüëëi BíÝóåé 1681А 
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2.1.32. âúòîðó« áî ëþáüâü ÿæå êú áѓó" ãѓü çàïîâýäü óêàçà îòú çàêîíà 

ñ©ùó 96:6 ÄåõôÝñáí ã@ñ áˆô[í ìåô@ ô[í ðñüò Èåüí BãÜðçí } Êýñéïò 

Tíôïë[í BðÝäåéîåí Tê ôï‡ íüìïõ åxíáé 1725С 

2.1.33. äýòýëè áî ÿæå íà áæѓü«• ñèðý÷ü áúäýíüå è ìëòђAà è ïýíèå• è 

ñúìýðåíîì©äðüå• ëóöè è ñòðýëû è ñýòè• è ðàíû• áûâà«òü âðàãó 104:18 Ás 

ã@ñ êáô@ Èå{í Bñåôáp, ôïõôÝóôéí Bãñõðíßá, êáp åˆ÷[, êáp øáëì¥äßá, 

êáp ôáñåéíïöñïóýíç, êáp åˆ÷áñéóôßá, ôüîá êáp ðÜãéò, êáp ìÜóôéãåò 

ãßíïíôáé ô© T÷2ñ©1748С 

2.1.34. ïðèëåæ„íàà áî è ÷àñòàà ìëòѓâà... îòú ìèðüíûõú óáî ìûñëüè 

âúñõàùàåòü óìú... ïðèáëèæåíèåìü åæå êú áѓó• ãîâýíüÿ æå è òèõîñòè 

íàïëúíåòü 106:59 Êáp ã@ñ ^ Vììïíïò êáp óõîå÷[ò ðñïóåõ÷[... Tê ô™í ìSí 

Tãêïóìßùí öñïíçìáôùí Cñðáæåé ô{í íï‡í... êáp äé@ ô\ò årò Èå{í 

Tããýôçôïò, åˆëáâåßáò ôå áˆô{í êáp ]ðéüôçôïò TìðéìðëL 1757А  

2.1.35. ¾àíî æå åñòü è âú åâàíúãåëüè åæå § ëóLђ 107:132 ÃÝãñáðôáé äS 

êáp Tí ô© êáô@ ËïõêAí Åˆáããåëß¥ 1764D 

2.1.36. êðîòîñòü áî ÿæå íà áæѓü«" äýëî åñòü áãѓîóãîä„íî 115:42 >Ç ã@ñ 

êáô@ Èå{í ðñáüôçò, Vñãïí Tóôp 2åÜñåóôïí 1792D 

2.1.37. Î âåñåëèè ¬æå î áîçý 118:1 Ðåñp ô\ò Tí Èå© åˆ5ñïóýíçò 

1801А 

2.1.38. ïàñýòå ñòàäî ¬æå âú âàñú áæѓü¬ 122:229 1 Петр 5:2 

ÐïéìÜíáôå ô{ Tí ‰ìqí ðïßìíéïí ôï‡ Èåï‡ 1817А 

2.1.39. î ëþáúâè ÿæå êú áîãó 128:1 Ðåñp ô\ò årò Èå{í BãÜðçò 1833А 

2.1.40. âèäèøè ëè ÿêî ëþáû ÿæå êú áѓó ÿâëåíè¬ ¬ãî• è ïðèÿòü¬ 

ïîäà¬òü 128:102 ÂëÝðåéò Ѓôé ^ ðñ{ò Èå{í BãÜðç ô[í TìöÜíåéáí áˆôï‡ 

êáp ô[í ‰ðïäï÷[í ðáñÝ÷åé 1836В 

2.1.41. òàêîæäå è ñå• ïîòðýá„íî æå ì„íî« ñëîâåñü¬ ¬æå î öðñ ѓòâý 130:1–

157 ôÜ÷á êáp áˆô{ ÷ñÞóéìïí, ›ò årê{ò, ô© ðåñp ô\ò âáóéëåßáò ëüã¥ 

1844В 

Освен в представените примери, подобни синтактични конструкции 

се срещат в още 20 случая от типа на: ìàêåäîíèÿ áî è àõàèÿ" áë ѓãîâîëèø 
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îáüùåíèå åòåðî ñúòâîðèòè" êú íèùèèìú ñòѓûèìú èæå âú èìѓý 98:78 Рим 

15:26 Ìáêåäïíßá ã@ñ êáp <Á÷áÀá çˆäüêçóáí êïéíùíßáí ôéí@ ðïéÞ-

óáó2áé årò ôï†ò ðôù÷ï†ò ô™í Cãßùí ô™í Tí <ÉåñïõóáëÞì 1732С. При тях 

преводът следва гръцкия словоред, а конструкциите се определят като 

елиптични изречения с именно сказуемо без копула (Граматика 1993: 407). 

Всъщност старобългарските предложни изрази от 2.1.19 до 2.1.41 са 

идентични, но при превода гръцкият словоред е променен и опорната дума 

в словосъчетанието е изнесена пред èæå. Представени са тук, понеже този 

преводачески похват е непознат на старобългарските евангелски ръкописи 

(Kurz 1937–1938: 336–338), а се оказва характерен за ПА. Може би той е 

продиктуван от желанието на книжовника да намери конструкция, която е 

по-близка до старобългарската изреченска структура, като същевременно 

запази словесната идентичност на текста и жертва само словоредната. 

Именно тази вярност към оригинала обяснява факта, че в ПА много по-

рядко (10 случая), отколкото в евангелските текстове (60 случая – Kurz 

1937–1938: 338), гръцките конструкции се трансформират в пълноценни 

подчинени изречения, съдържащи лична глаголна форма, които се 

въвеждат със съюза èæå: ãѓè ïîâåëè ìè èòè è §ðåùè ñ èæå ñ©òü âú äîìó 

ìîåìü 112:176 Лук 9:61 Êýñéå Tðßôñåîüí ìïé Bðåë2åqí, êáp óõíôÜîáó2áé 

ôïqò Tí ô© ïtê¥ ìïõ 1784D. 

От друга страна обаче, схемата съществително име + èæå + 

предложно съчетание, която е характерна за евангелския превод и за 

паметниците, свързани с ранната Кирило-Методиева традиция, се 

подкрепя от 43 примера в ПА (2.1.19–2.1.41 плюс споменатите по-горе 20 

елиптични изречения, следващи гръцкия словоред). Доста по-рядко – в 7 

случая (2.1.12–2.1.18), се срещат конструкции от типа èæå + предложно 

съчетание + съществително име, които се отнасят към преславските 

текстове (Тихова 1994: 396). 

“Членното” èæå се употребява сравнително пестеливо в същинските 

предложни съчетания (2.1.1–2.1.19). В 11 от всички 18 конструкции на 
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практика липсва опорно съществително или друго име в словосъчетанието 

и тази “субстантивна” роля се поема от èæå (2.1.1–2.1.11). В ПА, както и в 

старобългарския ръкописен канон (Kurz 1937–1938: 331–333, 338), такава 

функция може да изпълнява също сегашното деятелно причастие ñûè: è 

ñ©øòåè âú ãðîáýõú• óñëûøàòü ñòðàøúíûè ãëàñú ¬ãî 36:2–33 Êáp ïs Tí 

ôïqò ìíÞìáóéò Bêïýóïíôáé ô\ò öïâåñAò öùí\ò áˆôï‡ 1548В. 

Някои от съчетанията с èæå бележат тенденция към устойчива 

употреба, например èæå íà áîæè«, ’по божията воля’ (2.1.14, 2.1.15, 2.1.25, 

2.1.31, 2.1.33, 2.1.36), превеждащо } êáô@ Èåüí. Подкрепя я и един 

пример, при който в гръцкия текст липсва определителен член: Äîáðî ¬ñòü 

êàçàíü¬ ïî âñêîè âèíý" ïà÷å æå ¬æå íà áæѓü« 82:1 Êáë[ Tóôéí ^ ðáéäåßá 

êáô@ ðAóáí árôßáí, ìÜëéóôá äS êáô@ Èåüí 1681А. 

 Тенденцията към устойчива употреба на определени словосъчетания 

с èæå личи добре при конструкцията èæå êú áîãó, която има различни 

гръцки съответствия: } årò Èåüí (2.1.21, 2.1.26, 2.1.34, 2.1.39), } ðñ{ò Èåüí 

(2.1.22, 2.1.24, 2.1.32, 2.1.40), } årò ×ñéóôüí (2.1.30). 

В сравнително малко предложни съчетания (2.1.12, 2.1.13, 2.1.16, 

2.1.17, 2.1.18) употребата на èæå е семантично мотивирана – подчертаване, 

изтъкване на съдържанието на въведената с него част на изречението 

(Граматика 1993: 521). Това обяснява появата му в именна конструкция 

срещу нечленувана гръцка: ÿêî äà íàïèøåìú òè: ÿæå î ñ ѓòûèõú îѓöèõú íàøåÿ 

ëàâðû: ÿæå èñòèíüíà ñóòü Е:2–19 ќóôå óçìAíáß óïé êáp ðåñp ô™í Cãßùí 

ÐáôÝñùí ô\ò êá2’ ^ìAò Ëáýñáò, år Bëç2\ åróéí 1421С. 

Освен в предложни съчетания, “членно” èæå е регистрирано и в 

конструкция без предлог, съответстваща на членувана гръцка генитивна 

форма: äà íå êúãäà ïîñòðàæäåìú" ÿæå è ñàì¾îíú 64:29–30 ìÞðïôå 

‰ðïìåßíùìåí ô@ ôï‡ Óáìøþí 1625В. 

По изключение èæå се среща при самостоятелно употребени 

съществителни имена в списъка с ересите, включен в глава 130. Тук обаче 
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най-вероятно не е с “членно” значение, а заедно с è образува съединителен 

съюз – èæå è ’също и’, за което подсказва гръцкото съответствие Dëëïé ôå 

êáß (СГБР: 31). 

• ìѓã îðèãåíè èæå è àñõîïèè:$ ìѓä îðèãåíèàíè èæå è àäàìíàòè 130:2–113 

<Ùñéãåíéáíïp, ïs êáp Áró÷ñïðïéïp, <Ùñéãåíéáíïp, Dëëïé ôå êáp 

<Áäáìáíôéáíïß 1848А 

• à¬òåàíè èæå è àíîìèìè 130:3–126 <Áåôéáíïß, ïs êáp #Áíïìïé 1848А 

• äèìèðàèòè èæå è àïîëèíàðèòåè 130:3–127 Äéìïéñqôáé ïs êáp 

<Áðïëéíáñqôáé 1848А 

2.2. Причастни конструкции с èæå. 

2.2.1. Ì©æè" èæå õѓâû ðàäè ëþáüâå" îñòàâèâúøå ðîäèòåë... è âüñý âýêà 

ñåãî óìåòû ìüíüâúøå: +äà õѓó ãîäý á©äåìü+ äà õѓà ïðèîáðøòåìú 15:1–7 

#Áíäñåò, ïs äé@ ô[í årò ×ñéóô{í BãÜðçí êáôáëåßøáíôåò ãïíåqò... êáp 

ðÜíôá ô@ ôï‡ ár™íïò ôïýôïõ óêýâáëá ^ãçóÜìåíïé, uíá ×ñéóô{í 

êåñäÞóùìåí 1472D 

2.2.2. ïà÷å æå ìû èæå ñâîèõü îòúðåêúøå ñ" è áѓó ñ ïîðó÷èâúøå" íå 

òðýáý èìàìú ñóåòúíû èõú" è äøѓåâðýäúëèâû áåñýäû 18:4-4 ìÜëéóôá 

^ìåqò ïs ô™í ïrêåßùí BðïôáîÜìåíïé, êáp Uáõôï†ò ô© Èå© Bíá2Ýìåíïé, 

ïˆ ÷ñåßáí V÷ïìåí ô\ò ìáôáßáò áˆô™í êáp øõ÷ïâëáâï‡ò óõíôõ÷ßáò 

1485А 

2.2.3. êàêî áî âýðó èìóòú î äýâüñòâý èæå ñòóäîâíûÿ ñëàñòè áãѓ¥ 

ñúòâîðüøå 21:4-8 ð™ò ã@ñ ðéóôåýóùóéí ðåñp ðáñ2åíßáò, ïs ô@ áró÷ñ@ 

ðÜ2ç 2åïðïéÞóáíôåò 1496С 

2.2.4. èëè êàêî âýíü÷à¬òú ñ" èæå ëàñêðúäè© è âüñåè ïîõîòè 

âúñòãí©âú" â¬ëè÷àíè© æå è ñëàâîëþáè© íå îäîëýâú 38:12-8 #Ç ð™ò 

óôå5áíù2Þóåôáé } ãáóôñéìáñãßáò ìSí, êáp ðÜóçò Tðé2õìßáò êñáôÞóáò, 

ïrÞóåùò äS êáp 5éëïäïîßáò ì[ TðéìåëçóÜìåíïò; 1553В 

2.2.5. áëàæåíú óáî ¬ñòü ìíèõú• èæå âñýõú ñïѓñíèÿ è ñïýàíèÿ• ÿêî 

ñâî¬ãî ñú âñêî© ðàäîñòü« ñëàñòüíý çüð 80:82 ìáêÜñéïò Tóôéí ìïíá÷{ò } 
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ô[í BðÜíôùí óùôçñßáí êáp ðñïêïð[í, ›ò ïrêåßáí ìåô@ ðÜóçò ÷áñAò 

^äÝùò }ñ™í 1676В 

2.2.6. òàêî èæå îâî ëè ïîìýíè áѓà• îâî ëè æå íè 106:82 ï‹ôù êáp } ðïôS 

ìSí ìåìíçìÝíïò ôï‡ Èåï‡, ðïôS äS ìÞ 1757В 

2.2.7. òàêîæå èæå âú ïîâèíîâàíèè ñû" îòú ì„íîãú äîñàæäàåìú" 

óêàðåìú" ñúìýðåìú ó÷èñòýåòü 113:20 ï‹ôù êáp } Tí ‰ðïôáãi ћí ðáñ@ 

ðïëë™í ‰âñéæüìåíïò, |íåéäéæüìåíïò, åˆôåëéæüìåíïò, êá2áßñåôáé 1785С 

2.2.8. òàêî ñúêàçàåòü ñ èñòèíüíûè áëàãîäàðüöü" èæå âú âåëèêàõú 

íàïàñòåõú õâàëîñëîâåñóÿ ãѓà 117:74 Ï‹ôùò ãíùñßæåôáé } Bëç2éí{ò 

åˆ÷Üñéóôïò, } Tí ôáqò ìåãßóôáéò óõì5ïñáqò Bí2ïìïëïãïýìåíïò ô© 

Êéñß© 1800А 

2.2.9. àíòèäèêîìàðèàìèòè èæå âú èì òîÿæå ìàðèÿ êîëëyðèäà òâîðùå 

130:2–129 <Áíôéäéêïìáñéáíqôáé, ïs årò Ђíïìá ô\ò áˆô\ò Ìáñßáò 

êïëëõñßäáò ðïéï‡íôåò 1848А 

2.2.10. ïåòðú• èæå ðàñïòü¬ íà òðèñѓòî¬ ïðèìûøëü 130:3–20 ÐÝôñïò, } 

ô{, | уфбхсщ1еoт, årò ô{ ÔñéóÜãéïí TðéíïÞóáò 1848В 

 Десетте примера от ПА представят многочленни причастни 

конструкции. Това навежда на мисълта, че появата на èæå е мотивирана не 

толкова от необходимостта да се изрази определеност, колкото от 

възможността му да сигнализира за началото на израза и да го рамкира 

заедно с причастието, което обикновено е на последно място 

(изключенията са две – 2.2.6 и 2.2.8). Употребата на èæå при сложни 

причастни конструкции не е маловажна подробност, понеже няколко века 

по-късно Патриарх Евтимий използва това средство за изразяване на 

определеност при по-сложни именни конструкции, включително и 

причастни, характеризиращи по-подробно и детайлно дадено явление или 

предмет (Харалампиев 1990: 79–80). 

В славянския превод на ПА членуваните гръцки причастни 

конструкции много по-често (23 случая) се трансформират в подчинени 

определителни изречения с èæå и лична глаголна форма: èæå óáî 
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âüçäðüæàíèåì„ èñòàèòü ïëüòü ñâî©" ãëàäîìü çàìîðèòü áýñû 6:43 >Ï ïЋí äé@ 

ô\ò Tãêñáôåßáò TêôÞêùí ô@ò óÜñêáò, ëéìïêôïíåq ôï†ò äáßìïíáò 1449С. 

Тези съответствия се определят като характерни за езика на преславските 

преводи (Минчева 1978б: 97–98; Грашева, Славова 2003: 320; Йовчева, 

Тасева 1995: 38–39). 

 

*   *   * 

Анализираните примери от ПА дават достатъчно основания да се 

твърди, че двете средства за изразяване на определеност – задпоставените 

показателни местоимения и “членното” èæå, не се конкурират помежду си, 

тъй като условията за появата им се различават. Показателните 

местоимения се използват при самостоятелно употребени имена или в 

именни групи, включващи съгласувани определения или генитивни форми, 

а èæå – в изрази, където фактически е невъзможно да се използва 

задпоставeно местоимение като еквивалент на гръцки определителен член 

(предложни словосъчетания), или в значително по-сложни конструкции. 
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Глаголни времена 
 

В историческия развой на българската глаголна система, за разлика 

от именната, не са настъпили кардинални промени, но нейната еволюция е 

белязана от немалко значими иновации и отмиране на граматични форми и 

категории. Темпоралната система се обогатява със специални форми за 

бъдеще време, аористът ограничава разнообразието си, а редица по-малки 

промени в нея могат да се проследят в писмените паметници, включително 

в най-ранните, сред които се очертават ПА. 

1. Сегашно време 

Една от първите писмено засвидетелствани промени в презенсните 

форми, обхванала постепенно цялата българска езикова територия, с малки 

изключения (Харалампиев 2001: 137; Општа граматика 2008: 432), е 

отпадането на окончанието -òú108 за 3 л. ед.ч. Основната причина за това е 

преосмислянето му като показателно местоимение в глаголната форма, 

което води до нейното преразлагане: õîäèòú > õîäè òú (Георгиев 1973: 37; 

Харалампиев 2001: 137)109. В ПА са регистрирани следните 11 примера110: 

ïðèðè÷¬ (10:14–1, 33:12–1, 84:3–69), ñúâýäýòåëüñòâóå (74:129, 81:102), ñ 

íàäýå (10:14–1), íèçúëàãàå (43:6–2), óìüðå (60:107), îòúâýøòàâàå (70:21), 

ïðèçûâà¬ (76:35), íå õîùå (102:25), ì©äðó¬ (130:3–13). 

Най-многобройни – 38, са случаите, при които формата за 3 л. ед.ч. 

на глагола áûòè – ¬ñòú, се съкращава до ¬111: 

                                                           
108 Ръкопис Воскр 30р всъщност свидетелства за отпадането на завършека -òü от 

формите за 3 л. ед.ч. и 3 л. мн.ч., който е характерен за руската редакция на 

старобългарския език (Тот 1985: 319–321; Павлова 1991: 157; Мирчева 2003: 453). 
109 За отпадането на окончанието са съдействали и други фактори – отстраняване на 

излишеството (тематичната гласна е била достатъчна, за да разграничи формата за 3 л. 

ед.ч. от останалите форми за сегашно време) и законите на сандхи. 
110 Тук, а също и по-долу, при формите за 3 л. мн.ч. има случаи, в които сегашно време 

се употребява за означаване на бъдещи действия – т.нар. просто бъдеще време. 
111 Един пример (1.4) илюстрира междинния етап на съкращаването – със запазена 

съгласна с. 
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1.1. àøò¬ ëè âûñò¬ âýäýëè ÷üòî ¬ ìèëîñòè õîøò© à í¬ æðúòâý 

31:10–15 Мат 12:7 År äS Fí Tãíþêåéôå ôß Tóôéí, Vëåïí 2Ýëù êáp ïˆ 

2õóßáí 1537В  

1.2. ñå áî ¬ ïðàâúäüíî 36:2–14 Ôï‡ôï ã@ñ äßêáéüí Tóôéí 1541В 

1.3. ÷„òî æå ¬ âú äýëý 130:1–42 Ôß äÝ Tóôéí, Tíåñã™ò 1841С 

1.4. ÿêîæå å T ¾àíî 11:8–4 êá2˜ò ãÝãñáðôáé 1464D 

1.5. ÿêîæ¬ å ¾àíî 28:9–1 êá2˜ò ãÝãñáðôáé 1528В 

1.6. ÿæå å ¾àíî 54:3–2 êá2@ ãÝãñáðôáé 1601В 

1.7. ¾àíî æå å è âú ìóäðîñòè 113:44 ÃÝãñáðôáé äS êáp Tí ôi ÓïöéJ 

1788А 

1.8–1.13. ÿêîæ¬ ¬ ðå÷¬íî 4:6–7; 21:17–4; 25:7–2; 33:15–1; 90:19; 99:37 

êá2˜ò åtñçôáé, ›ò åtñçôáé 1445А; 1500В; 1512В; 1541С; 1709В; 1733В 

1.14. ÿêîæ¬ ¬ ïðýæåðå÷¬íî 19:4–1 ›ò ðñïåßñçôáé 1489В 

1.15. è èìèæå ìëú÷èòú çíàåìú å 22:14–9 êáp äé’ ¤í óéãL, ãéíþóêçôáé 

1501D 

1.16. ðå÷åíî áî å ãѓìü 99:40 <Å„…Ý2ç ã@ñ ‰ð{ ôï‡ Êõñßïõ 1733В 

1.17. ÿêîæå áî äâѓöà ëþáèìà õðàíèìà å âúíýùüíèèìè 102:60 $Ùóðåñ 

ã@ñ ðáñ2Ýíïò öõëáôôïìÝíç ðï2åqôáé ðáñ@ ô™í Vîù 1741В 

1.18. òîìó è ðàáîòüíú å 41:1–9 2 Петр 2:19 ôïýô¥ êáp äåäïýëùôáé 

1564А 

1.19. èëè êúòî òè ¬ äàëú âëàñòú ñè© 32:12–5 Мат 21:23 b ôßò óïé 

äÝäùêåí ô[í Tîïõóßáí ôáýôçí 1540С 

1.20. íà âüñ© íåïðàâüäó è ñúãðýøåíè¬• Àøòå ¬ ñúãðýøèëú 39:3–1 åxò 

êáô@ ðAóáí Bäéêßáí êáp Cìáñôßáí cí aìáñôåí 1557С 

1.21. ïðýäúëîæèëú òè å îãíü è âîäó 107:121 Сир 16:15 ÐáñÝ2çêÝí 

óïé ð‡ñ, êáp ‹äùñ 1764С 

1.22. ïà÷å æå åìóæå å ÷üòî ïîðó÷èëú âëêà 19:15–10 без гр. 

1.23. Òðýáý æå å âýäýòè ìûñëú áæѓüñòâúíààãî ¾àíèª 11:8–1 ×ñ[ äS 

åräÝíáé ô{í óêïð{í ô\ò 2åßáò Ãñá5\ò 1464D 

1.24. òðýáý æå å è ðàñìîòðèòè 66:10 ÷ñ[ äS êáp äéáêñßíåéí 1629D 
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1.25. òðýáý å ñúäå áûòè 26:2–20 ïˆ (sic!) ÷ñåßá °äå åxíáé 1516В 

1.26. ÿâý æå ¬ ÿêî 83:21 Ðñüäçëïí äS Ѓôé 1686А 

1.27. ÿêîæå å ëýïî èñòèííóìó ëþáüöy 65:42 ›ò ðñÝðåé ô© ô\ò 

Bëç2åßáò Tñáóôi 1628В 

1.28. Äîáðî æå ¬ ïðèïîìí©òè è éîâëå¬ 3:13–1 Êáë{í äS êáp 

Tðéìíçó2\íáé êáp ôï‡ <Éþâ 1441С 

1.29. óíå áî òè å• äà ïîãûáíåòü åäèíú óäú òâîèõú 73:163 óõìöÝñåé 

ãÜñ óïé, uíá Bðüëçôáé Yí ô™í ìåë™í óïõ 1652С 

1.30. óíå å äà áû êàìåíü íà âûè åãî æðúíîâüíúè ïîâýøåíú 19:8–2 Лук 

17:2 óõì5Ýñåé uíá ëß2ïò ìõëéê{ò êñåìáó2i ðåñp ô{í ôñÜ÷çëïí áˆôï‡ 

1485В 

1.31. áåçâåøòüíî áî áåçìëúâèå" âåøòüíààãî ëè÷üÿ ÷üñòüíýå å 14:3–15 

<ÁðñÜãìùí ã@ñ ^óõ÷ßá, ô\ò Tí ðñÜãìáóéí ðåñé5áíåßáò ôéìéùôÝñá 

1472В 

1.32. ìàëà å âüñý çúëîáà 17:19–2 Сир 25:21 Ìéêñ@ ðAóá êáêßá 

1482А 

1.33. Ìàëà +¬+ âú ïúòèöàõú áü÷åëà 46:3–1 Сир 11:3 Ìéêñ@ Tí 

ðåôåéíïqò ^ ìÝëéóóá 1581А 

1.34. êî¬ ¬ äåñíèöà• êî¬ ëè øóèöà 83:88 ðïßá äåîé@ b BñéóôåñÜ 

1868А 

1.35. äà ðàçóìýâàòü â„ñå ÷òî å âîë áæѓüÿ 112:123 uíá óõíéi Tí ðáíôp, 

ôß ô{ 2Ýëçìá ôï‡ Èåï‡ 1784В 

1.36. èñêóøà«ùå ÷òî ¬ âîë áæѓüÿ 125:49 Рим 12:2 årò ô{ äïêéìÜæåéí 

‰ìAò, ôß ô{ 2Ýëçìá ôï‡ Èåï‡ 1826А 

1.37. ïîçíàíèå æå áåñïîõâàëüíàãî" +åæå ò©æèòè+ åæå ïîðîêîâàòè âú 

ñêðúáüõú• è åæå ïîðúïúòàòè• è åæå ñèìú ïîäîá„íî å 117:76 Ãíþñéóìá äS ôï‡ 

B÷áñßóôïõ, ô{ ìåìøßìïéñïí Tí ôáqò 2ëßøåóéí, ô{ ãïããõóôéê{í... êáp ô@ 

ôïýôïéò Ѓìïéá 1800А 

1.38. ñü áî ÿêîæå ¬ èñòèíà: íîâûè íàøú âåñåëåèëü: ëè çîðîâàâåëü Е:12–11 

ÏЏôïò ã@ñ ›ò Bëç2™ò } íÝïò ^ì™í Âåóåëå[ë b ÆïñïâÜâåë 1428А 
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Съпоставката с гръцкия текст ясно показва, че в ПА предпоставка за 

съкращаването на ¬ñòú е липсата на пряко лексикално съответствие в 

оригинала. Това се наблюдава при: предаване на гръцки пасив (личен и 

безличен) с безлични копулно-именни конструкции от типа ïüñàíî ¬, 

съдържащи минало страдателно причастие, със същински пасивни форми и 

със съчетание от прилагателно име и копула (1.4–1.18); превод на гръцки 

перфект или аорист със старобългарски перфект (1.19–1.22); безлични 

копулно-именни конструкции от типа òðýáý ¬, включващи функционални 

предикати (1.23–1.30); вмъкване на копула при превод на гръцки 

безкопулни изречения (1.31–1.36) и др. Само в 3 примера (1.1–1.3) ¬ има 

лексикално съответствие в оригинала – Tóôéí. 

Отрицателната форма за 3 л. ед.ч. също се среща в съкратен вариант 

– íý (66:13, 66:43, 95:19), както и формата за бъдеще време – á©äå/áóäå 

(50:5–3, 112:192, 124:14). 

Макар и значително по-малко на брой, в ПА са регистрирани примери 

за отпадане на -òú от окончанието за 3 л. мн.ч.: âúçäâèæó (4:1–25), ñ© 

(51:11–9), íåïüøòó© (54:8–4), îñêîìèíý« (60:107), ñòðàæä© (92:74), íå 

óäîáë« (Х:109). Тази промяна, която в съвременния български език е 

диалектно ограничена (Стойков 1993: 234), е характерна за преславските 

текстове – Супр, ССб 1073, Злат, Бог, Шест, заедно с отпадането на 

окончанието -òú за 3 л. ед.ч. (Грашева, Славова 2003: 321; Павлова 1991: 

157; Вайан 1952: 249; Vondrak 1896: 34–35). Не бива обаче да се изключва 

възможността сравнително многобройните глаголни форми без -òú в 

руския ръкопис на ПА да отразяват и източнославянска особеност, позната 

на някои от съвременните руски говори, на украинския и белоруския език 

(Тот 1985: 320–321; Павлова 1991: 158). 

2. Аорист и имперфект 

Още през старобългарския период видовото разнообразие при 

аористните форми е било силно ограничено. Тъй като са се образували от 

малко глаголи от I и II спрежение с основа на съгласна, простият и I 
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сигматичен аорист със запазена сигма са отпаднали, а употребата им в 

кирилските паметници от старобългарския ръкописен канон се определя 

като архаична (Мирчев 1978: 212–213). Славянският превод на ПА е 

съхранил следните примери: 

2.1. ñíѓîâå òóæäè îáåòüøàø" è îõðúì© îòú ñòúçú ñâîèõú 41:13–4 Пс 

17:46 T÷þëáíáí 1564С  

2.2. ïîíîøåíèÿ ïîíîñøòèèõú òåáý íàïàäó íà ì 47:7–4 Пс 68:10 

TðÝðåóáí 1584С  

2.3. Âúçãëѓàøà áî ðå÷å íà ì ÿçѓêìü ëüñòèâîìü è ñëîâåñû íåíàâèñòüíû 

îáèäó ì 56:9–1 Пс 108:2 TêýêëùóÜí 1608В 

2.4. ìíîçè æå îòú ëþäüè ñëûøàâúøå åãî âýðîâàø• à ïðî÷èè âçëýçúøå• 

ñúâðüãó è ñú âûøå äîëó 71:72 êáôÝâáëïí 1644D 

2.5. áåçàêîíüÿ ìîÿ ïðýâúçèäó ãëàâó ìî« 76:123 Пс 37:5 ‰ðåñ\ñáí 

1664В 

2.6. î÷è ìîè èùåçåòå óïúâà«øò© ìè íà ãѓà áѓà ìî¬ãî 86:8 Пс 68:4 

TîÝëéðïí 1697В 

2.7. âú òüìíèöè áýõú è ïðèäåòå êú ìíý 99:98 Мат 25:36 _ë2áôå 

1735В 

2.8. ïðèäó ÿçûöè âú äîñòîÿíè¬ òâî¬ Х:42 Пс 78:1 #Çë2ïóáí 1852В 

2.9. àçú îòâðýñú óñòà ñâîÿ w òåáå è íå ìîã© âúçâðàòèòè 106:120 Съд 

11:35 _íïéîá 1758D 

2.10. íè âúçâýñòå ñ î÷è ìîè 44:9–12 Пс 130:1 без гр. 

2.11. íè âúçâýñòå ñ î÷è ìîè 95:53 Пс 130:1 ïˆäS Tìåôåùñßó2çóáí 

1724В 

2.12. íå èçèñêàø áî ïàñò©ñè îâüöü ìîèõú• è ïàñîø ñ ñàìè• à îâüöü 

ìîèõú íå ïàñ 111:126 Иез 34:8 ïˆê Tâüóêçóáí 1777В 

2.13. ñѓíû ðîäèõú è âúçíýñú 129:14 Ис 1:2 ‹øùóá 1837С 

С изключение на 2.4, всички посочени аористни форми се срещат в 

библейски цитати, предимно псалтирни, което показва, че употребата им 

най-вероятно е продиктувана от съобразяването с текста на Светото 
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писание. Потвърждава го и съпоставката със Син. Разминаване има само в 

Пс 130:1 (2.10, 2.11), но то е лексикално: íè âúçâýñòå ñ (ПА) – íè âüçíýñòå 

ñª (Син) (Северьянов 1912: 172). 

Глаголите от II спрежение, чийто корен пред суфикса -í©- завършва 

на съгласна, по правило образуват прост или II сигматичен (-ох) аорист 

(Граматика 1993: 290, 293, 295; Wijk 1931: 220). В ПА такива форми са 

съответно îõðúì© (2.1), èùåçåòå (2.6), посочени по-горе, и óãëúáîõú 

(25:16–11), ñúáýãîõîìú (Е:8–4), îòúáýãîøà (Е:4–36), ïðèëüïîø (Х:22). 

Подобно на Супр обаче (Граматика 1993: 295), се предпочита I сигматичен 

аорист с променена сигма: âúçäúõíóõú (92:33), âúñêðúñíóñòå (15:13–5), 

âúñêðüñí©ñòå (125:90), êëèêí©ø (71:66), îòúðèãí© (61:2–21), ïðèêîñí©õü ñ 

(9:11–2), ïðèñâÿíóõü (6:80), ïðýòúêíóõîìú ñ (76:111), ñîòúêí©øà ñ 

(90:54), ñîòúêí©ø ñ (107:104), óñúí©õîìú (36:11–2). Този факт е 

интересен в светлината на по-нататъшното развитие на -ох-аориста в 

българския език. Както отбелязва Р. Бернар, в съвременния български език 

глаголите с аорист на -ох се изместват от перфективни глаголи на -на. 

Според него процесът не е нов, понеже още в старобългарския период 

аористните форми на -îõú на глаголите от II спрежение са били погълнати 

от формите на -í©-õú (Бернар 1961: 21). Това се потвърждава и от текста 

на ПА. 

Атематичните глаголи äàòè, ÿñòè и производните от тях образуват 

само I сигматичен аорист с променена сигма (-х-аорист): 1 л. ед.ч. – äàõú 

[9], âúçäàõú [1], ïîäàõú [1], (íå) ÿõú/ÿõü; 2 л. ед.ч. – äàñòü [4], îòúäàñòü [1]; 

3 л. ед.ч. – äà [2], (íå) äàñòü/äàñòú [10], âüçäàñòú [1], ïîäàñòü [3], (íå) 

ïðýäàñòü [9], ÿñòú [1], ñúíýñòú [1]; 1 л. мн.ч. – íå ÿõîìú [1]; 2 л. мн.ч. – 

äàñòå [1]; 3 л. мн.ч. – äàø [2], îòúäàøà [1], ïðýäàø/ïðýäàøà [3]. С две 

изключения – ðåêîøÿ (6:70) и ðåêîø (43:10–5), такива са и всички 

аористни форми на глагола ðåùè: 1 л. ед.ч. – ðýõú [3]; 1 л. мн.ч. – ðýõîìú 

[10]; 2 л. мн.ч. – ðýñòå [10]; 3 л. мн.ч. – ðýø/ðýøà/ðýøà [8]; 3 л. дв.ч. – 
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ðýñòå/ðýñòà [2], èçäðýñòå [1]. Подобно е и положението в Супр – на фона на 

доминиращите форми за -ох-аорист при глаголите от I спрежение с 

инфинитивна основа на несонорна съгласна се откроява ðåùè с подчертано 

предпочитание към по-стария тип аорист (Vaillant 1964: 228). 

За разлика от ðåùè, всички останали глаголи от I спрежение с 

инфинитивна основа на несонорна съгласна в ПА образуват 

преимуществено -ох-аорист, който е по-нов: âåäîø ñ (128:146) âúâåäîñòå 

(97:68, 99:10), âúçèäîõú (83:80), âúçèäîõîìú (Е:10–2), âúçìîãîõú (69:17), 

âúçíåñîõú (62:30), âüíåñîõîìú (15:11–2), âúíèäîøÿ/âúíèäîø/ âúíèäîøà 

(21:18–8, 25:16–10, 68:32), âúïàäîø (64:6), äîèäîõîìú (103:40), èäîøÿ 

(18:10–3), èäîõîìú (89:15, 113:31), èçâåäîøà (71:89), èçâðüãîøà (94:87), 

èçèäîø (54:3–3), îáèäîø (50:6–9), îáëýêîõú (74:56, 92:34), îáðýòîõú 

(46:5–7, 51:4–1, 51:4–2), îáðýòîõîìú (39:17–3), îáðýòîøà (Р:2–13), îòèäîø 

(34:9–12), îòúâðúãîõîìú ñ/îòúâðüãîõîìú ñ (42:11–8, Х:21), îòúâðüãîø 

ñ/îòâðüãîøà ñ (62:31, 95:80, 129:14), íå îòúâðüçîõú (103:74), îòúïàäîõîìú 

(Х:148), îòúïàäîø (84:1–41, 122:168), ïàäîø/ïàäîøà (17:15–1, 73:101), 

ïàñîø ñ (111:127), ïîìîãîõú (91:77), (íå) ïðèäîõú (27:2–1, 45:11–3, 55:3–

13, 97:27), ïðèèäîõîìú (Е:4–48), ïðèäîø (Х:130), ïðèíåñîø/ïðèíåñîøÿ 

(34:9–5, 120:21), ïðýâúçèäîø (130:1–163), ñúáëþäîõú (114:118), 

ñúâëýêîõîìú ñ (76:31), ñúëêîõú ñ (90:59), ñúíèäîõú (72:75, 79:85, 

113:84), ñúíèäîñòå ñ (130:2–27), ñúíèäîøà ñ (Р:2–35), ñúïàäîø (Х:162), 

ñúðýòîøà (105:146), (íå) ñýäîõú (103:63, 128:156), ñýäîø/ñýäîøà (4:1–51, 

46:4–3). 

Посочените 64 примера са несъмнено доказателство за връзката на 

ПА с Преславското книжовно средище и със североизточните български 

говори, където формите за -ох-аорист са били обобщени при глаголите от I 

спрежение с инфинитивна основа на несонорна съгласна (Граматика 1993: 

292; Гълъбов 1973: 386; Славова 2002: 55, 102). Това се потвърждава и от 
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съпоставката на глаголните форми, употребени в библейски цитати, със 

съответните форми в Син и в евангелски текстове112: 

Пс 68:2 âúíèäîø ПА (25:16–10) – âúí¶ä© Син 

Пс 68:3 óãëúáîõú ПА (25:16–11) – óãëåáú Син 

Пс 37:7 ñúëêîõú ñ ПА (90:59) – ñúëªõú ñª Син 

Мат 13:48 èçâðüãîøà ПА (94:87), Зогр, Сав, Ост, Мр, Ар, Гл, Дл, Юр, Вл – 

èçâðúã© Мар 

Мат 19:27 èäîõîìú ПА (89:15, 113:31), Сав, Ост, Ар, Гл, Дл, Юр, Вл – 

èäîìú Мар, Ас, Мр 

Мат 22:19 ïðèíåñîøÿ ПА (34:9–5), Ас, Сав, Ост, Ар, Гл, Дл, Юр, Вл – 

ïðèíýñ Зогр, Мар 

Мат 25:36 âúâåäîñòå ПА (97:68, 99:10), Зогр, Ас, Сав, Ост, Ар, Гл, Дл, 

Юр, Дш, Вл, Кр, Бн – âüâýñòå Мар, Мр 

Иоан 6:38 ïðèäîõú ПА (55:3–13) – ñúíèäîõú ПА (72:75, 79:85, 113:84), 

Ост, Дм, Рш, Мп, Бг, Дш, Бн, Дл, Гл, Юр – ñúíèäú Зогр, Мар, 

Ас, Мр 

Иоан 15:10 ñúáëþäîõú ПА (114:118), Зогр, Вл, Бн – ñúáëþñú Мар 

Сред най-ранните промени при аориста и имперфекта, регистрирани 

още в старобългарския ръкописен канон, е смесването на окончанията на 

двете времена, което се оказва трайна езикова тенденция (Мирчев 1978: 

215–220) и води до почти пълното им изравняване в съвременния 

български език (Ницолова 2008: 281). В ПА, макар и оскъдно, са 

засвидетелствани характерните за старобългарския период промени – 

настаняването на аористните окончания -ñòå и -ñòà в имперфектните 

форми за 2 л. мн.ч. и 3 л. дв.ч. При това окончанията за 3 л. дв.ч. варират 

– -ñòå/-ñòà113: 
                                                           
112 Съпоставката е направена по: Северьянов 1912; Евангелие 1998; Евангелие 2005; 

Велчева 1975; Родић, Jовановић 1986; Цонев 1906; Jagić 1879. 
113 Тези случаи не са изолирани в ПА. В презенсни и аористни форми за 3 л. дв.ч. също 

се появяват окончания за 2 л., дължащи се вероятно на отслабения усет за употреба на 
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2.14. ïîíåæ¬ çúâàõú è íå ïîñëóøàñòå" íú îòúìåòüíû òâîðàñòå ìîÿ 

ñúâýòû 38:14–3 Притч 1:25 TðïéÞóáôå 1553В 

2.15. ïîÿ èñààâú îòú èíîïëåìåííèêú æåíý• è áýàñòå òå ðåâüíó©øòè 

èñààêó è ðåâåöý 55:2–2 dóáí 1604В 

2.16. ñѓíú áûõú îöѓó ïîñëóøüëèâú• ïðýäú ëèöåìü ìòѓðíåìü ëþáèìú• 

ÿêî ó÷ààñòå ì ãѓëþøòà 79:52 Притч 4:3–4 Täßäáóêïí 1556С 

2.17. Òàêîæäå æå è ðàçáîèíèêà ðàñïòàÿ ñú íèìü ïîíîøàñòà åìó 

50:12–1 Мат 27:44 љíåéäßæïí 1592С 

2.18. ñü« çàïîâýäü àáèå ñúâðüøàñòà• èñòèíüíà ó÷åíèêà õâ ѓà• ñòåôàíú è 

èÿêîâú• îâú êàìåíèåìü áèâàåìú" îâú æå ñú áðýãà ñúðýâàåìú" ìîëÿñòà çà 

óáèâà«ùª ÿ 116:68 ðñïóçý÷ïíôï 1796А 

Неконтрахираните имперфектни форми в ПА [154] значително 

преобладават над контрахираните [60]. Интересно е разпределението 

между тях в текста. В първата му част, до глава 58 включително, се срещат 

само неконтрахирани форми [113] от типа ñúìýðàõú ñ, ëåæààøå, 

çàïðýøòààõîìü, ñúïëýòààõ© ñ, с две изключения: ðàñòâàðÿõü (6:85) и по-

новата имперфектна форма áøå (2:12–5) на глагола áûòè, която се 

появява в контрахиран вид. От глава 59 до края на текста паралелно се 

употребяват контрахирани [59] и неконтрахирани форми [41]. 

Обективната интерпретация на този факт е затруднена от 

обстоятелството, че ръкописът на ПА е руски, а за староруския език са 

характерни контрахираните имперфектни форми (Историческая 

грамматика 1982: 71; Тот 1985: 321). Все пак би могло да се предположи, 

че приблизително такова е било състоянието в глаголическия антиграф на 

ръкописа, тъй като основната част на руския ръкопис е дело на двама 

книжовници и разделителната линия между тях минава не между глава 58 

                                                                                                                                                                                      

двойствено число: óñïý¬òà (59:3–2), íå ðà÷èòà (73:158), ñúäýâà¬òà (104:8), ãëäàåòà 
(110:16) ïðîòèâèñòà ñ (32:3–3, 55:10–9), ïðèÿñòà (40:13–8, 114:16), ðýñòà (110:124). 
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и 59, а през глава 98 (Popovski 1989a: 48, 54)114. Възможно е контра-

хираните форми да са навлезли във втората част на старобългарския 

превод при неговото преписване или редактиране. Това разделение на 

текста се подкрепя и от редица особености в употребата на императива. 

3. Средства за изразяване на бъдеще време 

Развоят на категорията бъдеще време в българския език представлява 

интерес както за учените слависти, така и за занимаващите се с проблемите 

на балканския езиков съюз с оглед на паралелните исторически промени на 

формите в отделните балкански езици и несъмнения конвергентен 

характер на процеса (Асенова 2002: 201–220)115. Макар някои автори да 

смятат, че категорията бъдеще време е била факт в старобългарския език 

(Бунина 1959: 138–139) или че част от формите са били граматикализирани 

(Милетич 1946: 52; Потебня 1958: 355), наложило се е мнението, че са 

липсвали специални граматични футурни форми и вместо тях са се 

използвали различни средства за отнасяне на действието към бъдещия 

момент (Иванова-Мирчева 1962: Мирчев 1985: 89–90; Минчева 1987: 27; 

Граматика 1993: 301–308; Křižkova 1960: 58–59, 80–82). 

Най-разпространено е т.нар. просто бъдеще време (praesens pro 

futuro) – сегашни форми, по-често на глаголи от свършен вид, чието 

футурно значение се извлича от техния контекст (Иванова-Мирчева 1962: 

25). В ПА те също са най-често употребяваните средства за означаване на 

бъдеще време, а описателните форми – съчетанията èìàìü + инфинитив и 

õîù© + инфинитив, се срещат значително по-рядко, както и в 

старобългарския ръкописен канон116. Именно от тези съчетания обаче 
                                                           
114 Подробни данни за разпределението на работата по преписването между отделните 

ръце вж. у Popovski 1989: 45–54. 
115 Преглед на проблематиката и подробна библиография съдържат много изследвания: 

Иванова-Мирчева 1962; Минчева 1987: 27–30; Асенова 2002: 201–220; Birnbaum 1958: 

27–57; Solta 1980:215–223 и др. 
116 Тук не се разглеждат съчетанията от íà÷üí© и âú÷üí© + инфинитив, понеже тяхната 

употреба остава изолирана в старобългарския период и за разлика от съчетанията с 
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водят началото си съвременните футурни форми, преминали през дълъг 

процес на развитие (Велчева 1968; Мирчев 1978: 223–225; Харалампиев 

2001: 148–149), който все още продължава при отрицателните форми 

(Харалампиев 2006: 201–202). Степента, в която èìàìü- и õîù©-

съчетанията са застъпени в текстове с неуточнена хронология, както и 

конкретният им облик, могат да се съпоставят с етапите от развоя на 

футурните форми (Велчева 1968), а също и с данните от датирани и 

проучени паметници (Иванова-Мирчева 1962: 185–191). Резултатите от 

подобен анализ биха дали допълнителни сведения за времето и 

книжовното средище, в което е възникнал даден текст с неизвестна 

хронология. 

В ПА са регистрирани следните съчетания за изразяване на бъдеще 

действие: 

3.1. Съчетания от èìàìü + инфинитив. 

3.1.1. îáëè÷àÿè ÷ëѓêó ï©òü åãî" õâàëû èìýòè èìàòü" ïà÷å ëàñêà«øòàãî 

ÿçûêîìü 66:31 Притч 28:23 Vîåé 1632А 

3.1.2. èäè ïðîäàæäè ñè èìýíüÿ è ðàçäàè íèùèìú• è èìýòè èìàøè 

ñúêðîâèùà íà íѓáñåõú 89:99 Мат 19:21 Vîåéò 1708D 

3.1.3. ÿêî ñêðúáü éìýòè èìàòå âú ìèðý ñåìü 112:38 Иоан 16:33 Vîåôå 

1781В 

3.1.4. íè âýðóè æèòó èõú" âúçäûõàòè áî èìàøè ñú ïðà÷åìü 

áåçãîäüíîìü 94:61 óôåíÜîåéò 1720D  

3.1.5. ¬ëèêî áî ðà÷èòå áûø âûøüíãî è¬ð©ñàëèìà• àáè¬ ñúñàòè 

èì©òü § ñúñüöþ óòýøåíèÿ ¬ÿ• è îòú ïîòîêà ïèùüíàãî íàïîÿòü ñ 126:27 

2çëÜóïõóéí 1828А 

3.1.6. ñå ðàáîòà«ùèè ìè ÿñòè èì©òü è ïèòè 118:25 Ис 65:13 5Üãïíôáé 

êáp ðßïíôáé 1801B 

                                                                                                                                                                                      

èìàìü и õîù©, по-нататък те не играят роля в развоя на футурните форми в българския 

език; освен това спрегаемият глагол е пазел лексикалното си значение (Иванова-

Мирчева 1962: 142; Мирчев 1978: 225; Харалампиев 2001: 145). 
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3.1.7. ïðýâåëè÷àâûè æ¬" è í¬ðîäèâûè æ¬ ì©æú" è ãðúäú íè÷åñîæ¬ íå 

èìàòü êîíü÷àòè 35:5–7 Притч 21:24 ? ì[ ðåñáíåq 1545А  

3.1.8. Ìû óáî ìüíøòåè ñ âýäýòè êúíèãû è íå õðàíøòå: ëèøå 

èìàìú îñ©æäåíè áûòè ïà÷å íå âýäóøòèèõú 18:15–2 V÷ïìåí Tãêëç2\íáé 

1485D 

3.1.9. îòú êîëèêà çúëà èçáàâèëú íû ¬ñòü áѓü" è ÷òî ìû íåäîñòîèíèè 

èìàìú âúçäàòè ¬ìó 95:62 V÷ïìåí Bðïäï‡íáé 1724С 

3.1.10. õîòè óáî ó÷åíèêú áûòè õѓâú" òî ó÷åíèÿ ó÷èòåëåâà äýàíèåìü 

äà ïîêàæåòü" èæå îêëåâåòàâàåìú ðå÷å íå âúñêëåâåòàâàøå" ñòðàæäà íå ïðýùààøå" 

àùå ëè" òî ñëûøàòè èìàòü" ÷òî ìè ãëѓåòå ãѓè ãѓè" à íå òâîðèòå ÿæå ãѓëþ 116:19 

Bêï‡óáé V÷åé 1793С  

3.1.11. è áëàæåíú áóäåøè ÿêî íå èìóòü âúçäàòè òè 3:14–14 Лук 14:14 

ïˆê V÷ïõóéí Bíôáðïäï‡íáß 1441D 

3.1.12 ìèëîñòèâûè ãѓè" íå èìàòú òåáý áûòè ñå 16:10–4 Мат 16:22 ïˆ 

ì[ Vóôáé 1477С 

3.1.13. áîèòå ñ ìåíå è ïðéèìýòå íàêàçàíè¬• è íå èìàòå ïîòðýáèòè ñ 

82:64 Соф 3:7 ïˆ ì[ Tîïëï2ñåõô\ôå 1684А 

3.1.14. è óâýñè ìíîãî¬ ìëñ ѓðäü¬ ¬ãî• ÿêî íå èìàòü òåáå îñòàâèòè• íú 

ïðîøåíü¬ äѓøà òâî¬ÿ èçâýñòèòü 85:14 ïˆ ì[ Tãêáôáëßðf 1692D 

3.1.15. íå èìàòü áî ïðýáûòè ðå÷å äõѓú ìîè• âú ÷ëѓöýõú ñèõú âú âýêú 

130:1–123 Бит 6:3 ï‰ ì[ êáôáìåßíf 1841D 

3.1.16. è íèêúæå íå èìàòü îáðýñòè âú âüñåè ïàëåñòèíèè: èëè âú èíîìü 

îáüùåíèè: òàêîãî äѓõîâüíà óñòðî¬íèÿ Е:10–15 ïˆê Fí å‹ñïé 1425В 

3.1.17. çàíå... ïëüòü è êðüâü: öðñ ѓòâèÿ áæѓèÿ íå èìàòü íàñëýäîâàòè 6:37 1 

Кор 15:50 ïˆ äýíáíôáé êëçñïíïì\óáé 1449В 

3.2. Съчетания от õîù© + инфинитив. 

3.2.1. àøòå óáî âú ñòðàñý (вм. ñòðàíý) æèâåìú" è ãðàäú íàøü äàëå÷å 

åñòú îòú ãðàäà ñåãî" è âýìú ãðàäú íàøú âü íåìüæå õîøòåìú æèòè" ÷üòî âú 

ñòóæäåìú ãîòîâàåìú ñåëà è çúäàíèÿ 15:4–15 ìÝëëïìåí êáôïéêåqí 1473В  
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3.2.2. ¬æå äîëý ñúâæåøè ãîðý ñëîâî î òîìü âúçäàòè ÷àè ñè• íýñòü 

íåïîâèí„íà «çà• àùå áåñ ïðàâüäû ñúâæåøè• ÿâèòè áî ñ õîùåøè âëђDöý 

àíãñ ѓêóìó 122:104 Tìöáíßæåó2áé ìÝëëåéò 1813В 

3.2.3. ïðè÷ùèè ñ ðàçóìý ñòѓý è ñëàäîñòè áæѓüÿ âúêóñèâú• íè òçàòè 

ñ õîùåòü òúãäà• íè òæ äâèçàòè îòúí©äü ñú öýìü• àùå è ñàìî òî 

îòåìëþòü ¬ìó• âú íåæå ñ åñòü îáëúêëú 116:44 ïЉôå äéêÜæåéí |5åßëåé 

1793D 

3.2.4. Âåëüìè õîøòåòú íóäèòè ñ ÷ëѓêú äà óäðúæèòú ñòðàñòú 

ãíýâúíó© 23:1–1 2Ýëåé âéÜóáó2áé 1504С 

3.2.5. ðúïúòèâúè áî ñ• òú÷ú© ãóáèòú• à êëåâåòüíèêú ñ è 

ñëûøàøòÿ• õîøò¬òü áî îêëåâ¬òàíè¬ìú ïîòðñòè è éíýìú• è ñâî¬ãî 

áåçóìüÿ ñúîáúøòüíèêû ñúòâîðèòè 29:1–4 âïýëåôáé äéáóåßóáé 1529С 

Посочените примери не изчерпват всички съчетания èìàìü + 

инфинитив и õîù© + инфинитив в ПА. Представени са само тези, при 

които футурната семантика е изведена на преден план или съществува 

паралелно с модалното значение на спрегаемия глагол. Съчетанията èìàìü 

+ инфинитив са по-многобройни и това е естествено, понеже те са най-

разпространените описателни форми за изразяване на бъдещо действие в 

старобългарския език. Отчасти причината е, че при глагола õîù© 

действието по-силно зависи от волята на субекта, затова модалното 

значение ’желая, искам’ е по-ясно изразено в сравнение с èìàìü, ’предстои 

ми, имам намерение’ и футурната семантика по-трудно се долавя 

(Иванова-Мирчева 1962: 96–97).  

Всъщност тя е по-сигурна в първите две съчетания с õîù© в ПА, 

които неслучайно превеждат гръцки конструкции ìÝëëù + инфинитив, 

означаващи предстоящо действие (Минчева 1987: 27). Макар че не са 

определящи за семантиката на старобългарските съчетания, гръцките 

съответствия се привличат при анализа им, който иначе се опира само на 
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контекста и на значението на спрегаемия глагол117. Фактът, че в седем 

случая (3.1.1–3.1.7) конструкциите èìàìü + инфинитив превеждат 

гръцки прости форми за бъдеще време, подкрепя мнението за по-

напредналата им граматикализация в сравнение със съчетанията с õîù© 

(Минчева 1987: 29)118. 

Интерес представлява апостолският цитат (3.1.17), в който ïˆ 

äýíáíôáé се предава с íå èìàòü, в разрез с цялата писмена традиция, 

познаваща само форма на глагола ìîùè: íå ìîæåòú/íå ìîæåòà/íå ìîã¹òü 

(Христова-Шомова 2004: 242–243). Случаят обаче е единичен и би било 

неоснователно да се правят предположения за разширена употреба на 

съчетанията с èìàìü в ПА, още повече с оглед на неголемия им брой. 

Два от примерите, в които съответствието на èìàìü е V÷ù, имат 

съмнителна футурна семантика. Контекстът създава предпоставки за 

проява не само на модалното, а и на основното значение на глагола – 

’имам, притежавам’. Първият пример (3.1.9) може да се тълкува така: От 

колко злини ни е избавил Бог и какво ние, недостойните, имаме, за да му 

въздадем/можем да му въздадем/ще му въздадем. Вторият (3.1.11) е 

евангелски цитат, в който е пропуснато прякото допълнение към íå èìóòü 

(срв. ÿêî íå èìóòü âúçäàòè òè ПА – ýêî íå ¶ì©òú òè ÷åñî âúçäàòè Зогр), и 

така той образува описателна конструкция с âúçäàòè, чието футурно 

значение се подсилва от формата áóäåøè в главното изречение. 

В други примери, особено при съчетанията с õîù© (3.2.3–3.2.5), 

модалният характер на глагола ясно прозира, но това е неизбежно в 

                                                           
117 Д. Иванова-Мирчева (1962: 168–169; 1987: 259–261) е доста резервирана относно 

използването на гръцките съответствия при анализа на средствата за изразяване на 

бъдеще действие, докато други автори правят по-често съпоставки (Минчева 1987: 27; 

Граматика 1993: 304–305; Birnbaum 1958). 
118 Според Д. Иванова-Мирчева това не може да се установи със сигурност заради 
значението на èìàìü ’предстои ми, с намерение съм’, което е по-отвлечено в 

сравнение със значението на õîù© ’желая, искам’, и това дава възможност да се 

мисли, че е избледняло и в съчетанието, което изразява бъдеще време (Иванова-

Мирчева 1962: 96–97). 
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началния етап от развитието на сложните граматични форми, когато 

футурната семантика се развива именно на основата на модалните 

значения за необходимост или желание, намерение за извършване на 

действието в бъдеще (Граматика 1993: 305; Иванова-Мирчева 1962: 78). 

Самата природа на бъдещето време, означаващо нереализирани все още 

събития, е предпоставка за неговата модална употреба и в съвременния 

български език, наред с чисто граматическата му функция (Станков 1969: 

134; Граматика 1983: 341–345; Ницолова 2009: 309–310). 

Граматичните форми за означаване на бъдещо действие в ПА са в 

началния етап от своето развитие. Показателни са малобройните съчетания 

с õîù© [5], от които само две биха могли да се окачествят като 

граматикализирани. За сравнение, конструкциите с õîù© в Супр са 18 

(Иванова-Мирчева 1962: 186), при приблизително един и същи обем на 

текста119. По отношение изобщо на средствата за изразяване на бъдеще ПА 

се разграничава от паметниците на Преславската книжовна школа, за които 

е характерно разширяване на описателните съчетания с èìàìü и по-висока 

степен на граматикализация при съчетанията с õîù© (Минчева 1988: 140; 

Грашева, Славова 2003: 321).  

4. Бъдеще предварително време 

 В паметниците от старобългарския ръкописен канон формите за 

бъдеще предварително време са много редки. Регистрирани са общо седем 

примера в Евх, Супр и Син, а в евангелските текстове такива липсват 

(Мирчев 1968в: 357). Смята се, че склонност към употреба на бъдеще 

предварително проявяват преславските книжовници (Граматика 1993: 258; 

Грашева, Славова 2003: 321; Тасева, Йовчева 1995: 46; Йовчева, Тасева 

2003: 57). Към известните вече примери от старобългарските текстове 

(Lépissier 1960: 91–99) ПА добавят следните три: 

                                                           
119 Този извод е направен въз основа на общия брой на лексемите в Супр [5285] 

(Цейтлин 1986: 46) и в ПА [над 5600]. 
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4.1. òàêî è çåìë ñðüäü÷úíàÿ... àùå ëè ðàçìîêëà ìíîãûèìè ïèòèè 

áóäåòü: òî òðüíè¬ èñòèíî« ðîäèòü: âüñ ñâîÿ çúëûÿ ìûñëè 5:2–12 ï‹ôù 

êáp ^ ã\ ô\ò êáñäßáò... <Å@í äS äéÜâñï÷ïò ‰ð{ ðïëõðïóßáò ãÝíçôáé, 

BêÜí2áò Ђíôùò 5Ýñåé ôï†ò Eðáíôáò áˆô\ò ëïãéóìïýò 1445D 

4.2. íàïàäàåòú âúñåçüëúè áýñú ñü ÷ë ѓöý è æå áóäåòú ñúáúðàëú ìíîãû 

ëýòû 23:1–18 <Åðé„…ßðôåé ã@ñ } ðáìðüíçñïò äáßìùí ïЏôïò ô© Bí2ñþð¥, 

êáp ïЌò óõíÞãáãåí Tí ðïëë© ÷ñüí¥ кбсрп†т+ Sн мйK …прh џсбт укпсрЯжей 

1504С  

4.3. ïî âñåìó óáî áëàãîêë©÷èìî ¬ñòü• ñúãëàñú¬ áðàòüñòâà 

ñúâúêóïëåíüèìü• ïà÷å æå èäåæå ñúâðüøåíàà ëþáû• óêîðåíýëà á©äåòü 80:43 

Êáô@ ðÜíôá ïЋí êáë[ êáp åˆÜñìïóôïò ^ óõìöùíßá ô\ò Bäåëöüôçôïò 

ìåô@ }ìïíïßáò, ìÜëéóôá Ѓðïõ ôåëåßá BãÜðç T„…éæùóåí 1673С 

Покрай темпоралното значение за предходност спрямо бъдеще 

действие, формите за бъдеще предварително време могат да съдържат 

отсянка на евентуалност (Иванова-Мирчева 1962: 147; Мирчев 1968в: 361; 

Lépissier 1960: 99), която добре личи в първия пример. Трудно е да се 

коментира вторият, понеже при превода е пропусната втората част от 

гръцкото изречение, заедно с малък откъс от оригиналния текст след него. 

Третият пример е интересен с това, че бъдеще предварително време се 

появява в контекст на перфекта. Аналогичен специфичен случай от Йоан-

Екзарховия Шест привежда К. Мирчев (1968в: 362). По отношение на 

гръцките съответствия ПА следва преводаческата традиция в старо-

българския ръкописен канон, където бъдеще предварително време предава 

аористни форми на ãßíïìáé в конюнктив и прилагателно име (4.1), а също 

и обикновен аорист (4.2, 4.3) (Граматика 1993: 258). 
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Развой на наклоненията 

 

1. Повелително наклонение 

Старобългарският език не е съхранил добре синтетичните 

императивни форми, наследени от праславянски. Паметниците от 

старобългарския ръкописен канон свидетелстват за настъплението на 

описателните форми (да + форма за сегашно време), които в 1 л. ед.ч. и 3 л. 

мн.ч. са успели почти напълно да изместят синтетичните (Мирчев 1978: 

227; Харалампиев 2001: 154). Много рядка стара форма за 1 л. ед.ч. е 

запазена в Син, Пс 5:7. Именно тя е съхранена в ПА, при цитиране на 

същия псалтирен стих: îòúïàäýìú óáî îòú âðàãú ìîèõú òúøòú 51:13–8 

BðïðÝóïéìé 1593С. Единствената синтетична императивна форма за 3 л. 

мн.ч. в ПА е на глагола áûòè, чиято парадигма в по-голяма степен се 

доближава до старинното състояние: á©ä© ÷ðýñëà âàø" ïðýïîÿñàíà è 

ñâýòèë„íèöè ãîð©ùå 125:102 Лук 12:36 Vóôùóáí 1825С. 

Това се потвърждава от формите за 3 л. ед.ч., където са съхранени 24 

примера за (íå) á©äè/(íå) áóäè. Описателните форми äà (íå) á©äåòü/äà (íå) 

áóäåòü са общо 16 и са характерни за втората част на текста – от глава 59 

до края. Само три се срещат в първата част (7:2–24, 9:3–8, 22:7–2). При 

пълнозначните глаголи липсват синтетични форми за 3 л. ед.ч., с 

изключение на един пример, в който двете стари форми съжителстват с 

нова, описателна: íú íèLòîæå íå ÷©äè ñ" íè áåçóìèÿ ïîèìû íàïèñàè ìè 

ïðýìýíåíè©" íú ïà÷å äà ïðèèìåòü ïîõâàëüíó© ñòðàí© 65:10–12 <Áëë@ ìçäåpò 

2áõìáæÝôù, ìçäS Bíïßáò Vãêëçìá TããñÜøáéôü ìïé, ô[í Tíáëëáã[í, 

Bëë@ ìAëëïí BðïäÝîçôáé ô\ò Tðáéíåô\ò äåéëßáò 1625D. 

В конкуренцията при 1 л. мн.ч. надделяват синтетичните форми от 

типа áýæèìú, ïîäâèãíýìú ñ, óñëûøèìú, които многократно надвишават 

описателните [229:15]. Този факт би могъл да се обясни с връзката между 

ПА и преславските текстове, за които са характерни именно синтетичните 

императивни форми за 1 л. мн.ч. (Минчева 1983: 106; 1988: 140; Грашева, 
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Славова 2003: 321). По-важни за текстологичната история на ПА обаче са 

описателните, които се срещат доста по-често във втората част на 

славянския превод [4:11]: 

1.1. äà ïîòúøòèìú ñ óáî áðàòèå• ïðèëåæüíî ìîëèòè ñ 18:13–11 без 

гр. 

1.2. òýìüæå óáî äà íå ñúïèìú• íú äà áúäèìú• òðýçâèìú ñ 35:14–2 

1 Сол 5:6 #Áñá ïЋí ì[ êá2åýäùìåí, Bëë@ ãñçãïñ™ìåí, êáp íÞöùìåí 

1545С 

1.3. èì©øòå óáî áðàòüå• òàêîãî ìëѓäà è áëàãà âëDêó" äà íå ëýíèìú ñ 

îáðàøòàòè ñ ñêîðî êú íåìó 76:44 ì[ |êíÞóùìåí 1660В 

1.4. äà ïðèñòóïèìú êú ïîêààíü©• è òî ìîëèòü ñ çà íû êú áѓó 76:51 

ðñïóÝë2ùìåí 1660С 

1.5. äà âúïèåìú è ìû ñú ïðîðîêîìü èåðåìèåìü 76:53 âïÞóùìåí 1660С 

1.6. äà ðàçóìý¬ìú äðóãà âú ïîîøòåíü¬ ëþáúâå" è äîáðú äýëú 96:49 

Евр 10:24 êáôáíï™ìåí 1728А 

1.7. íú äà íå îáðùåìú ñ ÿêî äðó èwâîâè 99:49 ì[ å‰ñå2™ìåí 1733В  

1.8. òú÷ü« äà íå âúçíåñåìú ñ âú ìëòѓâý íàøåè• èçëèâà«ùå ñëüçû 

104:24 ì[ Tðáñ2™ìåí 1748С 

1.9. òýìü óáî äà íå ñúïèìú ÿêî è ïðî÷èè• íú äà áúäèìú è òðýçâèìú 

ñ 104:89 1 Сол 5:6 #Áñá ïЋí ì[ êá2åýäùìåí ›ò ëïéðïp, Bëë@ 

ãñçãïñ™ìåí, êáp íÞöùìåí 1749С 

1.10. ìû æå âú ìëѓòâý è âú ñëóæüáý ñëîâà äà ïðýáûâàåì„ 106:154 Деян 

6:4 ðñïóêáñôåñÞóùìåí 1760В 

1.11. äà ïðè +ñòóïà¬ìú óáî ñú äðüçíîâåíè¬ìü êú ïðýñòîëó áëãäѓòè äà 

ïðè+ èìåìú ìèëîñòü è áëàãîäýòü 126:65 Евр 4:16 ðñïóåñ÷þìå2á 1828С 

В славянския превод на ПА, отново във втората му част, са 

регистрирани редки описателни форми за 2 л. ед.ч., за каквито няма 

сведения в старобългарския ръкописен канон. 

1.12. àùå îáýùàåøè îáýòú ãѓ© áѓ© ñâîåìó• äà íå çàì©äèøè âúçäàòè è• 

ÿêî âúçèøòà âúçèùåòü åãî îòú òåáå ãѓü áѓú òâîè• è á©äåòü òè ãðýõú 106:109 
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Втор 23:21 <Å@í åЉîf åˆ÷[í Êõñß¥ ô© Èå© óïõ, ïˆ ÷ñïíéåqò Bðïäï‡íáé 

áˆô[í, Ѓôé TêæçôÞóåé áˆô[í Êýñéïò } Èåüò óïõ, êáp Vóôáé óïé Cìáñôßá 

1757С 

Този пример не предизвиква съмнения. Повелителната семантика е 

ясна и намира опора в гръцкото съответствие – императивен футур, който 

изразява заповед във 2 и 3 л. (Милев, Михайлов 1966: 272). 

1.13. ðå÷å áî• äà íå îðåøè òåëüöåìü è îñüëîìü• ñèðý÷ü ÷èñòîìü è 

íå÷èñòîìü ñúìûñëîìü äà íå ïðèíåñåøè ìîëèòâû• íè ïðèâåäè íà æðüòâ© 

îâü÷àòå ïîðî÷üíà è êðúíà• èëè ê©ñà• èëè ñëýïà• èëè êðàñòàâà 81:91 Втор 

22:10 Öçópí ã@ñ· “Ïˆê BñïôñéÜófò Tí ìüó÷¥ êáp Ђí¥,” ôïõôÝóôéí, Tí 

êá2áñ© êáp Bêá2Üñô¥ ëïãéóì©· ïˆ ðñïóïßóåéò ðñïóåõ÷Þí· ïˆ 

ðñïóÜîåéò årò 2õóßáí ðñüâáôïí Tðßìùìïí, b љôüôìçôïí, b 

êïëïâüêåñêïí, b øþñéï‡í 1680А 

Тук думата äà би могла да бъде изтълкувана не като формо-

образуваща частица, а като съюз, въвеждащ подчинени допълнителни 

изречения с модален характер. Все пак сигналната фраза ðå÷å áî подсказва, 

че е по-вероятно старозаветният цитат да не е бил перифразиран, а 

синтетичната повелителна форма ïðèâåäè, предшествана от съюза íè120, 

подкрепя императивното значение на предходните две глаголни форми, 

каквото имат и гръцките им съответствия – аористен конюнктив и футур. 

1.14. ñѓíå" íå îòúïàäè" ñúáëþäè æå ìîè ñúâýòú è ïîìûøëåíè¬" äà 

ïîæèâåòü äøѓ òâîÿ" äà õîäèøè íàäýàâú ñ âú ìèðý" ïî âñýìú ï©òåìú 

òâîèìú" ãѓü áî á©äåòü íà âñýõú ïóòåõú òâîèõú 114:79 Притч 3:21–23, 26 

>ÕsS, ì[ ðáñá„…õiò, ôÞñçóïí äS Tì[í âïõë[í êáp Vííïéáí, uíá æÞói ^ 

øõ÷Þ óïõ. Êáp ðïñåýïõ ðåðïé2˜ò Ýí årñÞíf ðÜóáò ô@ò }äïýò óïõ· } 

ã@ñ Êýñéïò Vóôáé óïé Tðp ðáó™í }ä™í óïõ 1789С 

                                                           
120 Този съюз има “съотносителна употреба при последователно изреждане на 

предмети, лица или действия, които се отричат и същевременно подчертават” (СтбР: I, 

1000). 
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В този пример също би могло да се допусне, че äà е съюз, въвеждащ 

подчинено обстоятелствено изречение за условие, подобно на предходното 

(äà ïîæèâåòü äøѓ òâîÿ), но в семантично отношение простото изречение äà 

õîäèøè íàäýàâú ñ âú ìèðý" ïî âñýìú ï©òåìú òâîèìú е свързано със 

следващото: ãѓü áî á©äåòü íà âñýõú ïóòåõú òâîèõú (дори словосъчетанието 

ïî âñýìú ï©òåìú òâîèìú се повтаря, но в друг падеж), а освен това 

гръцката императивна форма ðïñåýïõ предполага аналогично граматично 

съответствие при превода на старобългарски. 

При формите на повелителното наклонение за 2 л. мн.ч. също са 

настъпили промени, но те са свързани с унифицирането на окончанията. 

Окончанието -èòå при глаголите от III и IV спрежение е било конкурирано 

от характерното за I и II спрежение -ýòå121. В съвременния български език 

тези глаголи образуват императивни форми за 2 л. мн.ч. именно с 

обобщеното окончание -ýòå > -ете122. Началото на процеса може да се 

проследи още в старобългарския ръкописен канон. В ПА са регистрирани 

следните примери: (íå) ãëàãîëýòå (41:21–3, 44:6–2, 65:56, 65:97, 82:122), 

âúçäåæäýòå (104:69), âúçèøòýòå (73:56), (íå) âúíåìëýòå (60:139, 82:55, 

98:88, 122:39), èçåìëýòå (74:35), èøòýòå (10:14–8, 75:37, 119:76, 125:91, 

126:54, 126:59; Х:202), íàêàæýòå ñ (74:82), ïîñòðàæäýòå (95:104), íå 

ðúïúøòýò¬ (28:20–2). 

Аналогичен процес е бил в ход и при формите за 1 л. мн.ч.: íå 

âüçèøòýìú (15:1–14), âúíåìëýìú/âüíåìÿìú (36:3–5, 60:67, 72:19, 90:66), 

åìëýìú ñ (73:154, глоса), èùýìú (100:58), íàêàæýìú ñ (17:14–1), 

ïîêàæýìú (36:1–4), ïîñòðàæäýìú/ïîñòðàæäàìú (27:14–17, 92:29), íå 
                                                           
121 М. Елсън обяснява изместването на окончанието с функционалността на гласната ý, 

която е служела като маркер за мн.ч. на императива, а също и с необходимостта да се 

разграничат формите за императив и сегашно време във 2 л. мн.ч. на глаголите от IV 

спрежение (Елсън 1989: 206). 
122 При глаголите с основа на гласна обаче окончанието -èòå > -йте се е запазило, за да 

се избегне омонимията с формата за сегашно време (знайте ≠ знаете, дерзайте ≠ 

дерзаете). Глаголите, чиито императивни форми за 2 л. ед.ч. завършват на съгласна, 

получават окончание -те за 2 л. мн.ч.: вижте, влезте (Харалампиев 2001: 156). 
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ïðè¬ìëýìú (57:9–4), ñæàìú (73:154, глоса). Той обаче е бил 

възпрепятстван от налагането на описателните форми. Макар и 

неспорадични, примерите с обобщени окончания за 1 и 2 л. мн.ч. са 

чувствително по-малко в първата част на текста в сравнение с втората 

(10:25). 

Отрицателните императивни форми в старобългарски се образуват 

обикновено с частицата íå, но за изразяване на забрана са се използвали и 

съчетания от типа íå ìîçè + инфинитива на съответния глагол. Те липсват 

в старобългарските евангелски ръкописи, но се срещат в преславски 

текстове – Супр, ССб 1073, Сб 1076, Шест, СЖК, и се смятат за тяхна 

характерна езикова особеност (Гълъбов 1968б: 101–102, 108; Грашева, 

Славова 2003: 321; Спасова 2007: 135–136; Vondrak 1896: 36). 

В ПА са регистрирани следните случаи: 

1.15. íå ìîçýìú ñüäå èñêàòè ñëàâû 15:1–8 ì[ æçôÞóùìåí 1472D 

1.16. íå ìîçýìú óáî îòú÷ààòè ñ¬á¬ âüçëþáåíèè 27:8–9 ì[ Bðïãí™ìåí 

1521А 

1.17. Íå ìîç¬ìü óáî ïðèèìàòè âúçëþá¬íèè" çúëààãî ñúâýòà ñåãî áýñà" 

îòú÷ààíüÿ 27:15–1 ì[ ðáñáäåîþìå2á 1524D 

1.18. íå ìîçýìú óáî âúäàòè ñ ëýíîñòè è íåáðýæ¬íè© 35:1–4 ì[ 

Têäþóïìåí 1544D 

1.19. Íå ìîçýìú óáî áåçî÷úíý" è áåçîñòóäüíý îñ©æäàòè 

ñúãðýøà©øòèèõú 48:2–2 ì[ Bðïãéíþóêùìåí 1585В 

1.20. íå ìîçýòå óòýøàòè ìåíå 90:45 Ис 22:4 ì[ êáôéó÷ýóáôå 

ðáñáêáëåqí ìå 1709С 

1.21. íå ìîçýìú óáî îñêðúáèòè íà íû áëàãàãî íàøåãî áѓà 114:48 ì[ 

ëõðåßó2ù 1789А 

Общият брой на съчетанията íå ìîçè + инфинитив е сравнително 

малък [7], но все пак съотношението 5:2 показва, че употребата им се 

предпочита в първата част на ПА. Впрочем публикуваните примери от 

преславските съчинения също не са многобройни, макар конструкциите да 
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се смятат за “често употребявана и добре развита категория в 

старобългарския език” (Гълъбов 1968б: 102). 

2. Условно наклонение 

Славянският превод на ПА добре отразява промените във формите за 

условно наклонение, които са настъпили доста рано в старобългарския 

език. Специалните форми на глагола áûòè – áèìü, áè, áè, áèìú, áèñòå, á©, 

за образуване на условно наклонение в съчетание с елово причастие са 

били подложени на силна конкуренция от аористните áûõú, áû, áû, 

áûõîìú, áûñòå, áûø, които стават господстващи в по-късните паметници 

от старобългарския ръкописен канон (Граматика 1993: 313). ПА са 

съхранили само три стари форми за условно наклонение: 

2.1. àøòå áî á© âýäýëè• òî íå áûøà íåäîñòàòúêà óáîãûèõú ïðèêëàäàëè 

íà ñâîÿ èçáûâàíüÿ 37:1–9 

2.2. è íåèñòîâüíý¬ ïà÷å íà ãîâýèíýèøÿ• è òúùüíèøàÿ âî¬âàòè• 

ïîðý«ùà ÿ áðàíüìè íåñòðüï„íû• äà á© êàêî âúçìîãëè óñòàâèòè ÿ îòú 

ìîëüáû 87:52  

2.3. ñè æå íà¾àíà áûøà... “äà áûøà áûëè íàìú ñëüçû õëýáú äѓíü è 

íîùü”• è äà áèìú íà âñê© íîùü" ïîñòåëþ +íàøó+ ñâî« ñëüçàìè óìàêàëè• è 

î÷èñòèëè ñ ñêâðüíû 90:74 

В две от изреченията, редом със старите форми за условно 

наклонение, се появяват новите íå áûøà ïðèêëàäàëè и áûøà áûëè. По 

същия начин новите форми съжителстват със своего рода преходни, 

образувани с помощта на “хибридните” áûìü и áûìú за 1 л. ед. и мн.ч. – 

вероятно резултат от контаминацията съответно на áèìü и áûõú; áèìú и 

áûõîìú: 

2.4. àøò¬ áî ì©êû áîÿëè ñ áûõîìú" è öðѓñòâà æåëàëè" í¬ áûìú 

ïðàçäúíîñëîâ¬ñèëè íèêîëèæå 33:1–6 

2.5. ÿêî àøòå áû âðàãú ïîíîñèëú ìè• ïðýòðüïýëú óáî áûìü• è àùå áû 

íåíàâèäè ìåíå íà ì âåëüðý÷åâàëú• óêðûëú ñ áûìü óáî +îòú+ íåãî 

50:10–5 Пс 54:13  
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2.6. àùå áî áû ïîñëóøàëú ìåíå• íè î ÷åìüæå óáî âðàãû òîâîÿ 

ñúìýðèëú áûìü• è íà ñúò©æà«ùàÿ òåáå âúçëîæèëú áûìü ð©ê© ìî« 

105:109 Пс 80:14–15 

Общият брой на новите форми за условно наклонение в ПА е 41, а на 

образуваните с хибридните áûìü и áûìú – 8, което показва, че текстът 

отразява напреднал стадий от развитието на граматичните форми. 
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Промени при инфинитива и супина 

 

Инфинитивът и супинът се числят към неличните глаголни форми. 

Техният развой в българския език е добре проучен, особено историята на 

инфинитива (Илиев 1921; Мирчев 1937; Мирчев 1978: 233–236; Минчева 

1987: 74–138; Харалампиев 1988: 55–58). Тя представлява интерес и за 

учените, занимаващи се с проблемите на балканския езиков съюз, понеже 

във всички балкански езици инфинитивът е заместен от идентични 

конструкции (Асенова 2002: 141–201; Sandfeld 1930: 173–180). 

Тъй като в старобългарски има редица случаи на вариране на 

инфинитив и äà-конструкции (Граматика 1993: 555–556; Пацнерова 1964: 

552), е трудно да се говори за замяна на инфинитива и да се посочат 

конкретни примери за това. Според А. Минчева, с äà-изреченията 

старобългарските преводачи не са измествали предполагаеми славянски 

инфинитиви, а са се стремили най-точно да преведат дадена форма от 

гръцкия текст (Минчева 1987: 111). Ето защо по-долу ще бъдат 

представени примери за друга промяна в инфинитива в ПА – 

съкращаването му, което също е проява на отслабените му позиции 

(Асенова 2002: 148): 

1. ñѓíú áî îñòàâëÿ êàçàíüp õðàí¸òü î÷ѓå 82:38 õs{ò ã@ñ 

Bðïëéìðáíüìåíïò öõëÜîáé ðáéäåßáí ðáôñ{ò, ìåëåôÞóåé …Þóåéò êáêÜò 

1681С 

2. áëàæåíú áî pãîæå ¸çáüðà ¸ ïð¸ÿòú• âúñåë¸òü ñ âú äâîðýõú òâî¸õú 

87:83 Пс 64:5 ÌáêÜñéïò ã@ñ ѓí TîåëÝîù êáp ðñïóåëÜâïõ 

êáôáóêçíþóåéí Tí ôáqò áˆëáqò óïõ 1704А 

3. ñѓòúè óáî ä ѓõú... îòèäåòü îòú ÷ëîâýêà òàêîâàãî• è èùåòü âúñåëèòü ñ 

ñú òðüïýëèâúèìü 110:78 Ô{ ïЋí Eãéïí Ðíå‡ìá... Bðï÷ùñåq Bð{ ôï‡ 

ôïéïýôïõ Bí2ñþðïõ, êáp æçôåq êáôïéê\óáé ìåô@ ôï‡ ìáêñï2ýìïõ 1772С 
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4. òýìüæå íå ïîäîáíî pñòü ñò ѓàà ñëîâåñà ðýøÿ í¸ ïðàâåäíî• àùå íå ïî 

÷¸íó ãîí¸òü 123:70 $Ùóôå ïЋí ïˆ 2åìéôüí Tóôéí, ô@ såñ@ Ëüãéá, öçóßí, 

ïˆäS ô@ äßêáéá, år ì[ ô@ êáô’ Bîßáí äéþêåéí 1820B 

5. ñýäîøà áî ðå÷å ëþäè¬ ÿñòè è ïèòè: è âúñòàøà èãðàòú 4:1–52 Изх 

32:6 <ÅêÜ2éóå ã@ñ, 5çópí, } ëá{ò 5áãåqí êáp ðéåqí, êáp BíÝóôçóáí 

ðáßæåéí 1444С 

6. Âüñýìú óáî ¬ñòü åæå íóäè ñ è âúçäðüæàòè «òðîáó 4:1–1 ÐAóé 

ìSí Bíáãêáqïí Tóôé ô{ âéÜæåó2áé êáp êñáôåqí ãáóôñüò 1444А 

7. íàóøòàåòú áî ÿ ìîëè ñ âúçäûõàíèåìú è ñëúçàìè" ÷àñòî 

ïðèñýøòàòè èõü 18:4–7 ‰ðïâÜëëåé áˆôáqò ðáñáêáëåqí ìåô@ ðïôíéáóìï‡ 

êáp äáêñýùí, óõíå÷™ò TðéóêÝðôåó2áé áˆô@ò 1485А 

8. ñѓíú áî ÷ëђB÷ü íýñòü ïðèøüëú äѓøü ÷ѓë÷ü ïîãóáè íú ñïñѓòú 110:132 Лук 

9:56 >Ï Õs{ò ôï‡ Bí2ñþðïõ ïˆê dë2åí øõ÷@ò Bí2ñþðùí BðïëÝóáé, 

Bëë@ ó™óáé 1773В 

9. њæå õðàíè çàïîâýäè" âú æèçíüíîå ìýñòî âîäèòü ÷ëѓêà 114:1 Ô{ 

5õëÜóóåéí Tíôïë[í, årò æù\ò ÷™ñïí åróÜãåé ô{í Dí2ñùðïí 1788С 

10. íóæäüíî ìè ÿâë¬òü ñ• ïîâýñòüíî ñòâîðè òåáý ÷åñòüíúè î÷ѓå 

¬âúñòàòè¬• âúøåäúøå¬ ìè íûíý ðàçóìýíèå 130:1–155 Bíáãêáqüí ìïé 

öáßíåôáé, êáôÜäçëïí ðïé\óáß óïé, ôßìéå ÐÜôåñ ÅˆóôÜ2éå, ô{ 

‰ðåéóåë2üí ìï Tðp ôï‡ ðáñüíôïò íüçìá 1843В 

Първите пет случая илюстрират съкращаването на инфинитива до -

òú, което е много ранно и е регистрирано в Зогр и Супр (Харалампиев 

2001: 172). В следващите пет обаче е отпаднала и съгласната т, т.е. 

формите са идентични на съвременния български съкратен инфинитив, 

който има доста ограничена употреба и в книжовния език, и в диалектите 

(Граматика 1983: 385–386; Стойков: 1993: 266; Ницолова 2009: 444). Най-

ранният известен пример от този вид досега беше от Банишкото евангелие 

(ХIII в.) (Дограмаджиева, Райков 1981: 49; Харалампиев 1988: 56). 

Съкратените инфинитивни форми в ПА са важни и ценни, защото са 

фиксирани в ръкопис, който е с два века по-ранен, и при това са 
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сравнително много. Фактът, че те са пет, на практика изключва възмож-

ността да са резултат от грешка – изпускане на сричка – при преписването. 

Тези форми представляват несъмнено българска граматична особеност, 

съхранена в руския препис на ПА, понеже в историческото развитие на 

руския език инфинитивът се съкращава само до -ть (Борковский, Кузнецов 

1965: 317; Буткевич, Савицкая, Усачева 1974: 223). 

Неизвестният до този момент езиков материал дава възможност да се 

преразгледа становището, че съкращаването на инфинитива е било 

позиционно ограничено – в съчетание с глаголи с абстрактен или модален 

оттенък (Харалампиев 1988: 58). Сходни условия създава контекстът в 3, 6 

и 10, но в останалите примери липсва подобна зависимост. Инфинитивът 

се съкращава след “членно” ¬æå (6, 9), а също и там, където вероятно е 

заместил супин (8) – това подсказва формата ñïñѓòú. Впрочем като супин, а 

не като съкратен инфинитив може да се определи и èãðàòú (5). Аналогичен 

случай в Зогр – след глагола âúñòàòè, се тълкува двояко123. 

Освен несъмнения супин в 8 и спорния в 5, ПА са съхранили 

следните форми: 

11. àçú ïðèäó ñúáüðàòú äýëú è ñëîâåñú 56:1–13 óéíáãáãåqí 1605С 

12. òàêî è óìú îñýùàåòü ñ îòú çàð áëàãîäýòüíà îãí• åãîæå ïðèäå 

ñѓïñú âúçâýùü íà çåìë© 106:93 (вм. âúçâðýùü) âáëåqí 1757С 

13. íå äîñòîèíîâà áî ïðèòè êú èwàííyђP êðѓñòèòú ñ îòú íåãî 109:64 ôï‡ 

âáðôéó2\íáé 1769С 

14. áûñòü æå ñëóæàù© åìó âúíèäå ïîêàäèòú âú öðêѓâú 121:42 Лук 1:8 

ôï‡ 2õìéÜóáé 1809D 

15. è àáè¬ èçèäå èñêàòú åãî 122:148 årò Tðéäßùîéí 1813D 

Употребата на супин в ПА е една от старинните морфологични черти 

на текста. Още по времето на първите преводи тези форми са били 

конкурирани от инфинитивните и дори в евангелските кодекси, чийто език 

                                                           
123 Вж. Харалампиев 1988: 56, който привежда аргументи срещу мнението на А. Ваян, 
че формата äàòú в израза íå ìîã© âúñòàòè äàòú òåáý е супин. 
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се смята за по-архаичен в сравнение с останалите текстове от 

старобългарския канон, те са се употребявали последователно в 

приблизително половината от примерите (Пацнерова 1964: 545). 

Регистрирани са и следните случаи, в които инфинитивни форми се 

появяват вместо супинни: íå ïðèäîõú ïðèçúâàòè (27:2–1), ïîñòàâè... ïàñòè 

(60:129, 122: 41), ïðèäå âúâðýùè (87:65), ïðèñò©ïèøè ðàáîòàòè (110:91), 

øüäúøå ïîãðåòè (112:170). 

 

*   *   * 

Анализираният материал ясно показва, че славянският превод на ПА 

отразява почти всички значими иновации в глаголната система през 

старобългарския период, първите две от които се свързват с Преславското 

книжовно средище: отпадане на окончанието -òú за 3 л. ед. и мн.ч., 

сегашно време; налагане на ох-аорист при глаголите от I спрежение; 

обобщаване на императивното окончание -ýòå за 2 л. мн.ч.; налагане на 

новите форми за условно наклонение, образувани с аористните форми на 

áûòè. Връзката между ПА и преславските текстове се потвърждава също 

от употребата на бъдеще предварително време, господството на 

синтетичните императивни форми за 1 л. мн.ч. и използването на 

съчетания от типа íå ìîçè + инфинитив за изразяване на забрана. 

Специално трябва да откроя петте примера за съкратен инфинитив 

без съгласна т, които показват, че през ХI в., два века по-рано, отколкото 

се смяташе досега, поне част от българските говори вече са познавали 

съвременната форма на съкратения инфинитив. 

Иновационните черти в глаголната система на ПА съжителстват с 

несъмнено архаични – употребата на супин, на прост и I сигматичен аорист 

със запазена сигма. В начален етап от развоя си са и граматичните форми 

за означаване на бъдещо действие. 

По отношение на един от разгледаните езикови маркери – употреба 

на неконтрахирани/контрахирани и неконтрахирани форми за имперфект в 
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славянския превод на ПА ясно се разграничават две части: от началото до 

58 глава и от 59 глава до края. Макар че руският произход на ръкописа 

дава основание това различие да бъде омаловажено, смятам, че то е 

значимо, защото се подкрепя, макар и не толкова категорично, от други 

морфологични черти: описателните императивни форми за 1 л. мн.ч. и на 

áûòè за 3 л. ед.ч. са съсредоточени във втората част на текста, както и 

примерите за същото наклонение с обобщени окончания за 1 и 2 л. мн.ч.; 

тук са фиксирани и редките описателни форми за 2 л. ед.ч. С известна 

условност съчетанията от типа íå ìîçè + инфинитив могат да се отнесат 

към първата част на текста. 
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Предпочитани падежни употреби 
 

За езикови маркери могат да послужат и някои специфични падежни 

функции в старобългарския, които са добре проучени в диахронен план, а 

някои от тях са атрибутирани и териториално. В славистиката като 

архаични се определят родителният партитивен и аблативен падеж, 

дателният при глагола õîòýòè, безпредложният местен, творителният 

предикативен124, а като иновации обикновено се сочат дателният прите-

жателен и разширяването на употребата на винителния падеж след 

предлозите âú и íà. 

1. Родителен партитивен падеж. 

Още в паметниците от старобългарския ръкописен канон е отразен 

процесът на отпадане на някои от многобройните функции, с които е бил 

натоварен родителният падеж. Чистите родителни форми с партитивно или 

аблативно значение са били замествани от конструкции с предлог îòú 

(Мирчев 1978: 281–283; Харалампиев 2001: 195–196).  

1.1. Безпредложен родителен партитивен падеж. 

1.1.1. íåæå äà ñúáëàçíèòú åäèíîãî ìàëûèõú ñèõú 18:8–4 Лук 17:2 b uíá 

óêáíäáëßóf Wíá ô™í ìéêñ™í ôïýôùí 1485В  

1.1.2. âýäýòè êîìóæüäî âàñú ñâîè ñè ñúñ©äú• ñúòÿæàâàòè âú ñòѓûíè 

è ÷úñòè 19:22–7 1 Сол 4:4 åräÝíáé Wêáóôïí ‰ì™í ô{ Uáõôï‡ óêå‡ïò 

êôAó2áé Tí Cãéáóì© êáp ôéìi 1492В 

1.1.3. èæå àøòå ñúáëàæí¬òü åäèíîãî ìàëûèõú ñèõú 49:9–3 Мат 18:6 

&Ïò ä’áí óêáíäáëßóf Wíá ô™í ìéêñ™í ôïýôùí 1589А 

1.1.4. íåæåëè +äà+ ñúáëàçíèòü ¬äèíîãî ìàëûèõú ñèõú 49:9–3 Мат 18:6 

b uíá óêáíäáëßóf Wíá ô™í ìéêñ™í ôïýôùí 1589А 

1.1.5. áëþäýòå ñ íå íåðàäèòå î åäèíîìü ìàëèõú ñèõú 49:10–2 Мат 

18:10 >ÏñAôå ì[ êáôá5ñïí\ôå Uí{ò ô™í ìéêñ™í ôïýôùí 1589А 
                                                           
124 Всъщност творителният предикативен падеж има специфична хронологична 

характеристика, която е разгледана по-долу. 
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1.1.6. ïîíåæå ñúòâîðèñòå ¬äèíîìó ñèõú ìàëûèõú 59:2–2 Мат 25:45 

<Åö’ Ѓóïí TðïéÞóáôå Uíp ôïýôùí ô™í Bäåëö™í ìïõ ô™í Tëá÷ßóôùí 1613В 

1.1.7. êàêî ïîäîáàåòü" ¬äèíîìó êîìó âàñú îòúâýøòàâàòè 61:2–30 Кол 

4:6 ð™ò äåq TêÜóô¥ ‰ìAò Bðïêñßíáó2áé 1620С  

1.1.8. ìîëøòå ¬äèíîãî êîãîæüäî âàñú" è óòýøà©øòå 61:2–40 Кол 1:10 

Ðáñáêáëï‡íôåò Wíá Wêáóôïí ‰ì™í, êáp ðáñáìõ2ïýìåíïé 1620С 

1.1.9. ìîë è áýä ¬äèíîãî êúãîæúäî íàñú 76:15 ðáñáêáë™í êáp 

ðñïôñåðüìåíïò Wíá Wêáóôïí ^ì™í 1657D 

1.1.10. ¬ëüìà ñúòâîðèñòå ðå÷å• ¬äèíîìó ñèõú 88:13 Мат 25:40 <Åö’ 

Ѓóïí ã@ñ TðïéÞóáôå Uíp ôïýôùí 1704С 

1.1.11. êúæüäî âàñú ¾àëúìú èìàòü 105:118 1 Кор 14:26 $Åêáóôïò 

‰ì™í øáëì{í V÷åé 1753С 

1.1.12. åãäà êúæüäî íàñú ïðýäúñòàíåòü çà ñ îòúâýùàâàÿ 107:12 Ѓôå 

Wêáóôïò ^ì™í ðáñßóôáôáé ‰ðSñ Uáõôï‡ Bðïëïãïýìåíïò 1761А 

1.1.13. ïîäîáíî åñòü êîìóæüäî èõú ïðèëåæüíî òâîðèòè 111:25 Uíp 

UêÜóô¥ áˆô™í 1773D 

1.1.14. ñú ñëüçàìè ó÷à åäèíîãî êîãîæ„äî âàñú 111:167 Еф 2:11 ìåô@ 

äáêñýùí íïõ2åô™í Wíá Wêáóôïí ‰ì™í 1777D 

1.1.15. äà íýêàêî îòú íåâýäýíèÿ• âú íýêó« èõú âúïàäåòå 130:1–188 

uíá ìÞðùò Tî Bãíïßáò ôéíp áˆô™í ðåñéðÝóçôå 1844С 

1.1.16. ïðèèìè ì ÿêî ¬äèíîãî íàèìüíèêú òâîèõú 27:16–5 Лук 15:19 

äÝîáé ìå ›ò Wíá ô™í ìéó2ßùí óïõ 1525А 

1.1.17. êîåæúäî áî áûâàåìûèõú• îòú ìàëà íà÷úíåòü 40:1–5 Wêáóôïí 

ô™í ãéíïìÝíùí Bð{ ìéêñï‡ BðÜñ÷åôáé 1560С 

1.1.18. è ïðèáëèæü ñ åäèíú ñíѓâú ðèõàâîâú 71:76 êáp Tããßóáò ôéò ô™í 

õs™í >Ñá÷áâß 1644D 

1.1.19. óíå áî òè å• äà ïîãûáíåòü åäèíú óäú òâîèõú 73:163 Мат 5:29 

óõìöÝñåé ã@ñ óïé, uíá Bðüëçôáé Yí ô™í ìåë™í óïõ 1652С 
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1.1.20. äà íè åäèíî ïîðó÷åíúèõú åìó ïèòýíüè íå ïðèÿòî á©äåòü çà 

ëýíîñòü 111:15 uíá ì[ Wí ô™í Tìðéóôåõ2Ýíôùí áˆô© 2ñåììÜôùí 

Bðñüóäåêôïí ãÝíçôáé äé@ ô\ò Bìåëåßáò 1773D 

1.1.21. ãѓëà æå ¬äèíú ó÷åíèêú åãî" è©äà ñèìîíú" èñêàðèîòýíèíú 40:13–

17 Иоан 12:4 ËÝãåé ïЋí åyò Tê ô™í ìá2çô™í, <Éïýäáò Óßìùí } 

<Éóêáñéþôçò 1561D 

1.1.22. äà íå îêëåâåòàåòü êúæúäî âàñú èñêðúíàãî ñâîåãî 39:5–2 Ïˆ 

óõêï5áíôÞóåé Wêáóôïò ô{í ðëçóßïí áˆôï‡ 1557С 

1.1.23. Òýìüæå óáî êúæúäî íàñú" çà ñ ñëîâî äàñòü áѓó 48:4–1 Рим 

14:12 ²Áñá ïЋí Wêáóôïò ðåñp Uáõôï‡ ëüãïí äþóåé ô© Èå© 1585С 

1.1.24. èõúæå íèêòîæå íàñú íå âýñòü 107:15 G ïˆäåpò ôÝùò ïxäåí 

1761А 

1.2. Конструкции с предлог îòú. 

1.2.1. àùå ñ ëó÷èòü åäèíîìó îòú íèõú 58:1–13 Tðåéä@í óõíÝâç Wíá 

Tî áˆô™í 1612В 

1.2.2. ¬äèíú æå èç îáî¬ãî õѓú è ñѓíú 130:2–42 åyò äS Tî Bìöïqí 

×ñéóô{ò êáp Õsüò 1845В 

1.2.3. ìíîçè æå îòú ëþäüè ñëûøàâúøå åãî âýðîâàø 71:70 Ðïëëïp 

ãï‡í Tê ôï‡ ëáï‡ Bêïýóáíôåò áˆôï‡, Tðßóôåõóáí 1644D 

1.2.4. ðå÷å åòåðú îòú ó÷åíèêú åãî 106:173 Лук 11:1 åxðå ôéò ô™í 

ìá2çô™í áˆôï‡ 1760С 

1.2.5. ñòâîðüè áî åäèí© îòú çàïîâýäü è íàó÷èâú 111:85 Мат 5:19 >Ï 

ã@ñ ðïéÞóáò ìßáí ô™í Tíôïë™í êáp äéäÜîáò 1776D 

1.2.6. äà íå çâýðåìü èñòðàâëåíî á©äåòü íèåäèíîæå îòú îâü÷àòú 111:121 

‰ðSñ ôï‡ ì[ 2çñéÜëùôïí ãåíÝó2áé Yí ô™í ðñïâÜôùí 1777В 

1.2.7. ÿêî åäèíà îòú áåçóìüíûõú æåíú ãëѓ 117:71 Иов 2:10 ›ò ìßá 

ô™í Böñüíùí ãõíáéê™í TëÜëçóáò 1800А 
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1.2.8. âú ïðüâý¬ìü îòú öðѓñòâèè 46:4–4 Tí ôi ðñþôf ô™í Âáóéëåé™í 

1581А 

1.2.9. ñåãî è àçú âèäýõú• è ìíîçè îòú ìíèõú 84:3–53 Ôï‡ôïí êBã˜ 

T2åáóÜìçí, êáp ðïëëïp ô™í ìïíá÷™í 1692В 

Безпредложните родителни форми с партитивно значение чувстви-

телно преобладават в ПА – те се срещат около 2,5 пъти по-често от по-

новите конструкции с îòú, за разлика от старобългарските евангелски 

ръкописи, където предложните съчетания са четири пъти повече от 

безпредложните (Вечерка 1963: 189; Граматика 1993: 458). В един от 

примерите (1.1.21) дори е пренебрегнат гръцкият предлог Tê, а в други три 

(1.1.22–1.1.24) родителната форма няма гръцко лексикално съответствие и 

е вмъкната от преводача, което е показателно за предпочитанията му към 

безпредложната употреба. Тези три примера, заедно с петнадесет други 

(1.1.1–1.1.15), подсказват, че архаичните форми са се съхранявали по-

упорито, когато са представлявали местоимения или словосъчетания, 

съдържащи местоимения. В ПА има само един случай, в който при 

аналогични условия е предпочетена предложна употреба, и то при наличие 

на предлог в гръцкия текст (1.2.1.). Пред съществителни имена îòú се е 

настанявал по-лесно, без дори да има гръцки аналог (1.2.4–1.2.9). 

2. Родителен аблативен падеж. 

Зависимостта от оригинала при аблативната функция на родителния 

падеж се оказва по-силна, отколкото при партитивната. Отклонения има 

само в 6 от 68-те употреби при глаголите áýãàòè, áýæàòè, îòúáýãàòè, 

îòúáýãí©òè, óáýæàòè, óáýãí©òè, îòúðåùè ñ, îòúðèöàòè ñ, îòúñò©ïèòè, 

îòúñò©ïàòè. Пет от случаите на разминаване с оригинала са при 

îòúñò©ïèòè и îòúñò©ïàòè и се дължат на явната тенденция към 

последователната употреба на тези глаголи с предлог (18 примера с îòú 

срещу 4 без): 

205 
 



• óìà § çåìüí¥õü: §ñòóïëüøÿ 6:62 ô{í íï‡í ô™í ãçÀíùí ìSí 

B5éóôÜìåíïí 1449С 

• òàòüáà áî" îáðàçú ¬ñòú îòúñòóïèòè îòú èñòèíû 40:13–13 Ô{ ã@ñ 

êëÝììá óýìâïëüí Tóôéí ôï‡ B5ßóôáó2áé ô\ò Bëç2åßáò 1561С 

• è íå îòúñò©ïàè îòú ïîâýñòüè ñòàðü÷ü 87:25 Сир 8:10 êáp ì[ Bóôü÷åé 

äéçãÞìáôá ãåñüíôùí 1701В 

• îòúñò©ïëúè ñàìú îòú áѓà 101:54 } BðïóôÞóáò Uáõô{í ôï‡ Èåï‡ 

1740А 

• îòúñò©ïèòè îòú äðüæàùà ÿ òüìû íåðàçóìèÿ 117:49 Bðïóô\íáé ôï‡ 

êáôÝ÷ïíôïò áˆôï†ò óêüôïõò ô\ò B÷áñéóôßáò 1797С 

При останалите глаголи безпредложните родителни форми 

значително преобладават над предложните съчетания (37:9), а при îòúðåùè 

ñ и îòúðèöàòè ñ те нямат алтернатива в ПА: 

• è îòúðåøòè ñ âüñåãî: ñëàâû ðàäè åâC ђëüÿ áæѓüÿ 13:5–21 êáp 

ðïéÞóáó2áé ðÜíôá Wíåêåí ô\ò äüîçò ôï‡ Åˆáããåëßïõ ôï‡ Èåï‡ 1469В 

• èçøòüíýå æå ìû îòúðåêúøåè ñ ìèðà 14:3–13 TîáéñÝôùò äS ^ìåqò 

ïs ô© êüóì¥ ä\2åí BðïôáîÜìåíïé 1472В 

• ïà÷å æå ìû èæå ñâîèõü îòúðåêúøå ñ 18:4–1 ìÜëéóôá ^ìåqò ïs ô™í 

ïrêåßùí BðïôáîÜìåíïé 1485А 

• Àøòå ñ óáî åñè îòúðåêëà" ïëúòúíúèõú ñëàñòüè 21:16–1 År BðåôÜîù 

ïЋí ôïqò ô\ò óáñê{ò ðÜ2åóéí 1497D 

• åãîæå ðàäè è îòúðå÷å ñ ïëúòüíû ïîõîòè 21:16–14 Äé’ cí êáp 

BðåôÜîù ô© ô\ò óáñêüò 5ñïíÞìáôé 1500А 

• ïîòîìü æå è âèíà äà îòúðåêóòü ñ 74:8 #Åðåéôá äS êáp ô{í ïxíïí 

ðáñáéôÞóïíôáé 1653А 

• §ðåùè ñ èæå ñ©òü âú äîìó ìîåìü 112:176 Лук 9:61 óõíôÜîáó2áé 

ôïqò Tí ô© ïtê¥ ìïõ 1784D 

• è îòúðå÷å ñ âñåãî ìèðà• è ìèðüíûõú ìðýæü• è ñúïëåòåíü è ñýòè 

127:16 êáp BðåôÜîáôï ô© êüóì¥ êáp ôïqò ôï‡ êüóìïõ äéêôýïéò êáp 

óõìðëïêáqò b ðáãßóé 1829А 
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• çà íå è îòúðå÷å ñ ïëúòüíûÿ ïîõîòè 127:29 äé’ cí êáp BðÝ2åôï ô[í 

ôï‡ êüóìïõ öñïíôßäá 1829В 

• íå ÿêî îáëè÷åíüÿ îòúðèöààøå ñ• íú ãíýâüíààãî íàêàçàíèÿ 

áåçãîäüíúèõú 67:53 ïˆ÷ Ѓôé ô{í Vëåã÷ïí ðáñfôåqôï, Bëë@ ô[í ìåô’ |ñã\ò 

ðáéäåßáí 1633С 

• åæå îòúðèöàòè ñ áåçãîäüíúèõú áåñýäú 102:3 ô{ ðáñáéôåqó2áé ô@ò 

Bêáßñïõò óõíôõ÷ßáò 1740С 

• ÿêî çåìëüíûõú îòúðèöà«ùå ñ 112:7 Ѓôé ô™í ãçÀíùí 

Bðïôáóóüìåíïé 1781А 

3. Дателен падеж при õîòýòè. 

Тази падежна рекция се счита за архаична и рядко срещана дори в 

старобългарския ръкописен канон (Минчева 1978б: 93), но същевременно е 

предпочитана от преславските книжовници (Минчева 1988: 140; Грашева, 

Славова 2003: 321). Тя се оказва твърде характерна за славянския превод 

на ПА. От всички 13 случая, в които глаголът е придружен от пряко 

допълнение, 10 са с дателен падеж: 

3.1. àøò¬ ëè âûñò¬ âýäýëè ÷üòî ¬ ìèëîñòè õîøò© à í¬ æðúòâý 

31:10–15 Мат 12:7 

3.2. èìüæå ðàäîñòüíý ÿâëåòü ñ òàòüáû õîòýòè òóæäèèìú 40:4–5 

3.3. òðýáý óáî åñòü âñêîìó ÷ëѓêó õîòøòþ èñòèíý" ïðýæäå ïîìîëèòè 

ñ 65:38 

3.4. ðàæäåíè ÿçûêû õîòøòàÿ áðàíåìú 81:118 Пс 67:31  

3.5. çàíå ìèëîñòè õîùåìú à íå æðüòâý• è ïîçíàíè« áæѓüþ• íåæå 

âñåñúæàãà¬ìûõú 92:42 Ос 6:6 

3.6. õîùåòü áî áëàãóìó è ïîëüçüíóìó äѓøè 106:49 

3.7. åìóæå àùå õîùåòå ïðîñèòå ó îöѓà ìîåãî 118:60 Иоан 14:13 

3.8. íå õîùåòü áî áѓú ñúìðüòè ãðýø„íàãî• íú îáðàùåíè« è æèâîò© ¬ãî 

122:61 

3.9. íå õîù© ñúìðüòè ãðýøüíè÷• íú îáðàùåíè« è æèâîòó ¬ãî 122:85 

Иез 33:11 
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3.10. õîòè âðýìåíüíó öðѓñòâó 130:1–5 

4. Безпредложен местен падеж. 

Подобно на дателния падеж при õîòýòè, безпредложният местен се 

смята за архаична езикова черта (Бауэр 1963: passim; Минчева 1978б: 94; 

Йовчева, Тасева 1994: 66; Харалампиев 2001: 193–194), която обаче е 

застъпена и в преславската книжнина (Минчева 1988: 140). Той се е 

употребявал за означаване на време, но само тогава, когато 

обстоятелството е било изразено със съществително име, означаващо 

определен отрязък от време: ëýòî, çèìà, íîùü, óòðî, ÷àñú и др. (Бауэр 1963: 

270). Такива са и двата примера в ПА: 

• áåçóìüíå• ñåè íîøòè äѓøó òâî© èçüìóòü èñ òåáå 9:9–3 Лук 12:20 

#Á5ñùí, ôáýôf ôi íõêôp Bðáéôï‡óéí Bð{ óï‡ ô[í øõ÷Þí óïõ 1445А 

• òà òîìú ÷àñý ïðèñò©ïúøè èñïîâýäààøå ñ ãѓþ 20:21–12 Лук 2:38 

áˆôi ôi ќñJ TðéóôAóá Bí2ùìïëïãåqôï ô© Êõñß© 1496А 

Първият евангелски стих е цитиран още веднъж в ПА. Там вместо 

безпредложен локатив е използвана предложна конструкция с винителен 

падеж: áåçóìúíå" âú ñè© íîøòü àíѓãëè äøѓ© òâî© èñòæ©òú 13:6–3. 

Всъщност архаичната рекция в глава 9 представлява отклонение от 

евангелската ръкописна традиция, която строго се придържа към 

предложна конструкция с винителен падеж в този стих (Върбанова 2006: 

153). 

Както в ПА, така и в старобългарския ръкописен канон 

безпредложният локатив се среща много по-често при глаголи (Бауэр 1963: 

263–264). При íàäýÿòè ñ например са известни единични сигурни 

примери от старобългарски текстове – Супр, Синайския патерик и Житието 

на Кирил (Бауэр 1963: 282; Минчева 1978б: 94), а в ПА има 7 несъмнени и 

явно много редки случая: 

• Íå íàøåè ñèëý" èëè ïîñòý +ïúâàèìú+ íàäýèìú ñ" íú âëàäû÷è 

ïîìîøòè 19:2–2 

• íàäýªè ñ áîãàòüñòâý 13:5–38 
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• èæå ñ íàäýå äðüçý ñðѓöè 22:3–2  

• íå íàäýÿòè ñ æèâîòý 25:15–7 

• Î íå íàäýàòè ñ ÷ëîâýöýõú 100:1 

• Íå ïîäîáàåòü óáî íàäýÿòè ñ• î êîåè ëþáî âåùè ÷ëѓâöý 100:1 

• è äîáðî íàäýàòè ñ ãѓè• íåæåëè íàäýàòè ñ ê„íçè 100:23 

Най-многобройната група от глаголи, които се употребяват с 

безпредложен местен падеж, са с префикс ïðè-. Те означават най-общо 

приближаване, съприкосновение, присъединяване, приобщаване към 

някого или към нещо. В таблицата по-долу са представени всички глаголи 

в ПА, чиято семантика предполага архаична рекция на допълнението към 

тях. 
 

 
Брой 

употреби 
МП ДП МП/ДП МП/РП âú/íà + МП êú + ДП 

âú/íà + 

ВП125 

ïðèáëèæàòè ñ 12 8  1 2  1  
ïðèáëèæèòè ñ 10 5   2  2 1 
ïðèâçàòè 1   1     
ïðèãâîçäèòè 2 2       
ïðèêàñàòè ñ 2   1 1    
ïðèêîñí©òè ñ 5   1 4    
ïðèëàãàòè (ñ) 3 1     2  
ïðèëåæàòè 9 4 1 3 1    
ïðèëèïàòè 2 1 1      
ïðèëîæèòè 8 2 3   2 1  
ïðèëó÷àòè ñ 1 1       
ïðèëó÷èòè ñ 1 1       
ïðèëüí©òè 5 1  2   1 1 
ïðèëüïàòè 3 2 1      
ïðèëüïýòè 1 1       
ïðèëýïèòè ñ 1 1       
ïðèëýïëÿòè ñ 2   2     
ïðèìýñèòè ñ 1 1       
ïðèìýøàòè ñ 11 4  2 3  2  

                                                           
125 Взети са предвид само тези употреби на лексемите, които имат допълнения. 

Използвани са следните съкращения: МП – местен падеж; ДП – дателен падеж; РП – 

родителен падеж; ВП – винителен падеж. Омоформите са отбелязани в графите 

МП/ДП и МП/РП. 
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ïðèîáüùèòè 1   1     
ïðèïàñòè 1  1      
ïðèïðèñíèòè ñ 1 1       
ïðèïðùè 3   3     
ïðèïóùàòè 1 1       
ïðèñâîèòè 1 1       
ïðèñòàâèòè 1 1       
ïðèñòàÿòè 4 2   2    
ïðè÷ñòèòè ñ 2 2       
ïðè÷ùàòè ñ 5 2  2    1 

Общо 100 45 7 19 15 2 9 3 
 

Сигурните употреби на безпредложен местен падеж при разглеж-

даните глаголи представляват 45% от общия брой. Много голям е и делът 

на омоформите – 34%. Безспорните случаи, в които безпредложният 

локатив е бил заместен от дателен падеж или от предложни конструкции, 

са сравнително малко – 21%. Непременно трябва да се отчете и фактът, че 

в ПА, за разлика от старобългарския канон, не са регистрирани сигурни 

употреби на родителен падеж при допълненията на глаголите с префикс 

ïðè-, което също е показател за сравнително голямата стабилност на 

архаичната рекция. 

Ценни са примерите с безпредложен локатив при някои глаголи в ПА, 

които не се срещат в старобългарския канон: 

• àùå +íàïàñòüñòâó¬ìý+ îáèäèìý ïðèëó÷èòü ñ ðóêó ïîäàñòü" è íè î 

÷åñîìüæå îñòàâèòü" ïðèëó÷à«øòèèõú ñ ¬ìü 92:18 êFí TðçñåáæïìÝí¥ 

ðåñéôý÷f, ÷åqñá |ñÝîåé, êáp ïˆäåíp ðáñáëåßøåé ô™í årò áˆô{í 

52áíüíôùí 1713D 

• òîãî äýëüìà ïðèïóøòàåòü åìü áåçãîäüí©© ñêðúáü 25:1–5 äé@ ôï‡ôï 

TðéðÝìðåé áˆô© ô[í Dêáéñïí ëýðçí 1509А 

• Àùå ëè è íýöèè âðàçè îáûêëè ñ©òú îêëåâåòàâàòè õîòøòÿ òýìú áѓçý 

ïðèïðèñíèòè ñ126 20:1–21 år äS êáp ôéíåò äõóìåíåqò årù2üôåò 

                                                           
126 Лексемата има само една употреба в ПА и досега не е регистрирана в други ранни 

славянски текстове (Върбанова 2010: 206). 
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óõêï5áíôåqí ôï†ò äé’ áˆô\ò âïõëïìÝíïõò ô© Èå© ðñïóïéêåéï‡ó2áé 

1492С 

• ×ðüíîðèçüöü õîòÿ ÷èñòîìü ïîñòîìü: ñåáå áѓçý ïðèñâîèòè 7:1–1 

Ìïíá÷{ò âïõëüìåíïò äé@ êá2áñAò íçóôåßáò Uáõô{í ô© Èå© 

ðñïóïéêåé™óáé 1452D 

5. Творителен предикативен падеж. 

В старобългарския език предикатът по правило е в именителен, 

винителен или дателен падеж. Много рядко за тази цел се използва 

творителният. Липсата му в евангелските текстове, застъпващи по-стари 

езикови черти, и наличието му в Супр и Служ са основания той да се смята 

за сравнително нова особеност, навлизаща тепърва в граматичната система 

(Бауэрова 1963: 307), но преди ХI в. (Мирчев 1968а: 71; 1968б: 138). 

Поради аналитичните процеси, протичащи в българския език, творител-

ният предикативен не успява да се утвърди и се използва много 

ограничено, а редките му появи в среднобългарски текстове се считат за 

архаизми (Мирчев 1968а: 71, 75; 1968б: 138). Освен че е надежден 

хронологичен маркер, той е атрибутиран и териториално, тъй като се 

среща в източнобългарски по произход съчинения – Супр, Шест, ССб 

1073, Псевдо-Методиевото Откровение, Синайския патерик (Минчева 

1973: 72; 1978: 95; 1991: 167–168; Мирчев 1968б: 140; Йовчева, Тасева 

1995: 34), което пък го свързва с Преславското книжовно средище 

(Минчева 1988: 140–141; Грашева, Славова 2003: 318; Славова 2002: 55, 

102, 296). 

Тъй като творителният предикативен е характерен за руския език, а 

ръкописът на ПА, в който е засвидетелствана неговата употреба, е с руски 

произход, би могло да се приеме, че наличието му е резултат от чуждо 

влияние. Това не бива да се изключва напълно, но е малко вероятно, 

понеже първите примери с творителен падеж вместо втори именителен и 

втори винителен се появяват в староруските паметници едва през ХIII в. 
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(Борковский, Кузнецов 1965: 363, 395), т.е. около два века по-късно от 

датировката на нашия ръкопис. 

В ПА са регистрирани следните пет случая на творителен 

предикативен падеж: 

5.1. Åæå áî íàðèöàòè ñ äýâî©" è äýòýëüè íå èìýòè" Âúçäðåêëúíúèõú 

è ïðèñíúèõú è ÷åòøòèèõú ñ äýâúñòâý" óðîäúí© òàêîâ©þ äýâèö© ðå÷å ãѓú 

21:15-1 Ô{ ã@ñ ëÝãåó2áé ðáñ2Ýíïí, êáp ô@ò Bñåô@ò ì[ V÷åéí Bíáëüãïõò, 

êáp ïrêåßïõò êáp Cñìïæïýóáò ôi ðáñ2Ýí¥, ìùñ@í ô[í ôïéáýôçí 

ðáñ2Ýíïí 5çópí } Êýñéïò 1497В 

5.2. ÿêîæå è ïðýïîäîáúíàà• àííà äúøòè ôàíóèëý• æèâúøè ñú ì©æåìú 

öýëîìóäðüíî ëýòú èѓ îòú äýâúñòâà ñâîåãî• ÿêîæå åâàíѓãëè¬ ñúêàçàåòú• è òà 

âúäîâî© ñ©øòè äî îñìèäåñÿòú è ÷åòûðú ëýòú• ÿæå íå îñòóïààøå îòú öðѓêâå 

ïîñòîìú è ìëòѓâàìè ñëóæàøòè á ѓó Лук 2:36–37 20:21–9 êá2˜ò êáp ^ }óßá 

#Áííá, ^ 2õãÜôçñ Öáíïõ[ë, “æÞóáóá ìåô@ ôï‡ Bíäñ{ò áˆô\ò 

óùöñüíùò Xôç Uðô@ Bð{ ô\ò ðáñ2åíßáò áˆô\ò”, êáô@ ô} ÅˆáããÝëéïí 

äéáãïñåýåé, “êáp áˆô[ ÷Þñá ïЋóá ›ò Tô™í |ãäïÞêïíôá ôåóóÜñùí, c ïˆê 

Bößóôáôï Bð{ ôï‡ såñï‡, íçóôåßáéò êáp äåÞóåóé ëáôñåýïõóá” ô© Êõñß¥ 

1495А 

5.3. òàêî è èæå áâѓè ñëóã¹åòü• äëúæúíú ¬ñòü îòúâðýùè æèèñêûà 

÷ðúíîòû• è ïðèìýñèòè ñ áæѓñòâüíýìü îãíè• ¬ãîæå ãѓü ïðèäå âúâðýùè âú 

çåìë©• è áûòè âüñü îãíåìü• äà è ñóïîñòàòîìú íåÿòíî á©äåòü 87:65 ï‹ôùò 

êáp } ô© Èå© ðñïóåäñåýùí, |öåßëåé Bðï„…ßøáé ô@ ôï‡ âßïõ 

ìåëáìøþìáôá, êáp Tíù2\íáé ô© 2åß¥ ðõñp ѓ } Êýñéïò dë2åí âáëåqí Tðp 

ô[í ã\í· êáp ãåíÝó2áé Ѓëïò ð‡ñ, uíá êáp ôïqò ‰ðåíáíôßïéò BíÜëùôïò 

ãÝíçôáé 1701D 

5.4. äëúæüíú óáî åñòü ïàñòûðü â„ñü óìîìü è îêîìü áûòè• äà íè åäèíî 

ïîðó÷åíúèõú åìó ïèòýíüè íå ïðèÿòî á©äåòü çà ëýíîñòü• èëè ëèøàèâî îòú 

ïîìûøëåíüè• èëè êðàñòàâî ñúëîæåíèåìü èõú• èëè õðîìî íåïîäîáüíîìü 

ñòóïàíèåìü• èëè êðúíî îñëóøàíèåìü• èëè ñëýïî çúëîìü âúçîðîêîìü 111:14 

<Ïöåßëåé ïЋí } ðïéì[í Ѓëïò íï‡ò êáp |ö2áëì{ò åxíáé, uíá ì[ Yí ô™í 
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Tìðéóôåõ2Ýíôùí áˆô© 2ñåììÜôùí Bðñüóäåêôïí ãÝíçôáé äé@ ô\ò 

Bìåëåßáò, b ëåé÷çíéï‡í Bð{ ëïãéóì™í, b øùñéï‡í ôi óõãêáôá2Ýóåé 

áˆô™í, b ÷ùë{í äé’ BóÝìíïõ âáäßóìáôïò, b љôüôìçôïí äé@ ðáñáêï\ò, b 

ôõöë{í äé@ êáê\ò }ñÜóåùò 1773С 

5.5. íå óïîäîáèìú ñ óáî áåçáëàãîäýòíûìú" íú ÿêî ó÷åíèöè 

áëàãîäýòüÿ îáðàçüåìü áëàãîäàðüåìü á©äýìú• äà è òè âúçìîãóòü çüðùå 

ñâýòà áëàãîäàðüÿ íàøåãî îòúñò©ïèòè îòú äðüæàùà ÿ òüìû íåðàçóìèÿ 

117:46 Ì[ ïЋí }ìïéù2™ìåí ôïqò B÷áñßóôïéò, áëë’ ›ò ìá2çôáß ô\ò 

÷Üñéôïò ‰ðüäåéãìá áˆô\ò äé@ ô\ò åˆ÷áñéóôßáò ãåíþìå2á, uíá êáp áˆôïp 

äéíç2™óéí, }ñ™íôåò ô{ ö™ò ô\ò åˆ÷áñéóôßáò ^ì™í, Bðïóô\íáé ôï‡ 

êáôÝ÷ïíôïò áˆôï†ò óêüôïõò ô\ò B÷áñéóôßáò 1797С 

Посочените примери са сравнително единни в лексикално отношение 

– само в първия глаголът е íàðèöàòè ñ, а във всички останали е áûòè. При 

сравняването им с публикуваните случаи на творителен предикативен в 

старобългарски и среднобългарски текстове прави впечатление, че в ПА 

формите на глагола са предимно нефинитни – инфинитив (5.1, 5.3, 5.4) и 

сегашно деятелно причастие (5.2). В другите паметници разглежданият 

падеж се среща сравнително рядко при инфинитив – в 12 примера от 

известните досега общо около 100127. Още по-рядко се използва при 

императив (5.5). До този момент са регистрирани два случая: единият е от 

Супр и също представлява синтетична форма на áûòè (íå á©äè íèêòîæå 

èþäî« òó – Бауэрова 1963: 305), а другият е описателна отрицателна 

форма от Синайския патерик, образувана с íå ìîçè (íå ìîçýòå ìåíå 

æèäîâèíîìü îñòàâèòè íåêðüùåíà – Минчева 1978б: 95). 

Разглеждайки употребата на творителен предикативен в Хлудовия 

триод, К. Мирчев прави интересно наблюдение за конструкциите с äýâà 

при глаголите áûòè и ïðýáûòè. Според него те са се превърнали в почти 

                                                           
127 Преброяването е направено от мен по данните, съдържащи се в: Бауерова 1963; 

Минчева 1973; 1978б: 95; 1991: 167–168; Мирчев 1968а; 1968б; Йовчева, Тасева 1995: 

34. 
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закостенели синтактични средства с подходяща архаична отсянка за по-

ярко подчертаване на едно необичайно явление – непорочното зачатие на 

Дева Мария (Мирчев 1968б: 137). Синтактичният материал от ПА дава 

достатъчно основания за по-детайлен анализ в тази посока. Освен в 5.1, 

където именно творителната форма на äýâà изпълнява ролята на предикат, 

в следващия пример също става въпрос за девственица – Анна пророчица, 

която е живяла целомъдрено седем години128 след омъжването си. 

Действително, в творителен падеж е съществителното âüäîâà, но то 

означава същата личност и е употребено в изречението, съобщаващо 

необичайния факт. Впрочем 84-годишната възраст на Анна също може да 

се разглежда като нещо изключително, защото по онова време малцина са 

доживявали до нея129. 

Използването на творителен предикативен в 5.1 подчертава едно 

противоречие – да се наричаш девица, а да нямаш съответните доброде-

тели. В 5.3 и 5.4 е комбинирано с ярки метафори: този, който служи на 

Бога, трябва да се превърне целият в огън, за да е непобедим от враговете, 

а духовният пастир – да бъде целият “ум и око”, за да опази невредими 

учениците си. Образността в 5.4 е подсилена от още пет (!) градиращи 

метафори. В 5.5 също има метафори, които при това се противопоставят: 

светлината на благодарността – тъмата на неразумността130. Като прибавим 

израза äëúæüíú ¬ñòú (5.3, 5.4), обобщителното местоимение âüñü (5.3, 5.4) 

                                                           
128 В ръкописа е допусната грешка при отбелязването на броя на годините – èѓ  (8) 

вместо çѓ  (7), най-веротяно при транслитерирането на глаголическия антиграф. Т. 

Славова обяснява същата грешка в Тълковната палея с това, че преписвачът, знаейки 

за разминаването между глаголическите и кирилските числени стойности, понякога 

механично е отмествал към следващата буква. Тук обаче той е отместил с единица 
самата числена стойност на първоначалната глаголическата буква æ (7) и е предал 

числото 8 със съответната кирилска буква – è (Славова 2002: 61, 71).  
129 През Античността и Средновековието средната възраст в Европа например е била 

само 20–25 години (Гандев 1989: 248). 
130 Старобългарският превод е неточен: гръцката лексема B÷áñéóôßá е предадена с 
íåðàçóìè¬ вместо с íåáëàãîäàðè¬. 
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и появата на творителна форма при императива на áûòè (5.5), може да 

заключим, че разглежданите конструкции не се появяват в случаен 

контекст. Напротив, те са твърде специфично синтактично средство в ПА и 

са стилистично мотивирани. Целят да подчертаят, да изтъкнат определен 

факт или да засилят въздействието на образните послания. 

Наличието на творителен предикативен в евангелски цитат (5.2) в ПА 

е важно с оглед на липсата на такива конструкции в старобългарските 

евангелски текстове. Най-вероятно то се дължи на по-късна редакторска 

намеса в Преслав. 

6. Дателен притежателен падеж. 

Сред характерните процеси в развоя на българската граматична 

система е изместването на родителния падеж за притежание от дателния и 

замяната му впоследствие от конструкция с предлога íà. Наложило се е 

становището, че това е балканизъм, проявление на общата тенденция за 

сливане на родителния и дателния падеж в балканските езици (Минчева 

1987: 24–26; Асенова 2002: 81–86; Sandfeld 1930: 185–191; Schaller 1975: 

134–141; Solta 1980: 205–210), а началото му се отнася към старо-

българския период (Минчева 1964: 165; Мирчев 1966: 282–283; Христова: 

1984: 83, 91; Meyer 1920: 52). Развоят на дателния притежателен в 

българския език е проучен обстойно и задълбочено от А. Минчева (1964), 

която класифицира всички дателни форми с притежателно значение в 

старобългарския ръкописен канон: dativus commodi/incommodi, двойно 

зависим дателен падеж, приименен дателен за отношение в конструкции с 

áûòè и дателен определителен (dativus adnominalis). 

В ПА всички тези групи са добре представени, но поради големия 

обем на материала тук ще бъдат разгледани само онези употреби на dativus 

adnominalis, които най-пълно съвпадат с приименния родителен за 

принадлежност (Минчева 1964: 59–65): 
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6.1. Приименен дателен падеж, изразяващ отношение на 

притежание, собственост. 

6.1.1. ñðѓöå ì©æ©• äà ìûñëèòü ïðàâåäüíàà 74:43 Притч 16:9 Êáñäßá 

Bíäñ{ò ëïãßæÝó2ù äßêáéá 1653В 

6.1.2. îñòðîãíýâüå áî... âúòúêíåòü ñ âú ñðѓäöå ÷ëѓêó 110:54 >Ç ã@ñ 

|îõ÷ïëßá... ðáñáâÜëëåé Uáõô[í årò ô[í êáñäßáí ôï‡ Bí2ñþðïõ 1772В 

6.1.3. ïðýäú ëèöåìú ÷ëѓêó äàëú ì©äðîñòú è ðàçóìú è ðàäîñòú 14:2–2 

Екл 2:26 Ðñ{ ðñïóþðïõ ôï‡ Bí2ñþðïõ Väùêåí óï5ßáí, êáp ãí™óéí, êáp 

åˆ5ñïóýíçí 1472А 

6.1.4. íå çüðè íà ëèöå ¬ìó" íè íà âåëè÷üñòâî òýëà åãî 46:4–6 1 Царств 

16:7 Ì[ TðéâëÝøfò årò ô[í Ђøéí áˆôï‡, ì[äS årò ô[í Wîéí ôï‡ ìåãÝ2ïõò 

áˆôï‡ 1581А 

6.2. Приименен дателен падеж, изразяващ връзка между част и 

цяло, признак и неговия носител. 

6.2.1. âàìè óáýæäåíú" è êú âàìú íà÷àëî" ñëîâó ñòâîðèâú 65:6 ðáñ 

‰ì™í ðñïôñáðåpò, êáp ðñ{ò ‰ìAò ô[í Bñ÷[í ôï‡ ëüãïõ ðïéçóÜìåíïò 

1625D 

6.2.2. ÿêî êîðåíü âüñýìü çüëîìü åñòü" ñðåáðîëþáèå 8:7–16 Ѓôé …ßæá 

ðÜíôùí ô™í êáê™í Tóôpí ^ 5éëáñãõñßá 1457D 

6.2.3. è òàêîâüè: íå ÷àåòü êîíüöà æèòè© 13:1–31 Êáp } ôïéï‡ôïò ïˆ 

ðñïóäïêL ôÝëïò âßïõ 1468D 

6.2.4. íà÷ëî áî çúëó ìëúâåíèå 14:3–10 Екл 8:16 êáp ã@ñ Bñ÷[ 

êáê™í } ðåñéóðáóìüò 1472А 

6.2.5. ì©äðîñòü ÷ëѓêó ïðîñâýøòàåòú ëèöå åãî 16:2–2 Екл 8:1 Óï5ßá 

Bí2ñþðïõ 5ùôéåq ðñüóùðïí áˆôï‡ 1477А 

6.2.6. ì©äðîñòú ÷ëѓêó" ïðîñâýøòà¬òú ëèöå ¬ãî 32:8–3 Екл 8:1 Óï5ßá 

Bí2ñþðïõ 5ùôéåq ðñüóùðïí áˆôï‡ 1540А 

6.2.7. ãíýâü áî ìóæó" ïðàâüäû áæѓè íå ñúäýâàåòú 23:9–6 Иак 1:20 

<Ïñã[ äS Bíäñ{ò, äéêáéïóýíçí Èåï‡ ïˆ êáôåñãÜæåôáé 1505С 
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6.2.8. ìèëîñòü ÷ëѓêó íà èñêðüíèèìü ñâîèìü 128:34 Сир 18:12 #Åëåïò 

Bí2ñþðïõ Tðp ô{í ðëçóßïí áˆôï‡ 1833В 

6.3. Приименен дателен падеж с експликативно и квалифи-

кативно значение. 

6.3.1. íå òîëèêî áî ïîëüçóåòü ¬æå óäðúæàòè óñòà âú âðýì ãíýâó... 

åëèêîæå ÷èñòèòè ñðѓöå îòú ïàìòè çúëó 52:2–5 ÏЉôå ã@ñ ôïóï‡ôüí Tóôéí ô{ 

êñáôåqí ô{ óüìáôïò Tí êáéñ© 2õìï‡... Ѓóïí ô{ êá2áñßæåéí ô[í êáñäßáí 

Bð{ ìíçóéêáêßáò 1596В 

6.3.2. íú ïî îòúøüñòâèè ¬æå îòúñóäó" âñ ãîðüêà è ëþòà 

óñúðøò©òü" ïîã¹áëüøàÿ âðýì ïîêàíè« 95:27 Bëë@ ìåô@ ô[í Tíôå‡2åí 

Bðïäçìßáí ðÜíôá Ѓëá ðéêñ@ óõíáíôÞóïõóéí ôïqò BðïëÝóáóéí ô{í 

êáéñ{í ô\ò ìåôáíïßáò 1724А 

6.3.3. ÿêîæå áî ïîìðà÷èòü ñëúíüöå ïîäüòåêú îáëàêú• òàêî óìà ìûñëü 

ïàìòüíèêà çúëó 52:2–14 $Ùóðåñ ïЋí óêïôßæåé aëéïí ‰ðïäñáì{í íÝöïò, 

ï‹ôùò íï‡í ëïãéóì{ò ìíçóéêáêßáò 1596В 

6.3.4. ÿêî ÷àäà ñâýòó õîäèòå 35:15–2 Еф 5:8 >Ùò ôÝêíá 5ùô{ò 

ðåñéðáôåqôå 1545С 

6.3.5. èæå ¬ñòü ñëàùú âú ñúíüìèùèõú âèíó: âú ñâîèõú òâðüäüõú 

îñòàâèòü äîñàæäåíè¬ 5:8–2 Притч 12:11 $Ïò Tóôéí ^ä†ò Tí ïtíùí 

äéáôñéâáqò, Tí ôïqò Uáõôï‡ |÷õñþìáóé êáôáëåßøåé Bôéìßáí 1448В 

6.3.6. åòåðè áî âèíî© ìèëîâàíèþ ìèëîâàíè áëàãî÷üñòúíî ìüíòú 

ñú÷åòàâàòè ñ ñú æåíàìè 17:1–5 ÔéíSò ã@ñ ðñï5Üóåé ä\2åí óõìðá2åßáò, 

åˆóåâSò ïtïíôáé óõíäéÜãåéí íõíáéîß 1480А 

6.3.7. Íåèìýíüñòâî öýëîìóäðü¬ æèòü¬ ìíèõó óêàçà¬òü 89:1 >Ç 

Bêôçìïóýíç årëéêñéí\ ô[í ðïëéôåßáí ôï‡ ìïíá÷ï‡ Bðïäåßêíõóéí 1705С 

6.3.8. ïîäàâà¬òü áî êðýïîñòü áѓú" +ïî âîëè ïî íà÷àëó+ ïî ïðýäúëîæåíü« 

÷ëѓêó 86:37 <Åðé÷ïñçãåq ã@ñ ô[í ró÷†í } Èå{ò êáô@ ô[í ðñü2åóéí ôï‡ 

Bí2ñþðïõ 1697D 
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6.4. Приименен дателен падеж след отглаголни съществителни с 

обектно или субектно значение. 

6.4.1. ïîäâèçà©øò© ñ ÿêî îòúâðýøòè çàïîâýäú àïѓë© ãëѓ©øòà 37:1–11 

<Áãùíéæüìåíïé ќóðåñ Bêõñ™óáé ô[í Tíôïë[í ôï‡ <Áðïóôüëïõ 

öÜóêïíôáò 1549D 

6.4.2. ÿêî ÿæå ãѓëåøè ãѓí ñ©òü" íà ñúçúäàíèå äѓõîâüí©ìó áðàòüñòâó 

46:2–16 Ѓôé G ëÝãåéò, Êõñßïõ Tóôpí, årò ïrêïäïì[í ô\ò Tí ×ñéóô© 

Bäåë5üôçôïò 1581А 

6.4.3. W íå âúçäàÿòè çúëà çà çúëî• ñëîâî êîíü÷àâúøå ïðýèäýìú• è âú 

îïîìüíýíüè çúëó 52:1–3 Ô{í ðåñp ôï‡ ì[ Bíôáðïäï‡íáé êáê{í Bíôp 

êáêï‡ ëüãïí ôåëÝóáíôåò, ìåôÝë2ùìåí êáp årò ô{í ô\ò ìíçóéêáêßáò 

1596А 

6.4.4. è æüí©ùè ïëîäû ïëýâåëüíû +íà+ èæäüæåíè¬ îãíþ 47:1–5 êáp 

2åñßæïí êáñðï†ò æéæáíéþäåéò årò êá‡óéí ðõñüò 1584А 

6.4.5. îðóæüÿ áî íàø íå ïëúòíà• íú ñèëüíà á ѓó êú ðàçäðóøåíü« 

òâðüäüìú 102:143 2 Кор 10:4 Ô@ ã@ñ Ѓðëá ^ì™í, ïˆ óáñêéê@, Bëë@ 

äéíáô@ ô© Èå© ðñ{ò êá2áßñåóéí |÷õñùìÜôùí 1744С 

6.4.6. íú è êú ñàìîìó æèòè© îáýøòàíè© íåíàâèñòú òâîðèòú 25:1–16 

êáp ðñ{ò áˆô[í ôï‡ âßïõ ô[í Tðáããåëßáí ìqóïò Tìðïéåq 1509В 

6.4.7. ïðîñèòè ðàçóìà äõѓâíà íà ðàñìîòðåíèå â„ñåìó ïîëüçüíóìó 111:189 

Árôåqí óýíåóéí ðíåõìáôéê[í, årò ô{ äéáêñßíåéí áˆô{í ô@ óõì5Ýñïíôá 

1780А 

6.4.8. èì©ùè áî äøѓà ëþáîâü ñúâðüøåíè¬ çàêîíó• âú ïðèøüñòâü¬ ãí ѓå 

âúñõûòèòü ñ• âú îáëàöýõ„ âú ñúðýòåíè¬ ¬ãî 128:131 #Å÷ïõóá ã@ñ ^ 

øõ÷[ ô[í BãÜðçí, ô{ ðëÞñùìá ôï‡ íüìïõ, Tí ôi ðáñïõóßJ ôï‡ Êõñßïõ 

BñðÜæåôáé Tí íåöÝëáéò årò BðÜíôçóéí áˆôï‡ 1836D 

6.4.9. è ñàìè âú ñåáý âúçäûõà¬ìú• âúñûíåíèÿ ÷à«ùå èçáàâëåíèÿ 

òýëó íàøåìó 129:45 Рим 8:23 êáp áˆôïp Tí Uáõôïqò óôåíÜæïìåí, 

õsï2åóßáí Bðåêäå÷üìåíïé ô[í ëýôñùóéí ôï‡ óþìáôïò ^ì™í 1840А 
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6.5. Приименен дателен падеж с партитивно значение. 

6.5.1. àøòå óáî ÿâèòü ñ êîìó• ïîäâèçà«øòèèìú ñ• èëè ñâýòú• èëè 

îáðàçú ¬äèíú îãíåçðà÷åíú 84:1–42 <Å@í ïЋí |ö2i ôéíé ô™í BãùíéæïìÝíùí, 

b ö™ò, b ó÷\ìÜ ôé ðõñïåéäÝò 1689А 

Обемът на примерите за приименен дателен в ПА е съизмерим с този 

в старобългарския ръкописен канон. Много добра илюстрация за 

синтактичната и семантичната идентичност с родителния падеж е 

непосредствената употреба на дателна и генитивна форма една след друга 

– ìèëîâàíèþ ìèëîâàíè (6.3.6). Вероятно едната е била добавена по-късно, 

но независимо от това, случаят показва, че те са били равностойни и 

взаимозаменяеми в определени синтактични позиции. 

Приименният дателен падеж много рядко има партитивно значение в 

старобългарския ръкописен канон – посочват се само два примера 

(Минчева 1964: 65). В ПА е регистрирана именно такава специфична 

употреба (6.5.1). 

6.6. Приименни дателни енклитики ìè, òè, ñè. 

В тясна връзка с развоя на дателния притежателен падеж в 

българския език е постепенното налагане на кратките дателни форми на 

личното и възвратно-личното местоимение като аналози на 

притежателните местоимения. Приименната употреба на дателните 

енклитики е засвидетелствана още в старобългарския ръкописен канон, а 

разширяването й е характерно за преславските текстове (Грашева, Славова 

2003: 320; Минчева 1988: 139, 141–142; 1991: 168; Спасова 2007: 128–130). 

ПА също съдържат примери, илюстриращи началния етап от езиковия 

развой: 

6.6.1. ðàçóìüíý ðàçóìýâàè ïðýäúïîëàãà¬ìàÿ òè: è âúçäðüæè ðóêó ñè 

3:1–3 Притч 23:1? íïçô™ò íüåé ô@ ðáñáôé2Ýìåíá óïé, êáp Tðßâáëå ô[í 

÷åqñÜ óïõ 1440С 
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6.6.2. ÿìîæå àùå âúçüðèøè: íå ïðîñòüðè ðóêû ñè 3:2–6 Сир 31:16 ïЏ 

T@í TðéâëÝøfò, ì[ Têôåßífò ô[í ÷åqñá óïõ 1440С 

6.6.3. è § æåëàåìûèõü ñè âüçáðàíÿè 6:72 Сир 18:30 êáp Bð{ ô™í 

|ñÝîåþí óïõ êùëýïõ 1452А 

6.6.4. áðàòó ñè äàñè âú çàèìú 11:1–6 Втор 15:8 ? Ô© Bäåë5© óïõ 

äáíéåqò 1465А 

6.6.5. áðàòó ñè íå èçëèõâ¹è ñåðåáðà 12:7–2 Втор 23:19 Ô© Bäåë5© óïõ 

ïˆê Têôïêéåqò Bñãõñßïõ 1465D 

6.6.6. è õîäè âú ï©òåõú áåñ ïîðîêà• à íå âú âèäýíèè î÷è© ñè 18:13–8 

Екл 11:9 êáp ðåñéðÜôåé Tí }äïqò Bìþìùò, êáp ì[ Tí }ñÜóåé |ö2áëì™í 

óïõ 1485D 

6.6.7. ïðàâüäî« ñ©äèøè èñêðüí©ìó ñè 74:26 Лев 19:15 Tí äéêáéïóýíf 

êñéíåqò ô{í ðëçóßïí óïõ 1653В 

6.6.8. àøòå äõѓú îáëàäà«ùàãî âúçèäåòü íà ò• ìýñòà ñè íå îñòàâè 

103:81 Екл 10:4 <Å@í ðíå‡ìá ôï‡ TîïõóéÜæïíôïò BíÜâi Tðp óS, ôüðïí 

óïõ ì[ Böiò 1748A 

6.6.9. ïîìíè ãíýâú âú äüíü ñúêîíü÷àíüÿ ñè 106:128 Сир 18:24 Êáp 

ìíÞó2çôé 2õìï‡ Tí ^ìÝñJ ôåëåõô\ò 1760A 

6.6.10. â„ñå« äøѓå« ñè ãîòîâàè ãѓþ 124:64 Сир 7:31 <Åí Ѓëf ôi øõ÷i óïõ 

åˆëáâï‡ ô{í Êýñéïí 1821B  

6.6.11. âýäýòè êîìóæüäî âàñú ñâîè ñè ñúñ©äú" ñúòÿæàâàòè âú ñòѓûíè 

è ÷úñòè 19:22–7 1 Сол 4:4 åräÝíáé Wêáóôïí ‰ì™í ô{ Uáõôï‡ óåê‡ïò 

êôAó2áé Tí Cãéáóì© êáp ôéìi 1492В 

6.6.12. âúçúìè ñâî¬ ñè é èäè 28:22–8 Мат 20:14 Dñïí ô{ ó{í, êáp 

‹ðáîå 1529А 

6.6.13. èëè íýñòú ìè ëýòü ñòâîðèòè ¬æå õîøò© âú ñâîèõú ñè 28:22–10 

Мат 20:15 b ïˆê Vîåóôß ìïé ðïé\óáé ѓ 2Ýëù, Tí ôïqò Tìïqò; 1529В 

6.6.14. W òî ђN ¬æå íå èñêàòè ñâîèõú ñè 72:1 Ðåñp ôï‡ ì[ æçôåqí ô@ 

Uáõôï‡ 1645С 
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6.6.15. òàêî äëúæúíè åñìú è íå èñêàòè ñâîèõú ñè 72:3 ï‹ôùò 

|öåßëïìåí, êáp ô{ ì[ æçôåqí ô@ Uáõôï‡ 1645С 

6.6.16. íèêòîæå äà èøòåòü ñâîèõú ñè 72:44 1 Кор 10:24 Ìçäåpò ô@ 

Uáõôï‡ æçôåßôù 1648A 

6.6.17. ëþáû äà íå èøòåòü ñâîèõú ñè 72:54 1 Кор 13:5 >Ç BãÜðç ïˆ 

æçôåq ô@ Uáõô\ò 1648В 

6.6.18. íå îòúèìè îòú ìåíå áëàãîäýòè ïðýæäå óìðúòèÿ ìè 41:14–3 

Притч 30:7 Ì[ B5Ýëfò Bð’ Tìï‡ ðñ{ ôï‡ ìS Bðï2áíåqí 1564D 

6.6.19. àíà»åìà áûòè" îòú õѓà ïî áðàUђè ìî¬è è «æèêàìú ìè ïî ïëúòè 

92:72 Рим 9:3 BíÜ2åìá åxíáé Bð{ ×ñéóôï‡ ‰ðSñ ô™í Bäåë5™í ìïõ, ô™í 

óõããåí™í ìïõ ô™í êáô@ óÜñêá 1716С 

6.6.20. â„ñå åëèêî èìàòü ð©êà òâîÿ òâîðèòè" åëèêà æå åñòü ñèëà òè òâîðèòè 

98:52 Тов 4:8-10 ? ÐÜíôá Ѓóá V÷f ^ ÷åßñ óïõ ðïéåqí, Ѓóç äýíáìßò óïõ, 

ðïßçóïí 1732А 

6.6.21. à íèøòåòà òè ÿêî è çúëú ì©æü îòèäåòú 36:4–4 Притч 6:11 ^ 

äS Víäåéá, ќóðåñ êáê{ò Bí[ñ, BðáõôïìïëÞóåé 1548С 

Сравнително много са съчетанията от типа ñâîè ñè (6.6.11–6.6.17), 

които се срещат и в Супр, както посочва К. Мирчев. Според него те 

представляват типичен народен обрат и показват независимост от гръцкия 

оригинал (Мирчев 1966: 282). В два последователно цитирани евангелски 

стиха в ПА тези съчетания се разграничават и от устойчивата традиция, 

която не познава отклонения. Срещу ñâî¬ ñè (6.6.12) навсякъде в 

евангелските кодекси стои ñâî¬, а срещу ñâîèõú ñè – ñâîèõú ìè (Евангелие 

2005: 107). 

Появата на дателните енклитики ñè и òè в старобългарския превод 

без гръцко лексикално съответствие (6.6.9, 6.6.21) също е значеща. 

Преводачът (или редакторът) явно си е служел с тях по-свободно и ги е 

вмъквал, когато е чувствал необходимост от уточняване на притежанието. 
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7. Разширяване на употребата на винителния падеж след 

предлозите âú и íà. 

В старобългарския език винителният падеж се е конкурирал с 

местния след предлозите âú и íà, в зависимост от това дали глаголът е 

означавал движение, или е бил статичен. Разграничението не е било строго 

и при някои глаголи, например ïîëàãàòè, ïîâðýùè, ïàñòè, ñýñòè, âúñåëèòè ñ, 

са се използвали и двата падежа (Геродес 1963: 321). 

Още през старобългарския период винителният падеж в съчетание с 

посочените предлози се е срещал и при статични глаголи. Употребата му в 

контексти на местния падеж се интерпретира по различен начин: като 

западнославянска езикова черта (Vašica 1958: 528; Bláhová-Dvořaková 1962: 

154–155); проява на стария славянски синтаксис (Минчева 1978б: 100)131; 

свидетелство за прехода към аналитизъм в българския език, в частност – 

резултат от заличаването на разликата между категориите покой и посока 

(Дуриданов 1957а: 15; 1958: 17–19; Граматика 1993: 551; Харалампиев 

2001: 194), което е общ момент в развитието на балканския аналитизъм 

(Асенова 2002: 86–88); характерна особеност на преславските текстове 

(Минчева 1988: 140; Грашева, Славова 2003: 321). 

Без да се изключва общославянският характер на това явление, 

многобройните случаи на изместване на местния падеж от винителния в 

среднобългарските паметници (Мирчев 1978: 246–247; Харалампиев 2001: 

194) дават основание началото на процеса да се потърси в предходния 

период и примерите от старобългарските текстове да се разглеждат в 

светлината на аналитичния езиков развой. Същевременно тази иновация е 

териториално маркирана – тя е характерна за източния ареал на 

старобългарските говори, респ. за Преславското книжовно средище. 

За навлизането на винителния падеж в контексти на местния 

свидетелстват следните примери от ПА: 

                                                           
131 Мнението се поддържа също от Г. Тал и К. Мирчев (Минчева 1978б: 100). 
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7.1. áåñêâðüíüíèè áî wòú îäúæäåíèÿ íåáåñüíààãî õëýáà êðúìòü ñ: 

ïðýáûâà«ùààãî âú æèçíü âý÷úíó« Р:2–22 Ïs ã@ñ Bêßâäçëïé Tê ô\ò 

Tðïìâñßáò ôï‡ ïˆñáíßïõ Dñôïõ ôñÝöïíôáé, ô\ò ìåíïýóçò årò æù[í 

árþíéïí 1429А 

7.2. íå äýëàèòå áðàøúíà ãûáëþùààãî: íú ïðýáûâà«ùå¬ âú æèçíü 

âý÷úíó« 4:9–3 Иоан 6:27 <ÅñãÜæåó2å ì[ ô[í âñ™óéí ô[í BðïëëõìÝíçí, 

Bëë@ ô[í ìÝëëïõóáí årò æù[í árþíéïí 1445А 

7.3. äýëàèòå íå áðàøüíî ãûáëþùåå• íú ïðýáûâà«ùå¬ âú æèçíü 

âý÷úí©« 117:38 Иоан 6:27 <ÅñãÜæåó2å ì[ ô[í âñ™óéí ô[í BðïëëõìÝíçí, 

Bëë@ ô[í ìÝëëïõóáí årò æù[í árþíéïí 1797В 

7.4. äýëà«ùàÿ íå áðàøüíî ãûáëþùå¬• íú ïðýáûâà«ùå¬ âú æèçíü 

âý÷üí©« 122:55 Иоан 6:27 TñãáæïìÝíïõò “ì[ ô[í âñ™óéí ô[í BðïëëõìÝíçí, 

Bëë@ ô[í ìÝíïõóáí årò æù[í árþíéïí” 1812С 

7.5. ñíѓú æå îñëóøúëèâú" âú ïîãûáýëü á©äåòü 38:13–4 Притч 10:1 (?) 

õs{ò äS BíÞêïïò, Tí BðùëåßJ Vóôáé 1553В 

7.6. ÿêîæå áî çåìëÿ ñúãîäà íàïàÿ¬ìà: ÷èñòî âúñýàíî¬ âú íþ ñýì: ñú 

ïðèáûòúêîìü âúçäðàùà¬òü 5:2–4 &Ïí ôñüðïí í@ñ ^ ã\ óõììÝôñ¥ ìSí 

Ђìâñ¥ BñäåõïìÝíç, êá2áñ{í ô{ årò áˆô[í óðÝñìá êáôáâáëëüìåíïí 

ìåô@ ðñïó2[êçò Bíßçóéí 1445С 

7.7. ãîòîâàè âú èñõîäú äýëà ñâîÿ 68:54 Притч 24:27 <Åôïßìáæå årò ô[í 

Vîïäïí ô@ Vñãá óïõ 1636С 

7.8. õîò áî ðüâüíèâ©þ ñâî© ìûñëü èçâýñòîâàòè• ïðèñíî âú çúëîáû 

íà÷åíåòü 55:1–5 ÈÝëùí ã@ñ ô{í Tñéóôéê{í áˆôï‡ ëïãéóì{í 

ðëçñïöïñ\óáé, Båp årò …Jäéïõñãßáò Tðéôçäåýåé 1604В 

7.9. âú âüñå áî íà÷èíàíè¬ ïðèñòà¬òü" âú îáðàçý æ¬ è çðàöý" è âú 

õîæäåíèè è ãëàñý 42:3–12 <Åí ðáíôp ã@ñ Tðéôçäåýìáôé ðáñõ5ßóôáôáé, Ví 

ôå ó÷Þìáôé êáp Tí ìïñ5i êáp Tí âáäßóìáôé, êáp Tí 5ùíi 1568А  

7.10. íèêàêîæå äà íå îáðøò¬òü âú íû âúõîäà 27:15–4 ìçä’ Ѓëùò å‹ñf 

ðáñåßóäõóéí årò ^ìAò 1525А 
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7.11. àøòå âú âñå ïîñëóøüëèâè ¬ñòå 79:74 2 Кор 2:9 år årò ðÜíôá 

‰ðÞêïïß Tóôå 1557А 

7.12. âú òðýáîâàíè ñòѓúèõú ïðè÷àøòà©øòå ñ 11:10–5 Рим 12:13 Ôáqò 

÷ñåßáéò ô™í Cãßùí êïéíùíï‡íôåò 1465А 

7.13. è ñýìÿ åãî âú áëãѓíè¬ áóäåòü 11:5–3 Пс 36:26 êáp ô{ óðÝñìá 

áˆôï‡ årò åˆëïãßáí Vóôáé 1464D 

7.14. íå äàæäú òâîåãî áîãàñòâà æåíý" è òâîåãî óìà è æèòèÿ âú 

ïîñëýäîñúâýòèå 18:8–11 “Ì[ ä©ò ó{í ðëï‡ôïí ãõíáéêp·” êáp ô{í ó{í 

íï‡í, årò ‰óôåñïâïõëßáí 1485С 

7.15. äà î âüñåìú âñåãäà âüñü äîâúëú èìóùå• èçáûòúêó¬òå âú âñ 

äýëà áëàãàà 119:71 2 Кор 9:8 uíá Tí ðáíôp ðÜíôïôå ðAóáí áˆôÜñêåéáí 

V÷ïíôåò ðåñéóóåýóçôå årò ðAí Vñãïí Bãá2üí 1805С 

7.16. äѓõú áî áîæѓüè äàíûè âü òýëî ñå• ïå÷àëè íå òðúïèòú 25:10–4 Ô{ 

ã@ñ Ðíå‡ìá ôï‡ Èåï‡, ô{ äï2Sí årò ô[í óÜñêá ôáýôçí 1512С 

7.17. îòú ïå÷àëè ïðèçúâàõú ãѓà è óñëûøà ì âú ïðîñòðàíüñòâî 25:16–

21 Пс 117:5 <Åê 2ëßøåùò TðåêáëåóÜìçí áˆô{í, êáp TðÞêïõóÝí ìïõ årò 

ðëáôõóìüí 1513В 

7.18. ïðýêðúìèòè ÿ âú ãëàäú 10:9–3 Пс 32:19 äéá2ñÝøáé áˆôï†ò Tí 

ëßì© 1464А 

7.19. è ïðèèìè íà äøѓó ñâî«• íè ñðàìëè ñ âú ïàäåíü¬ ñâî¬ 93:30 

Притч 18:5; Втор 16:19 (?) Êáp ì[ ëÜâfò ðñüóùðïí êáô@ ô\ò øõ÷\ò 

óïõ, ìçäS Tíôñáðiò årò ðô™óßí óïõ 1717В 

7.20. áóäè âúñú ÷ëѓêú ñêîðú ïîñëóøàòè• à ìóäüíú ãëѓàòè• ì©äúíü âú 

ãíýâú 23:9–5 Иак 1:19 #Åóôù ðAò Dí2ñùðïò ôá÷†ò årò ô{ Bêï‡óáé, êáp 

âñáä†ò årò ô{ ëáë\óáé· âñáä†ò äS årò |ñãÞí 1505В 

7.21. óãîòîâè âú èñõîäú äýëà ñâîÿ• é ïðèãîòîâè ñ íà ñåëî 60:115 

Притч 24:27 <Åôïßìáóïí årò ô[í Vîïäïí ô@ Vñãá óïõ, êáp ðáñáóêåõÜæïõ 

årò ô{í Bãñüí 1617В 

7.22. ëþòý áî ãðýøúíèêó íàõîäù© íà äúâà ïóòè 13:1–16 Ïˆáp ã@ñ 

Cìáñôùë© Tðéâáßíïíôé Tðp äýï ôñßâïõò 1468С 
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В три повтарящи се цитата на Йоан 6:27 (7.2, 7.3, 7.4) и в една 

отпратка към този стих (7.1) в ПА упорито се предпочита винителен падеж 

– âú æèçíü âý÷úí©«, макар че в ранните евангелски кодекси 

последователно се употребява местен падеж – âú æèâîòý âý÷üíýåìü, с 

изключение на Ост – âú æèâîòú âý÷üíûè (Евангелие 1998: 28). Като 

прибавим и æèçíü – една от най-характерните преславски лексеми 

(Славова 1989: 53–55; Карачорова 1984: 56; Христова-Шомова 2004: 459–

460), с по-голяма увереност можем да твърдим, че тези части от текста на 

ПА са били редактирани в Преслав. 

Отклонение от ранните преводи вероятно има също в един псалтирен 

цитат в ПА – âú áëãѓíè¬ (7.13), докато в Син се е съхранил местният падеж 

– âú áëѓíè¶ (Северьянов 1922: 48), както и в апостолски цитат: срещу 

винителната форма âú âñå (7.11) в ПА стои локативната âú âúñåìú, 

регистрирана в СлА (Ильинский 1912: 39). 

Разколебаната употреба на местен падеж след предлога âú личи 

много добре в 7.9, където, в рамките на едно изречение, идентична 

синтактична служба изпълняват една винителна (âú âüñå áî íà÷èíàíè¬) и 

четири локативни форми (âú îáðàçý è çðàöý è âú õîæäåíèè è ãëàñý). Този 

пример показва също несъмнено дублетния характер на двата типа 

съчетания, които “не се свързват нито с някакви семантични разлики, нито 

с разграничителни признаци във връзка с дистрибуцията им” (Минчева 

1984–1985: 483). 

При анализа на разглежданите предложни съчетания в ПА не бива да 

се подминава въпросът за евентуално влияние на гръцкия оригинал. Срещу 

голяма част от тях (19 от 23132) стои årò + винителен падеж, а не Tí + 

дателен падеж. Смесването на тези изразители на категориите посока и 

покой е било жива черта на народния гръцки език още през I–II в. и е 

намерило ясно отражение в новозаветните текстове (Дуриданов 1957б: 

229). Въпреки това преводачът надали би допуснал в толкова много случаи 
                                                           
132 В 7.21 има две предложни съчетания с винителен падеж. 
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сляпо да бъде воден от гръцкия оригинал, в грубо нарушение на нормите 

на старобългарския синтаксис (Дуриданов 1958: 18–19). По-вероятно е 

неговото езиково съзнание вече да не е правило строго разграничение 

между винителния и местния падеж в определени контексти и да е 

допускало варирането им. 

Заличаването на разликата между категориите покой и посока, довело 

до навлизането на винителния падеж в територията на местния, има и 

друго проявление – употреба на локативни форми след глаголи за 

движение и след предлозите âú и íà, която се среща още в старобългарския 

ръкописен канон (Граматика 1993: 551–552; Харалампиев 2001: 194). В ПА 

са регистрирани два такива случая:  

• íè æå âú ìýñòýõú âú íèõúæå ïðèõîäèòå• îáðýòàòè óäîáüíý 

âúçèñêà¬ìúèõú Е:1–10 ìÞôå Tí ôïqò ôüðïéò Tí ïyò Tðéäçìåqôå å‰ñßóêåéí 

åˆ÷åñ™ò ô@ Tðéæçôïýìåíá 1421В 

• ëþòý ñúõîäùèèìú âú åãyïòý" íà ïîìîùü 100:33 Ис 31:1 Ïˆáp, ïs 

êáôáâáßíïíôåò årò Átãõðôïí Tðp âïÞ2åéáí 1736С 

 

*   *   * 

По-голямата част от представените падежни употреби в ПА са 

несъмнено свидетелство за архаичен синтаксис на текста, а някои от тях се 

срещат дори по-често, отколкото в старобългарския ръкописен канон: 

безпредложният родителен партитивен и безпредложният местен падеж 

при íàäýÿòè ñ и при глаголите с префикс ïðè-. Същевременно 

иновационните черти – развоят на дателния притежателен и разширяването 

на сферата на винителния падеж – са умерено застъпени. Специфична за 

ПА се оказва стилистично маркираната употреба на творителния 

предикативен падеж, който заедно с дателния при õîòýòè и приименните 

дателни енклитики подсказва преславско влияние. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Ранните славянски преводни съчинения имат великолепни 

изследвания, но не в цялостен лингвистичен план. В настоящата работа е 

направена обща характеристика на един преводен текст – ПА, на различни 

езикови нива, с помощта на езикови маркери. Ако подобен анализ се 

направи и на други текстове, това би помогнало да се изработи еталон за 

преводаческия почерк, който да се използва при установяването на 

авторството на анонимни преводи. 

Освен че в повечето случаи ранните славянски преводи са анонимни, 

обикновено липсват данни за времето и мястото, където са възникнали 

първоначалните текстове, а това, че автографите не са съхранени, налага 

отсяване на езиковите факти, регистрирани в преписите на преводите. 

Затруднено е и проучването на отношението към оригинала, понеже 

липсват критични издания на съответните гръцки текстове. 

Всичко това важи и за славянския превод на ПА. Целта на избрания 

подход на изследване е в максимална степен да се тушират условностите, 

които съпровождат всеки подобен анализ. Проучването е съсредоточено 

върху лексикалните и морфо-синтактичните характеристики на ПА, които 

в сравнение с фонетичните са сравнително устойчиви и по-трудно се 

променят при разпространяването на старобългарските текстове в 

рускоезична среда (Тот 1985: 332). Освен това проучването на даден текст 

на различни езикови равнища води до по-обективна преценка и по-

надеждни изводи. 

Представеният лингвистичен анализ, направен с помощта на 

подбраните маркери, не само извежда същностните езикови черти на 

славянския превод на ПА, но и откроява лексикални и граматични пластове 

с различна хронологическа и/или териториална характеристика. 

На лексикално ниво се забелязват доста архаични особености: богата 

словообразувателна синонимия; редки лексеми, които са резултат от по-

227 
 



стари деривационни процеси; голям процент гръцки композита, които се 

превеждат с проста дума или словосъчетание; сложни съществителни и 

прилагателни, образувани без суфикси или без съединителна гласна; 

многобройни и често употребявани гърцизми, включително и рядко 

срещащи се в старобългарските текстове. 

В ПА са регистрирани също специфични лексеми, характерни за 

преславските съчинения. Многобройните редки думи, които са общи със 

Супр, ССб 1073, Григ и Ефр, подсказват, че е възможно преводачът на ПА 

да е участвал и в превода на посочените текстове, но направеното 

предположение би могло да се потвърди или отхвърли след обстоен 

сравнителен анализ на преводаческата техника. Близостта на ПА с 

преславските съчинения е засвидетелствана и на словообразувателно ниво, 

чрез предпочитаната употреба на прилагателни имена със суфикси -èâú/ 

-üëèâú и на наречия със суфикс -ý. 

Много добре е съхранена склонитбената система, а регистрираните 

отклонения са резултат от влиянието между отделните склонитбени типове 

и не излизат извън рамките на познатото от старобългарския ръкописен 

канон. Колебанията при морфологичната адаптация на чуждите собствени 

имена, употребата на супин, на прост и на I сигматичен аорист със запазена 

сигма също издават старинността на превода. Синтаксисът на ПА се 

очертава по-скоро като архаичен, понеже анализираните иновационни 

падежни употреби са умерено застъпени, а част от останалите 

(безпредложният родителен партитивен и безпредложният местен падеж 

при íàäýÿòè ñ и при глаголите с префикс ïðè-) се срещат по-често, 

отколкото в старобългарския ръкописен канон. 

От друга страна, ПА отразяват голяма част от граматичните промени, 

настъпили през старобългарския период: обобщаване на императивното 

окончание -ýòå за 2 л. мн.ч.; налагане на новите форми за условно 

наклонение; съкращаване на инфинитива. Териториално маркирани като 

източнобългарски/преславски са отпадането на окончанието -òú за 3 л. ед. 
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и мн.ч. сег. вр. и налагането на ох-аорист при глаголите от I спрежение, 

които са засвидетелствани с много примери, както и творителният 

предикативен падеж. Макар че не е така ярко изразена, употребата на 

членоподобни форми и на дателен притежателен е факт и издава не само 

преславския, но и балканския характер на езика на превода. 

Въпреки наличието на архаична лексика и граматически архаизми, 

конкретните езикови маркери отнасят ПА към преславските преводи, тъй 

като иновациите са широко застъпени на различни езикови равнища и са 

органична част от текста. Ярките архаизми не противоречат на това 

становище, а се вписват в него, понеже е известно, че в преславските 

преводни и оригинални съчинения се преплитат стари и нови езикови 

черти (Минчева 1988; Грашева, Славова 2003: 320–323). 

Анализът на архаизмите в ПА насочва към ранния период от 

дейността на Преславския книжовен център, както и към вероятността 

съчинението да е преведено от Кирило-Методиев ученик, който следва 

традициите на своите учители, но същевременно преводът му отразява 

новия етап от развитието на старобългарския книжовен език в 

Преславското средище. В ПА се срещат сравнително малко прабългаризми, 

и то лексеми, познати на ръкописния канон. Прабългарските думи не са 

били част от активния речник на преводача, не са характерни за неговия 

идиолект. Без да се преувеличава значението на това обстоятелство, то 

подсказва, че авторът на превода не е сред книжовниците, формирани 

изцяло в Преслав, където прабългарското влияние е било силно. 

Езиковият анализ на ПА и направеното предположение за 

принадлежността на преводача към кръга на Кирило-Методиевите ученици 

дават основание да се преразгледат хронологическите граници на превода, 

определени от Й. Поповски (886–950 г.), и горната граница да бъде сведена 

до края на първата четвърт на Х в. или поне до 935 г., докогато вероятно 

все още са били живи някои от учениците на славянските първоучители 

(Федер 2005: 408). 
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Преводът на ПА има място в цялостната политическа и културно-

идеологическа стратегия на българските владетели, стремящи се да 

приобщят своя народ към християнската цивилизация. Успоредно с 

църковното строителство, една от важните задачи за християнизирането на 

държавата е била създаването на манастири (Ваклинов 1977: 178). 

Съсредоточени в столицата Преслав и в нейните околности, те са 

представлявали не толкова отшелнически убежища, колкото средища за 

интензивна книжовна и художествена дейност (Ваклинов 1977: 203–208; 

Тотев 1980; Чанева-Дечевска 1980: 157). Монасите в тях – част от един 

новопокръстен народ, са се нуждаели от ясни напътствия във вярата, от 

конкретни морални предписания, които да ги насочват по пътя на 

благочестивия и праведен живот. Отговаряйки на тези потребности, ПА се 

вписват в корпуса от гръцки текстове, които са преведени в България в 

края на IХ – началото на Х в. като част от мащабната културна програма, 

осъществена от княз Борис и цар Симеон. 

Анализът на старобългарския превод на ПА по късен препис, при 

това руски по произход, от една страна, създава затруднения при оценката 

на езиковите факти, но от друга, предоставя възможност да се направят 

някои изводи за ранната история на превода – между края на IХ и ХI в., 

когато е датиран Воскр 30р. Тя е почти изцяло българска, тъй като руският 

кирилски препис е направен от южнославянски глаголически антиграф 

(Popovski 1989а: 66). 

Идентифицирането на различни хронологични пластове в ПА в 

най-ранния му ръкопис всъщност представлява един нов подход при 

установяването на историята на ранните славянски съчинения, която 

традиционно се основава на текстологичното проучване на повече техни 

преписи. Този подход би могъл да се приложи успешно при 

изследването на руски или сръбски преписи, за които се предполага, че 

имат български протографи. 
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Несъмнено част от иновационните особености в текста на превода 

са резултат от продължителното му – около век и половина – разпрост-

раняване в българска езикова среда. Може да се предположи, че при 

преписването му в него са проникнали съкратените инфинитивни форми 

íóäè ñ, ìîëè ñ, ïîãóáè, õðàíè и ñòâîðè, с отпадане на съгласната -т – 

най-ранните писмено засвидетелствани засега в историята на българския 

език. Петте примера от ПА предшестват с около две столетия единичния 

случай от Банишкото евангелие и показват, че още през ХI век в поне 

част от българските диалекти са се употребявали съкратени инфини-

тивни форми, които са идентични на съвременните. 

Посочените примери са важен аргумент в подкрепа на тезата, че 

преди да бъде транслитериран от руски преписвачи, преводът на ПА е 

възникнал и се е разпространявал в българска езикова среда. Към това 

доказателство следва да се добавят посочените по-горе балканизми – 

членоподобните форми и употребата на дателен притежателен, а с 

известни резерви – отпадането на окончанието -òú за 3 л. ед.ч. сег. вр. и 

примерите за творителен предикативен падеж. 

Първоначалният превод на ПА, извършен в Преслав, най-вероятно 

е бил редактиран в същото книжовно средище. Този извод се налага от 

анализа на повтарящите се евангелски цитати, които съдържат значими 

лексикални и морфо-синтактични разночетения, типични за Кирило-

Методиевата и преславската редакция (Върбанова 2006). Подкрепят го и 

други езикови особености на ПА: дадена гръцка дума се заема и се 

превежда на старобългарски в рамките на една и съща глава; използват 

се различни названия на библейските книги; текстът е ясно разделен на 

две (или може би три) части по отношение на употребата на контрахи-

рани и неконтрахирани имперфектни форми; някои морфологични 

особености чувствително преобладават в едната или в другата част. 

Възможно е, както пише П. Копко, в основата на руския ръкопис да 

стоят два (или дори три) антиграфа, носещи следи от различни редакции, 
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но също така не бива да се изключва вероятността посочените езикови 

особености да са били присъщи на архетипа на превода, ако е бил 

извършен от двама или повече книжовници. В настоящото изследване не 

може да се даде окончателен отговор на този въпрос, тъй като той 

изисква детайлен анализ на преводаческата техника. 

Сред езиковите особености на ПА се откроява специфичната 

стилистична маркираност на творителния предикативен падеж и на част 

от членоподобните форми. Тя поставя един проблем, на който досега не 

е обръщано специално внимание в лингвистичните проучвания на 

текстовете от старобългарския период – за контекстите, благоприят-

стващи появата на езиковите иновации. 

Старобългарският превод на ПА съдържа не само важни данни за 

граматичния езиков развой, но и огромно словно богатство – над 5600 

лексеми, – което се откроява в съпоставка с останалите славянски 

преводни и оригинални съчинения от IХ–ХI в. Повече от 740 думи са 

регистрирани засега само в този текст. Той е най-ранното българско 

съчинение, в което са фиксирани съвременните широко употребявани 

лексеми къс (прил. име), омраза, подпиша, премълчавам, сърдит, 

сподвижник. 

В голямата си част редките думи в ПА са резултат от 

словотворчеството на преводача и са били създадени за нуждите на 

конкретния превод. Заедно с богатата словообразувателна синонимия и с 

разнообразните решения при предаването на гръцките композита, те 

илюстрират интензивните лексикални процеси, които са характерни за 

ранния етап от формирането на старобългарския книжовен език и 

установяването на неговите норми. 

 

*   *   * 

Славянският превод на ПА, извършен и разпространяван в ранно-

средновековна България, е част от огромната за времето си литературна 
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продукция, която по силата на историческите обстоятелства е запазена в 

чужди преписи. При тези условия езиковият анализ, основан на 

надеждни маркери, се оказва сигурно средство за установяване на 

фактите около възникването на оригиналните и преводните съчинения и 

тяхната история. 
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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

Ас Асеманиево евангелие 

Ар Архангелско евангелие 

Бг Богданово евангелие 

Бн Банишко евангелие 

Бог Богословие от Йоан Екзарх 

Боян Боянски палимпсест 

Вл Вълканово евангелие 

Гл Галичко евангелие 

Григ Слова на Григорий Богослов 

ГС Хроника на Георги Синкел 

Дл Добрилово евангелие 

Дм Добромирово евангелие 

Дш Добрейшово евангелие 

Евх Синайски евхологий 

ЕК Ефремовска кръмчая 

Ен Енински апостол 

Ефр Паренесис на Ефрем Сирин 

ЖитАЮ Житие на Андрей Юродиви 

ЖитН Житие на Нифонт 

ЖитТС Житие на Теодор Студит 

ЗЛ Зографски листове 

Злат Златоструй 

Зогр Зографско евангелие 

ИлКрмч Иловичка кръмчая 

ЙоЗлат Слова на Йоан Златоуст 

КнИзб Княжи изборник 

Кир Огласителни слова на Кирил Йерусалимски 

Клоц Клоцов сборник 

Козм Беседа против богомилите от Презвитер Козма 

Кр Карпинско евангелие 
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Леств Лествица от Йоан Синайски 

ЛУ Листове на Ундолски 

Мар Мариинско евангелие 

Мин 1096 (о) Служебен миней за октомври от 1096 г. 

Мин 1096 (с) Служебен миней за септември от 1096 г. 

Мин 1097 Служебен миней за ноември от 1097 г. 

МихМин Михановичев миней 

МихХом Михановичев хомилиар 

МЛ Македонски кирилски лист 

Мп Мокрополско евангелие 

Мр Мирославово евангелие 

Ост Остромирово евангелие 

ОЛ Охридски листове 

РЛ Рилски глаголически листове 

Рш Рашко евангелие 

Сав Савина книга 

Сб 1076 Сборник от 1076 г. 

Син Синайски псалтир 

СинПат Синайски патерик 

СлА Слепченски апостол 

Служ Синайски служебник 

ССб 1073 Симеонов сборник от 1073 г. 

СтбН Старобългарски надписи 

Супр Супрасълски сборник 

ТФ1 Триоден фрагмент (Фрагмент на Кодов) 

ТФ2 Триоден фрагмент (НБКМ 203) 

ХЛ Хилендарски листове 

ХА Христинополски апостол 

ША Шишатовацки апостол 

Шест Шестоднев от Йоан Екзарх 

Юр Юриевско евангелие 
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áåñòóäú [1] 
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áåñòóäüíú [5] 

áåñòóæäü [1] 

áåñòú÷üíú [3] 

áåñõâàëåíè¬ [1] 

áåñõðàìüíèêú [1] 

áåñ÷èíüíú [2] 

áåñúâýòè¬ [1] 

áåñúâýòüíú [1] 

áåñúãëàñè¬ [1] 

áåñúìèðåíú [1] 

áåñúìðüòè¬ [5] 

áåñúìðüòüíú [5] 

áåñúíè¬ [1] 

áåñýäà [33] 

áåñýäîâàíè¬ [3] 

áåñýäîâàòè [21] 

áåùèíîâàòè [1] 

áåùèñëüíú [5] 

áåùüñòâîâàíè¬ [1] 

áå÷üñòè¬ [11] 

áèâàòè [1] 

áèâüëèâú [1] 

áèñüðú [3] 

áèòè [13] 

áëàãî [2] 

áëàãîáúäðüíú [1] 

áëàãîâîëåíè¬ [1] 

áëàãîâîëèòè [5] 

áëàãîâîëüíú [2] 

áëàãîâîíüíú [1] 

áëàãîâîíüñòâî [1] 

áëàãîâîíþª [1] 

áëàãîâðýìåíüíú [1] 

áëàãîâýðè¬ [3] 

áëàãîâýðüíú [1] 

áëàãîâýñòè¬ [1] 

áëàãîâýñòóª [1] 

áëàãîâýñòüíèêú [1] 

áëàãîâýñòüñòâóª [1] 

áëàãîâýùàòè [1] 

áëàãîâýùåíè¬ [1] 

áëàãîãîäèòè ñ [1] 

áëàãîãîäüíú [1] 

áëàãîäàðèâú [2] 

áëàãîäàðèòè [8] 

áëàãîäàðè¬ [15] 

áëàãîäàðîâàòè [1] 

áëàãîäàðüíú [1] 

áëàãîäàðüíý [4] 

áëàãîäàðüöü [1] 

áëàãîäàòü [3] 

áëàãîäàòüíú [1] 

áëàãîäðüçíîâüíú [1] 

áëàãîäóøè¬ [1] 

áëàãîäýòåëü [1] 

áëàãîäýòèòè [1] 

áëàãîäýòü [61] 

áëàãîäýòüíú [2] 

áëàãîäýÿíè¬ [1] 

áëàãîèçâîëèòè [1] 

áëàãîêëþ÷èìú [1] 

áëàãîëîæüíî [1] 
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áëàãîëýïè¬ [2] 

áëàãîëýïú [1] 

áëàãîëþáüöü [4] 

áëàãîíàäåæäüíú [2] 

áëàãîîáðàçüíý [5] 

áëàãîïîäàòèâú [1] 

áëàãîïîòðýáüíú [2] 

áëàãîïðèªòüíú [10] 

áëàãîðàñ©äèâú [1] 

áëàãîðîäèâú [1] 

áëàãîðý÷èâüñòâî [1] 

áëàãîñëàâè¬ [2] 

áëàãîñëàâüíú [1] 

áëàãîñëîâåñèòè [3] 

áëàãîñëîâåñòâèòè [2] 

áëàãîñëîâåñòèòè [6] 

áëàãîñëîâåñóª [3] 

áëàãîñëîâåñüñòâîâàòè [1] 

áëàãîñëîâè¬ [1] 

áëàãîñëîâèìú [1] 

áëàãîñëîâèòè [7] 

áëàãîñëîâëåíè¬ [16] 

áëàãîñëîâëåíú [16] 

áëàãîñëóøèâú [1] 

áëàãîñïýøè¬ [1] 

áëàãîñðüäè¬ [1] 

áëàãîñðüäú [2] 

áëàãîñòûíè [1] 

áëàãîñòü [12] 

áëàãîñòüíú [1] 

áëàãîòâîðåíè¬ [1] 

áëàãîòâîðèòè [4] 

áëàãîóãîäüíú [2] 

áëàãî÷èñëüíú [1] 

áëàãî÷üñòèâú [3] 

áëàãî÷üñòè¬ [5] 

áëàãî÷üñòüíú [3] 

áëàãî÷üñòüíý [3] 

áëàãî÷üòè¬ [1] 

áëàãî©õàíè¬ [1] 

áëàãî©õàíüíú [1] 

áëàãú [132] 

áëàæåíè¬ [1] 

áëàæåíú [61] 

áëàæåíüñòâî [1] 

áëàæèòè [3] 

áëàçíèòè ñ [2] 

áëàçíú [6] 

áëàçý [1] 

áëèæåíè¬ [1] 

áëèæèè [1] 

áëèæèêà [2] 

áëèæüíåâàòè [1] 

áëèæüíèè [3] 

áëèçú [4] 

áëüùàòè [1] 

áëýäîñòü [1] 

áëýñêú [1] 

áëþäåíè¬ [1] 

áëþñòåëü [3] 

áëþñòè (ñ) [27] 

áëäåíè¬ [1] 
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áëäèâú [1] 

áëñòè [1] 

áë©äåíè¬ [1] 

áë©äèòè [4] 

áë©äú [1] 

áë©äüíèêú [1] 

áë©äüíèöà [3] 

áë©äüíú [1] 

áîãàòèòè ñ [4] 

áîãàòú [19] 

áîãàòüíý [1] 

áîãàòüñòâî [45] 

áîãàòýòè [2] 

áîãîáîèâú [1] 

áîãîâèäè¬ [1] 

áîãîäàðüíú [1] 

áîãîäúõíîâåíú [4] 

áîãîäúõíüíú [1] 

áîãîëýïüíî [1] 

áîãîëþáèâú [4] 

áîãîëþáè¬ [3] 

áîãîëþáüöü [1] 

áîãîìðüçúêú [4] 

áîãîìðüçüíú [1] 

áîãîíà÷ëüíú [2] 

áîãîíîñèâú [1] 

áîãîïîäîáè¬ [1] 

áîãîïðîòèâüíú [1] 

áîãîïóñòú [1] 

áîãîðîäèöà [4] 

áîãîñëîâè¬ [4] 

áîãîñëîâ [1] 

áîãîñëîâüöü [1] 

áîãîóãîäüíî [1] 

áîãîóãîäüíú [4] 

áîãî÷üñòèâú [5] 

áîãî÷üñòè¬ [1] 

áîãî÷üòèâú [1] 

áîãî÷üòè¬ [1] 

áîãîÿâëåíè¬ [2] 

áîãóìðüçúêú [1] 

áîãú [552] 

áîæèè [250] 

áîæüñòâî [4] 

áîæüñòâüíú [33] 

áîëèè [1] 

áîëü [1] 

áîëüè [10] 

áîëüíú [1] 

áîëýçíîëþáüöü [1] 

áîëýçíü [14] 

áîëýçíüíî [1] 

áîëýçíüíú [2] 

áîëýòè [16] 

áîë¬ [4] 

áîðåíè¬ [1] 

áîðüöü [2] 

áîÿçíü [4] 

áîÿòè ñ [54] 

áðàçäà [1] 

áðàêú [2] 

áðàíèòè [3] 
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áðàíü [21] 

áðàòè (ñ) [8] 

áðàòèÿ [99] 

áðàòîëþáèâú [1] 

áðàòîëþáè¬ [6] 

áðàòîëþáüíú [1] 

áðàòîëþáüöü [1] 

áðàòîóáèèöü [2] 

áðàòú [66] 

áðàòüíü [1] 

áðàòüñòâî [2] 

áðà÷üíú [2] 

áðàøüíî [37] 

áðàøüíüíú [2] 

áðúçú [1] 

áðúíª [1] 

áðüâüíî [1] 

áðüíè¬ [3] 

áðýãú [2] 

áðýì [6] 

áóè [3] 

áóðüíú [2] 

áóðÿ [3] 

áúäðîñòüíú« [1] 

áúäðú [1] 

áúäýíè¬ [14] 

áúäýòè [25] 

áúõúìà [2] 

áú÷åëà [5] 

áú÷åëèíú [1] 

áúøè« [1] 

áûâàòè [83] 

áûâîëü [1] 

áûëè¬ [1] 

áûëü [2] 

áûñòðú [4] 

áûòè [1946] 

áûòè¬ [1] 

áûòèèñêú [1] 

áýãàòè [16] 

áýãóíèâú [1] 

áýãóíü [1] 

áýäà [10] 

áýäèòè [2] 

áýäîâüíú [2] 

áýäüíîãîíåçüíú [1] 

áýäüíú [1] 

áýäüíý [3] 

áýæàòè [17] 

áýëèòè [1] 

áýëú [3] 

áýëüíèêú [2] 

áýëü÷èè [1] 

áýñîâàíè¬ [1] 

áýñîâüíú [1] 

áýñîâüñêú [2] 

áýñòâî [2] 

áýñú [43] 

áýñüíîâàòè [2] 

áýñüíú [1] 

âѓ [6] 

âàâvëîíèÿ [1] 
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âàâvëîíú [3] 

âàâvëîíüñêú [1] 

âàäèòè [1] 

âàëèòè [2] 

âàðààâà [1] 

âàðäèñèàíè [1] 

âàðèòè [1] 

âàðíàâà [2] 

âàðúâàðú [1] 

âàðúâàðüñêú [1] 

âàðüëèâú [2] 

âàðÿòè [2] 

âàñèëäèàíè [1] 

âàñèëü [1] 

âàøü [143] 

âåëèè [19] 

âåëèèñòâî [2] 

âåëèêîì©äðîâàòè [2] 

âåëèêîòà [1] 

âåëèêú [61] 

âåëè÷àâú [6] 

âåëè÷àíè¬ [16] 

âåëè÷àòè ñ [5] 

âåëè÷èòè [1] 

âåëè÷è¬ [1] 

âåëè÷üñòâî [2] 

âåëè¬ [1] 

âåëüçýâîëú [2] 

âåëüëýïüíú [1] 

âåëüìè [10] 

âåëüì©äðîâàòè [2] 

âåëüðý÷åâàòè [1] 

âåëüðý÷è¬ [2] 

âåëüõâàëüíú [1] 

âåëüÿäú [1] 

âåëýíè¬ [2] 

âåëýòè [6] 

âåïðü [1] 

âåðèãà [1] 

âåðýÿ [1] 

âåñåëåèëü [1] 

âåñåëèòè (ñ) [33] 

âåñåëè¬ [23] 

âåñåëîâàòè ñ [1] 

âåñòè [7] 

âåòúõú [14] 

âåòúøàòè [1] 

âåùü [44] 

âåùüíú [1] 

âåùüñòâî [2] 

âå÷åðú същ. [1] 

âå÷åðú нареч. [1] 

âå÷åðÿ [2] 

âå÷åðÿòè [3] 

âèäàòè [2] 

âèäèìú [10] 

âèäú [1] 

âèäüöü [1] 

âèäýíè¬ [16] 

âèäýòè [98] 

âèíà [21] 

âèíî [30] 
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âèíîâüíú [5] 

âèíîãðàäú [2] 

âèíîïèèöà [2] 

âèíîïèòè¬ [2] 

âèíüíîâàòè [1] 

âèíüíú [2] 

âèðúñàâåèíú [1] 

âèòàòè [1] 

âèõúðú [1] 

âèÿëü [1] 

âè»ëååìà [1] 

âëàäàðü [1] 

âëàäûêà [61] 

âëàäû÷ü [1] 

âëàäû÷üíü [4] 

âëàäû÷üñòâî [4] 

âëàæèòè [1] 

âëàñâèìèÿ [1] 

âëàñòåëü [1] 

âëàñòè [1] 

âëàñòü [26] 

âëàñú [6] 

âëà÷èòè [1] 

âëúõâú [3] 

âëüêú [8] 

âëüíà [1] 

âëüíåíè¬ [1] 

âëü÷üöü [1] 

âëýùè [1] 

âíåìèàíè [1] 

âîäà [12] 

âîäèòåëüíú [1] 

âîäèòè [8] 

âîäüíú [1] 

âîçàòàè [1] 

âîè [1] 

âîèíú [7] 

âîëåíè¬ [1] 

âîëèòåëüíú [1] 

âîëèòè [6] 

âîëóè [1] 

âîëú [3] 

âîëüíú [2] 

âîëüíý [1] 

âîëÿ [59] 

âîíÿ [5] 

âîîçú [2] 

âî¬âàòè [3] 

âî¬âîäà [2] 

âðàãú [65] 

âðàæåíè¬ [1] 

âðàæèè [10] 

âðàæüäà [13] 

âðàæüäèâú [2] 

âðàæüäîâàíè¬ [1] 

âðàæüäîâàòè [10] 

âðàæüäüíèêú [1] 

âðàæüäüíèöà [1] 

âðàíú [2] 

âðàñêà [1] 

âðàòà [11] 

âðàòèòè ñ [1] 
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âðà÷ü [10] 

âðüâü [1] 

âðüæåíè¬ [1] 

âðüòýíè¬ [1] 

âðüòýòè (ñ) [2] 

âðüõîâüíú [1] 

âðüõó [1] 

âðýäîâüíú [3] 

âðýäú [36] 

âðýæäàòè (ñ) [4] 

âðýìåíüíú [11] 

âðýì [89] 

âðýòèùå [5] 

âðýùè, -üã© [1] 

âðýùè, -üõ© [1] 

âúáðúíèòè [1] 

âúâàëèòè ñ [2] 

âúâåñòè [6] 

âúâëàäû÷èòè ñ [1] 

âúâîäèòè (ñ) [10] 

âúâîäüíú [1] 

âúâðýùè [10] 

âúâçàòè [1] 

âúäàòè (ñ) [5] 

âúäâîðèòè ñ [2] 

âúæàãàòè [1] 

âúæäåëàòè [1] 

âúæäåëýòè [5] 

âúæääàòè [5] 

âúæåùè ñ [1] 

âúæèçàòè [1] 

âúçàëúêàòè (ñ) [6] 

âúçáîëýòè [1] 

âúçáîÿòè ñ [11] 

âúçáðàíèòè (ñè) [2] 

âúçáðàíÿòè (ñè) [5] 

âúçáúí©òè [1] 

âúçáýäüíîâàòè [1] 

âúçâåëè÷èòè [1] 

âúçâåñåëèòè (ñ) [17] 

âúçâåñòè (ñ) [7] 

âúçâîäèòè [1] 

âúçâðàòèòè (ñ) [24] 

âúçâðàòú [1] 

âúçâðàùàòè ñ [1] 

âúçâðàùåíè¬ [2] 

âúçâðýùè [4] 

âúçâûñèòè (ñ) [2] 

âúçâûøàòè [1] 

âúçâýðîâàòè [2] 

âúçâýñòèòè [6] 

âúçâýùàòè [3] 

âúçãëàãîëàòè [7] 

âúçãëàãîëèâú [1] 

âúçãíýùàòè [1] 

âúçãîðýòè ñ [3] 

âúçäàâàòè [1] 

âúçäàæäà [1] 

âúçäàíè¬ [1] 

âúçäàòâà [1] 

âúçäàòè [42] 

âúçäàÿíè¬ [12] 
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âúçäàÿòè [17] 

âúçäâèãí©òè (ñ) [13] 

âúçäâèsàòè, -æ© [7] 

âúçäðàäîâàòè (ñ) [18] 

âúçäðàæàòè (ñ) [3] 

âúçäðàçèòè [1] 

âúçäðàñòåíè¬ [1] 

âúçäðàñòè [3] 

âúçäðàñòú [4] 

âúçäðàùàòè [2] 

âúçäðàùåíè¬ [1] 

âúçäðåêëüíú [1] 

âúçäðî÷üíú [1] 

âúçäðúòú [1] 

âúçäðûäàòè [3] 

âúçäðüæàíè¬ [25] 

âúçäðüæàòè (ñ) [12] 

âúçäðüæèâú [1] 

âúçäðüæüëèâú [1] 

âúçäðüæüíèêú [1] 

âúçäðüæüíú [1] 

âúçäðýìàòè [1] 

âúçäðýøèòè [1] 

âúçäóõú [1] 

âúçäúõí©òè [3] 

âúçäúõíîâåíè¬ [1] 

âúçäûõàíè¬ [12] 

âúçäûõàòè [9] 

âúçäýòè [4] 

âúçä©òè [1] 

âúçèãðàòè (ñ) [2] 

âúçèìàòè (ñ) [9] 

âúçèðàòè [13] 

âúçèñêàòè, -èñêà« [5] 

âúçèñêàòè, -èù© [14] 

âúçèòè [17] 

âúçèòè¬ [1] 

âúçëåæàòè [3] 

âúçëåùè [2] 

âúçëèâàòè [1] 

âúçëîæèòè [10] 

âúçëýñòè [1] 

âúçëýòàòè [1] 

âúçëþáèòè [80] 

âúçëþáëåíè¬ [1] 

âúçëþáëÿòè [1] 

âúçëþáîäýÿòè [1] 

âúçìîùè [29] 

âúçìüçäè¬ [1] 

âúçìüñòèòè [1] 

âúçìýðèòè [1] 

âúçìñòè [1] 

âúçì©òèòè [3] 

âúçì©ùàòè [1] 

âúçíàêú [1] 

âúçíåãîäîâàòè [1] 

âúçíåíàâèäýòè [25] 

âúçíåñòè (ñ) [17] 

âúçíèêí©òè [2] 

âúçíèöàòè [1] 

âúçíîñèòè (ñ) [13] 

âúçíîñüëèâú [1] 
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âúçíîøåíè¬ [1] 

âúçîðîêú [1] 

âúçîðú [4] 

âúçóùåíè¬ [1] 

âúçúâàòè [2] 

âúçúïèòè [7] 

âúçüäàòè [1] 

âúçüðýòè [9] 

âúçÿðèòè ñ [1] 

âúçòè [40] 

âúçòè¬ [2] 

âúêîðåíèòè ñ [1] 

âúêóïý [9] 

âúêóñèòè [1] 

âúêóøàòè [1] 

âúêóøåíè¬ [1] 

âúëàãàëèùå [2] 

âúëàãàòè [7] 

âúëåæàòè [2] 

âúëèÿòè [1] 

âúëîæèòè (ñ) [6] 

âúìåòàòè, -ù© [1] 

âúìýíèòè [3] 

âúìýíÿòè [3] 

âúìýòàòè [1] 

âúìýøåíè¬ [3] 

âúíåçààï© [4] 

âúíåñòè [2] 

âúíèìàíè¬ [1] 

âúíèìàòè [26] 

âúíèòè [37] 

âúíîñèòè [3] 

âúíóøèòè [2] 

âúíú нареч. [4] 

âúíý [4] 

âúíý«äó [3] 

âúíýøüíü, âúíýøüíü [9] 

âúíòè [6] 

âúí©òðü [2] 

âúí©òðüíü [1] 

âúîð©æàòè [1] 

âúîð©æèòè (ñ) [2] 

âúïàäàòè (ñ) [6] 

âúïàñòè [28] 

âúïåðèòè [1] 

âúïèòè [19] 

âúïëúòèòè ñ [3] 

âúïëúùåíè¬ [2] 

âúïëü [1] 

âúïðàøàòè [3] 

âúïðîñèòè [6] 

âúïðîøåíè¬ [1] 

âúïðýêû [3] 

âúïðæü [1] 

âúïüñàòè [1] 

âúñàäèòè [1] 

âúñåëåíàÿ [2] 

âúñåëèòè (ñ) [13] 

âúñåëÿòè (ñ) [3] 

âúñèÿòè [9] 

âúñêàí©òè [1] 

âúñêëàäàòè [1] 
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âúñêëåâåòàâàòè [1] 

âúñêëèöàíè¬ [2] 

âúñêëîíèòè ñ [1] 

âúñêðèëè¬ [1] 

âúñêðúáýòè [3] 

âúñêðúìèòè [1] 

âúñêðúìëåíè¬ [1] 

âúñêðüñåíè¬ [4] 

âúñêðüñí©òè [2] 

âúñêûïýòè [1] 

âúñê©« [4] 

âúñëàïëÿòè [1] 

âúñëýïàòè [1] 

âúñìèÿòè ñ [2] 

âúñìðüäýòè ñ [1] 

âúñïëàêàòè (ñ) [5] 

âúñïëàùàòè [1] 

âúñïëüâàòè [1] 

âúñïîâýäàòè [1] 

âúñïîìèíàíè¬ [1] 

âúñïîìèíàòè [4] 

âúñïîìí©òè [1] 

âúñïîïëüçàòè ñ [1] 

âúñïîïëüçåíè¬ [1] 

âúñïîïëüçí©òè ñ [2] 

âúñïîñëóøàòè [1] 

âúñïîÿñàòè [1] 

âúñïðèèìàòè [3] 

âúñïðèªòè [11] 

âúñïðîòèâèòè ñ [2] 

âúñïðí©òè [1] 

âúñïýâàòè [2] 

âúñïýòè [4] 

âúñïòü [6] 

âúñðàøàòè [1] 

âúñòàâèòè [1] 

âúñòàíèâú [2] 

âúñòàíè¬ [3] 

âúñòàòè [13] 

âúñòàÿíè¬ [1] 

âúñòàÿòè [2] 

âúñòîêú [1] 

âúñòî÷üíú [1] 

âúñòðúãàòè [1] 

âúñòð©áèòè [1] 

âúñòãí©òè [1] 

âúñòãíîâëåíè¬ [1] 

âúñòsàòè, -sà« (ñ) [6] 

âúñò©æèòè [3] 

âúñò©ïèòè [1] 

âúñó¬ [4] 

âúñõâàëèòè [3] 

âúñõîäèòè [2] 

âúñõîòýòè [11] 

âúñõûòèòè [2] 

âúñõûòüíèêú [1] 

âúñõûùàòè [2] 

âúñõûùåíè¬ [1] 

âúñúëàòè [2] 

âúñúòæàòè [1] 

âúñûíåíè¬ [3] 

âúñýÿòè (ñ) [2] 
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âúñ©ìüíýòè ñ [2] 

âúòîðî¬ [2] 

âúòîðú [10] 

âúòúêí©òè ñ [1] 

âúõëàñòàâàòè [1] 

âúõëàùàòè [1] 

âúõîäèòè [4] 

âúõîäú [2] 

âúõîòýíè¬ [1] 

âúöâèñòè [1] 

âú÷ëîâý÷èòè (ñ) [2] 

âú÷òè [1] 

âúvïîñòàñüíú [1] 

âû [276] 

âûèíüíú [1] 

âûèíüñòâî [3] 

âûèí© [23] 

âûêí©òè [1] 

âûñèòè (ñ) [3] 

âûñîêîâýòâüíú [1] 

âûñîêîëåòüíú [1] 

âûñîêîì©äðåíè¬ [1] 

âûñîêîì©äðè¬ [1] 

âûñîêîì©äðîâàòè [6] 

âûñîêîì©äðú [1] 

âûñîêîì©äðüíú [2] 

âûñîêîïàðèâú [1] 

âûñîêîñðüäú [1] 

âûñîêú [18] 

âûñîòà [9] 

âûñîòú [1] 

âûñî÷å [2] 

âûñïðü [1] 

âû÷åíè¬ [1] 

âûøå [3] 

âûøüíü [23] 

âûÿ [10] 

âüäîâà [1] 

âüäîâèöà [14] 

âüäîâè÷ü [1] 

âüñåáîãàòú [1] 

âüñåãäà [21] 

âüñåãîäèòè [1] 

âüñåãóáèòåëü [1] 

âüñåäðüæèòåëü [5] 

âüñåäýè [1] 

âüñåäýèñòâî [1] 

âüñåäýòýëüíú [1] 

âüñåçúëú [2] 

âüñåëè÷ü [1] 

âüñåíîùüíú [1] 

âüñåîïàñüíî [1] 

âüñåïëîäüíú [2] 

âüñåñúâðüøåíú [1] 

âüñåñúæàãà¬ìú [3] 

âüñåñúæåùè ñ [1] 

âüñåòüëýíè¬ [1] 

âüñü същ. [1] 

âüñü мест. [716] 

âüñüæäå [1] 

âüñÿêî [5] 

âüñÿêú [55] 
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âüñ©äó [4] 

âü÷åðà [1] 

âýãîäú [1] 

âýäèâú [1] 

âýäü [1] 

âýäýíè¬ [3] 

âýäýòè [118] 

âýæäà [5] 

âýêî [1] 

âýêú [270] 

âýíüöü [12] 

âýíü÷àòè [2] 

âýíü÷èòú [1] 

âýðà [63] 

âýðîâàòè [26] 

âýðîâüíú [1] 

âýðüíèêú [1] 

âýðüíú [26] 

âýðüíý [1] 

âýñòèòè [1] 

âýñòîâàòè [1] 

âýñòú [4] 

âýñòü [1] 

âýñòüíèêú [1] 

âýñòüñòâîâàòè [1] 

âýòâè¬ [3] 

âýòâü [9] 

âýòðú [8] 

âýòðüíú [3] 

âýùàíè¬ [1] 

âýùàòè [6] 

âý÷üíú [47] 

âý÷üíý [2] 

âýÿ [2] 

âçàòè [1] 

âùèè [3] 

ãѓ [6] 

ãàâðèëú [2] 

ãàäú [1] 

ãàçüñêú [1] 

ãàèàíú [1] 

ãàèè [1] 

ãàëààäú [1] 

ãàëàòè (мн.) [2] 

ãàëàòèèñêú [2] 

ãàëàòèíú [1] 

ãàíàíè¬ [1] 

ãàíúãðåíà [1] 

ãâîçäèè [1] 

ãâîðüöü [1] 

ãåäåîíú [2] 

ãåîíà [8] 

ãèåçè [1] 

ãëàâà [35] 

ãëàãîëàíè¬ [4] 

ãëàãîëàòè [483] 

ãëàãîëú [32] 

ãëàäèòè [1] 

ãëàäîñòü [1] 

ãëàäú [8] 

ãëàäúêú [2] 

ãëàäüíú [1] 
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ãëàñú [29] 

ãëàñüíú [1] 

ãëàøàòè [1] 

ãëóìèòè ñ [1] 

ãëóìëåíè¬ [5] 

ãëóõú [5] 

ãëäàòè [4] 

ãë©áèíà [6] 

ãë©áîêú [3] 

ãíàôåè [1] 

ãíåñòè ñ [1] 

ãíèëîñòü [1] 

ãíèëüñòâî [1] 

ãíèòè [1] 

ãíîè [3] 

ãíîñòèöè [1] 

ãíüñü [2] 

ãíüñüíú [1] 

ãíýâàòè ñ [7] 

ãíýâîäðüæàíè¬ [2] 

ãíýâîäðüæè¬ [1] 

ãíýâú [50] 

ãíýâüëèâú [7] 

ãíýâüíú [7] 

ãíýçäèòè ñ [1] 

ãíýçäî [3] 

ãí©ñèâú [1] 

ãí©ñü [1] 

ãí©øàòè ñ [2] 

ãîâýèíèêú [1] 

ãîâýèíú [8] 

ãîâýíè¬ [10] 

ãîâýòè [4] 

ãîäèíà [2] 

ãîäèòè [3] 

ãîäú [6] 

ãîäüíèêú [1] 

ãîäý [13] 

ãîëýìú [1] 

ãîë©áèíü [1] 

ãîë©áü [1] 

ãîíåçí©òè [2] 

ãîíåíè¬ [3] 

ãîíåñòè [2] 

ãîíèòè [16] 

ãîíýçàòè [1] 

ãîðà [6] 

ãîðåñòü [9] 

ãîðèè [3] 

ãîðüêî [3] 

ãîðüêú [17] 

ãîðüöý [2] 

ãîðý [2] 

ãîðýòè [10] 

ãîð¬ [1] 

ãîñïîäèíú [5] 

ãîñïîäîóáèèöü [1] 

ãîñïîäü [632] 

ãîñïîäüíü [124] 

ãîñïîäüñêú [1] 

ãîòîâàòè [6] 

ãîòîâèòè [2] 
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ãîòîâú [2] 

ãðàäú [34] 

ãðàäüíú [1] 

ãðàæäàíèíú [3] 

ãðàìàäà [1] 

ãðèãîðú [2] 

ãðîáú [4] 

ãðîçà [2] 

ãðîçäú [1] 

ãðîõîòú [1] 

ãðúäîñòü [5] 

ãðúäîñòüíú [3] 

ãðúäú [10] 

ãðúäûíè [6] 

ãðúäýòè ñ [2] 

ãðúíûëü [2] 

ãðúíüöü [1] 

ãðúñòü [2] 

ãðúòàíü [12] 

ãðýçà [1] 

ãðýçüíú [2] 

ãðýõîâàíè¬ [1] 

ãðýõîâüíú [6] 

ãðýõîëþáèâú [1] 

ãðýõîëþáüöü [1] 

ãðýõú [113] 

ãðýøüíèêú [15] 

ãðýøüíèöà [1] 

ãðýøüíè÷ü [3] 

ãðýøüíú [15] 

ãðýÿòè (ñ) [2] 

ãðñòè [21] 

ãð©áîñòü [1] 

ãð©áú [1] 

ãð©äü [1] 

ãð©ñòîñòü [1] 

ãð©ùåíè¬ [1] 

ãóáèòåëü [3] 

ãóáèòåëüíú [7] 

ãóáèòè [5] 

ãóáëåíè¬ [1] 

ãóìüíüíú [1] 

ãúíàòè [2] 

ãûáàòè [6] 

ãûáí©òè [1] 

ãûáýëü [1] 

ã©ãíèâú [1] 

ã©ñëè [2] 

äѓ [7] 

äàâàòè [1] 

äàâûäîâú [4] 

äàâûäú [76] 

äàâûäüñêú [1] 

äàâüíú [1] 

äàâüöü [1] 

äàäèòåëüíú [1] 

äàëå÷å [16] 

äàëèäà [1] 

äàëüíü [1] 

äàíèèëú [6] 

äàíü [1] 

äàðîâàíè¬ [2] 
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äàðîâàòè [13] 

äàðú [35] 

äàòàíú [1] 

äàòåëü [1] 

äàòè [141] 

äàòè¬ [1] 

äàÿíè¬ [10] 

äàÿòè [38] 

äâèãí©òè (ñ) [6] 

äâèæàòè (ñ) [2] 

äâèæåíè¬ [3] 

äâèæüíú [1] 

äâèsàíè¬ [1] 

äâèsàòè (ñ) [7] 

äâîðú [4] 

äâüðü [11] 

äåêàòèòè [1] 

äåñíèöà [7] 

äåñíú [12] 

äåñòèíà [3] 

äåñòü [11] 

äèâèè [1] 

äèâèòè ñ [5] 

äèâüíú [6] 

äèäðàãúìà [1] 

äèäóìîñú [1] 

äèìèðèòè [1] 

äèîäîðú [1] 

äèîñêîðú [1] 

äèÿâîëú [23] 

äèÿâîëü [6] 

äèÿâîëüñêú [2] 

äèÿêú [4] 

äëúãîäóøè¬ [2] 

äëúãîäóøüíú [1] 

äëúãîëýòüíú [1] 

äëúãîñëîâåñè¬ [1] 

äëúãîòà [1] 

äëúãîòðüïè¬ [9] 

äëúãîòðüïú [1] 

äëúãîòðüïüíý [1] 

äëúãîòðüïýëèâú [9] 

äëúãîòðüïýíè¬ [2] 

äëúãîòðüïýòè [7] 

äëúãú същ. [15] 

äëúãú прил. [2] 

äëúæü [1] 

äëúæüíèêú [2] 

äëúæüíîâàòè [7] 

äëúæüíú [49] 

äîáëåòà [1] 

äîáë¬ [2] 

äîáëü [2] 

äîáëüíý [3] 

äîáðî [7] 

äîáðîäóøåâàòè [2] 

äîáðîäüíè¬ [1] 

äîáðîäýòýëü [4] 

äîáðîäýòýëüíú [6] 

äîáðîäýÿíè¬ [5] 

äîáðîíðàâè¬ [1] 

äîáðîñëàâè¬ [1] 
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äîáðîñðüäú [1] 

äîáðîñòü [1] 

äîáðîòà [12] 

äîáðîòâîðèòè [1] 

äîáðîó÷èòåëüíú [1] 

äîáðú [174] 

äîáðûíè [5] 

äîáðý [27] 

äîâîëüíý [2] 

äîâüëú [3] 

äîâüëüíú [4] 

äîâüëýòè (ñ) [3] 

äîãúìàòú [2] 

äîçüðýòè [1] 

äîèêú [1] 

äîèòè [16] 

äîêîëý [1] 

äîëó [3] 

äîëúôèíú [1] 

äîëý [1] 

äîìà [1] 

äîìàùüíü [1] 

äîìîâüíú [1] 

äîìú [47] 

äîí©äèòè ñ [1] 

äîîãàâèòè [1] 

äîñàæäàòè [1] 

äîñàæäåíè¬ [7] 

äîñåëý [2] 

äîñïýòè [1] 

äîñòèæåíè¬ [1] 

äîñòîâýðüíú [1] 

äîñòîèíî [2] 

äîñòîèíîâàòè [2] 

äîñòîèíú [14] 

äîñòîèíý [3] 

äîñòîÿíè¬ [5] 

äîñòîÿòè [10] 

äîñùè [1] 

äîõàæäàòè [1] 

äîõîäèòè [1] 

äðàãú [8] 

äðàãúìà [1] 

äðîáüíú [1] 

äðî÷åíè¬ [2] 

äðóãîëþáèâú [1] 

äðóãú същ. [41] 

äðóãú прил. [102] 

äðóãûèæäå [2] 

äðóæèíà [2] 

äðóæüáà [2] 

äðóæüíü [2] 

äðúâà [4] 

äðüæàâà [4] 

äðüæàòè (ñ) [30] 

äðüçàòè [4] 

äðüçí©òè [7] 

äðüçíîâåíè¬ [13] 

äðüçî [1] 

äðüçîâàòè [3] 

äðüçîñòèòè [1] 

äðüçîñòü [4] 
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äðüçîñòüíî [1] 

äðüçîñòüíú [2] 

äðüçîñòüíý [1] 

äðüçú [8] 

äðüçüñòâîâàòè [1] 

äðüëýíè¬ [1] 

äðýâëå [2] 

äðýâëüíú [2] 

äðýâî [14] 

äðýâýíú [1] 

äðýâýíüíú [1] 

äðýìàíè¬ [1] 

äðçãí©òè [1] 

äðñåëîâàòè [1] 

äðñåëú [2] 

äðõëîáëýùüè [1] 

äóõîâüíú [40] 

äóõîâüíý [2] 

äóõîë©êàâüíú [1] 

äóõîíîñèâú [1] 

äóõîíîñüíú [1] 

äóõú [167] 

äóøà [210] 

äóøåâðýäüëèâú [1] 

äóøåâðýäüíú [1] 

äóøåâüíú [3] 

äóøåëþáèâú [1] 

äóøåëþáüöü [2] 

äóøåòüëèâú [1] 

äóøüíú [3] 

äúâà [24] 

äúâàøüäû [3] 

äúâîäóøè¬ [4] 

äúâîäóøèâú [1] 

äúâîäóøüíú [1] 

äúâîäóøüñòâîâàòè [1] 

äúâîè [1] 

äúâîèöà [1] 

äúâîìûñëè¬ [1] 

äúâîñëîâèâú [1] 

äúâîªçû÷üíèêú [1] 

äúæäü [2] 

äúìåíè¬ [1] 

äúíî [2 

äúùè [9] 

äûìú [5] 

äûõàíè¬ [3] 

äûõàòè [1] 

äüíåâüíú [2] 

äüíü [94] 

äüíüñü [6] 

äüíüñüíèè [1] 

äýâà [3] 

äýâàÿ [1] 

äýâèöà [11] 

äýâè÷ü [1] 

äýâüñòâî [16] 

äýâüñòâîâàòè [1] 

äýâüñòâüíú [3] 

äýäú [1] 

äýèñòâî [1] 

äýëàíè¬ [11] 
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äýëàòåëü [16] 

äýëàòè [28] 

äýëî [76] 

äýëîâüíú [12] 

äýëüíý [1] 

äýòè (мн.) [5] 

äýòüñêú [2] 

äýòýëü [39] 

äýòýëüíú [2] 

äýÿíè¬ [37] 

äýÿíüíú [1] 

äýÿíüíý [1] 

äýÿòè (ñ) [34] 

ä©òè ñ [2] 

åѓ [9] 

åâà [1] 

åâàãðü [1] 

åâàíãåëèñòú [5] 

åâàíãåëè¬ [16] 

åâàíãåëüñêú [2] 

åâðýè [4] 

åâðýèñêú [1] 

åâúòóõú [1] 

åâúôðàòú [1] 

åâüñòàòèè, åvñòàòèè [10] 

åãvïüòú [7] 

åãvïüòüñêú [2] 

åãvïüòýíèíú [1] 

åãvïüòýíûíè [3] 

åãêðàòèêè [1] 

åçåêèÿ [3] 

åêëèñèàñòú [14] 

åëèíú [2] 

åëèíüñêú [1] 

åëèñàâåòú [2] 

åëèñýè [2] 

åëèôàçú [2] 

åëvðüñêú [1] 

åïàôðîäèòú [1] 

åïèñêîïú [16] 

åïèñòîëèè [2] 

åïèòèìèÿ [1] 

åïèôàíú [1] 

åïîïñè [1] 

åðåñü [8] 

åôåñèè [2] 

åôåøàíûíè [1] 

åôðåìëü [1] 

åôðåìú [1] 

åõèäüíèíú [1] 

å»íàðõèÿ [1] 

åvòèõîâú [1] 

æàëèòè ñè [2] 

æåëàíè¬ [16] 

æåëàíüíú [1] 

æåëàòè [25] 

æåëýçî [4] 

æåëýçüíú [2] 

æåíà [51] 

æåíèìà [3] 

æåíèòè ñ [1] 

æåíèõú [7] 
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æåíèøü [4] 

æåíèøüñòâî [1] 

æåíüñêú [14] 

æåíüñòâî [1] 

æåñòîâûè [4] 

æåñòîêú [9] 

æåñòîíîñüíú [1] 

æåñòîïîáýäüíú [1] 

æåñòîñðüäú [1] 

æåñòîñðüäüíú [1] 

æåñòîñòü [2] 

æåñòîòà [2] 

æåùè [2] 

æèâèòè [3] 

æèâîäàòèâú [1] 

æèâîòâîðèòè [4] 

æèâîòú [40] 

æèâîòüíú [4] 

æèâú [24] 

æèäîâèíú [2] 

æèäîâüñêú [6] 

æèäú [1] 

æèäúêú [1] 

æèçíü [33] 

æèçíüíú [2] 

æèëà [1] 

æèëèùå [8] 

æèðîâüíú [1] 

æèðú [1] 

æèòåëü [1] 

æèòè [71] 

æèòèèñêú [13] 

æèòè¬ [71] 

æèòî [6] 

æèòü [1] 

æèòüíèöà [3] 

æðüíúâüíú [1] 

æðüíû [1] 

æðüòâà [31] 

æðüòâüíú [1] 

æðüòè [5] 

æüâàòè [1] 

æüäàòè [10] 

æüæåíè¬ [2] 

æüçëú [7] 

æüðàíè¬ [1] 

æüðüöü [1] 

æäàòè [5] 

ææäà [2] 

æòâà [5] 

æòâüíú [1] 

æòè [2] 

sѓ  [6] 

sâýçäà [1] 

sýëî [46] 

çѓ [7] 

çàáë©äèòè [4] 

çàáúäýíè¬ [2] 

çàáúäýòè [1] 

çàáûâàòè [4] 

çàáûòè (ñ) [15] 

çàâåñòè [1] 
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çàâèäà [7] 

çàâèäèâú [1] 

çàâèäüíèêú [1] 

çàâèäýòè [6] 

çàâèñòèâú [3] 

çàâèñòü [16] 

çàâèñòüíú [2] 

çàâëúâèòè ñ [1] 

çàâýòú [10] 

çàâýùàòè [1] 

çàäè [1] 

çàäðüæàòè [2] 

çàäóøè¬ [1] 

çàäüíü [1] 

çàçèðàòè [6] 

çàçîðú [1] 

çàçîðüíú [1] 

çàçüðýòè [3] 

çàèìàòè [2] 

çàèìú [8] 

çàêàëàòè [1] 

çàêëèíàíè¬ [1] 

çàêëòè [1] 

çàêîëåíè¬ [2] 

çàêîíîäàâüöü [5] 

çàêîíîïðýñò©ïëåíè¬ [1] 

çàêîíîïðýñò©ïüíèêú [5] 

çàêîíîïðýñò©ïüíú [7] 

çàêîíú [73] 

çàêîíüíèêú [2] 

çàêîíüíú [5] 

çàêîíüíý [2] 

çàêõåè [2] 

çàìîðèòè [1] 

çàì©äèòè [1] 

çàìöàòè [1] 

çàïå÷àòüëýâàòè [1] 

çàïèíàòè [1] 

çàïîâýäàòè [22] 

çàïîâýäîõðàíèòåëü [1] 

çàïîâýäü [102] 

çàïîâýäýòè [1] 

çàïðàçäüíîâàòè [1] 

çàïðýòèòè [6] 

çàïðýùàòè [9] 

çàïðýùåíè¬ [1] 

çàïòè ñ [2] 

çàðåùè [1] 

çàðÿ [2] 

çàñò©ïàòè [3] 

çàñúâýäýòåëåâàòè [1] 

çàñúõàòè [1] 

çàñýäüíèêú [1] 

çàòâàðÿòè [1] 

çàòâîðèòè (ñ) [8] 

çàòûêàòè [1] 

çàòçàòè, -çà« [1] 

çàòçàòè, -æ© [1] 

çàóòðà [1] 

çàõàðèÿ [9] 

çàùèòèòåëü [1] 

çàùèùàòè [1] 
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çà÷òè [1] 

çàªòè [1] 

çâüíýòè [1] 

çâýðè¬ [2] 

çâýðü [2] 

çâöàòè [1] 

çåëåíü [1] 

çåëè¬ [2] 

çåìëåïëüçüíú [2] 

çåìëÿ [73] 

çåìüíú [20] 

çèæäüíèêú [1] 

çèìà [1] 

çèíú [1] 

çèÿòè [1] 

çëàòî [19] 

çëàòú [4] 

çëú÷ü [1] 

çìèè [5] 

çìèèíú [6] 

çìèèíü [1] 

çìèÿ [6] 

çìè¬âüñêú [1] 

çíàìåíàòè [6] 

çíàìåíè¬ [11] 

çíàíüñòâî [1] 

çíàòè [3] 

çíîè [3] 

çîðîâàâåëü [1] 

çðàêú [4] 

çðüöàëî [2] 

çúâàíè¬ [4] 

çúâàòè [22] 

çúëîáà [49] 

çúëîáèâú [1] 

çúëîáîâàòè [1] 

çúëîáüíú [3] 

çúëîâýðüíú [1] 

çúëîäýè [1] 

çúëîêúçíèâú [1] 

çúëîêúçíè¬ [1] 

çúëîêúçíüíú [1] 

çúëîìûñëè¬ [1] 

çúëîîáðàçèòè [1] 

çúëîîáðàçîâàòè [1] 

çúëîñëîâåñèòè [1] 

çúëîñëîâåñè¬ [1] 

çúëîñëîâåñîâàòè [1] 

çúëîñëîâèòè [1] 

çúëîñòðàñòè¬ [1] 

çúëîñúâýòè¬ [1] 

çúëîªäðú [1] 

çúëú [201] 

çúëü [3] 

çúëý [2] 

çüäàíè¬ [4] 

çüäàíú [1] 

çüäàòè [1] 

çüðýíè¬ [2] 

çüðýòè [27] 

çýíèöà [1] 

çýÿíè¬ [1] 

278 
 



çáëü [1] 

çòè [1] 

ç©áú [6] 

ç©áüíú [2] 

èѓ  [18] 

è мест. [1208] 

èàâà [1] 

èàìáðè [2] 

èàííè [2] 

èãî [9] 

èãðà [1] 

èãðàíè¬ [1] 

èãðàòè [4] 

èãóìåíú [14] 

èãóìåíüñòâî [1] 

èãúíàòú [1] 

èäåæå [25] 

èäîëîáýñè¬ [1] 

èäîëîæðüòâüíú [1] 

èäîëîëàòðèÿ [1] 

èäîëîñëóæåíè¬ [3] 

èäîëîñëóæèòåëü [1] 

èäîëú [1] 

èäîëüñêú [1] 

èåçåêèè [2] 

èåçåêèëü [4] 

èåëèñýåâú [1] 

èåðàêèòè [1] 

èåðàïîëüñêú [1] 

èåðàðõèÿ [1] 

èåðåìèÿ [30] 

èåðèÿ [1] 

èåðóñàëèìú [19] 

èåðóñàëèìüñêú [1] 

èåðýè [6] 

èåñåè [1] 

èåñåîâú [3] 

èåôòàå [1] 

èåvõèòè [1] 

èæäèòè [1] 

èæäüæåíè¬ [1] 

èæå [823] 

èæèöà [1] 

èçáàâà [2] 

èçáàâèòåëü [1] 

èçáàâèòè (ñ) [29] 

èçáàâëåíè¬ [4] 

èçáàâëÿòè [6] 

èçáàâú [1] 

èçáàâüíèêú [1] 

èçáèâàòè [1] 

èçáèðàòè [1] 

èçáèòè [6] 

èçáëüâàòè [1] 

èçáðåñòè [1] 

èçáûâàíè¬ [1] 

èçáûâàòè [2] 

èçáûòè [6] 

èçáûòúêîâàòè [3] 

èçáûòúêú [6] 

èçáûòú÷üñòâîâàòè [2] 

èçáüðàòè [18] 
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èçáýãàòè [1] 

èçáýãí©òè [7] 

èçâåñòè [9] 

èçâåòúøàòè [1] 

èçâèâàòè [1] 

èçâèí©òè [2] 

èçâëà÷èòè [1] 

èçâëýùè [1] 

èçâîëåíè¬ [2] 

èçâîëèòè [8] 

èçâîëüíý¬ [2] 

èçâðàãú [1] 

èçâðàòú [1] 

èçâðüòýòè [2] 

èçâðýùè [2] 

èçâúíó [2] 

èçâýñòèòè [3] 

èçâýñòî [1] 

èçâýñòîâàíè¬ [1] 

èçâýñòîâàòè [2] 

èçâýñòú [1] 

èçâýñòüíî [1] 

èçâýñòüíú [2] 

èçâýñòüíý [2] 

èçâýñòý [1] 

èçâýùàòè [1] 

èçãíèòè [2] 

èçãîíèòè [8] 

èçãóáëÿòè [1] 

èçãúíàòè [5] 

èçäàâüíà [1] 

èçäàëå÷å [1] 

èçäðàèëåâú [7] 

èçäðàèëü [6] 

èçäðåùè [1] 

èçäðèãàòè [1] 

èçäðèí©òè [1] 

èçäðîäú [2] 

èçäðûâàòè [2] 

èçäðüæäàâýòè [1] 

èçäðýÿòè [1] 

èçäðäüíú [2] 

èçäðäüíý¬ [1] 

èçäúõí©òè [1] 

èçèìàòè [3] 

èçèñêàòè [4] 

èçèòè [23] 

èçëàãàòè [1] 

èçëàçèòè [1] 

èçëèâàòè [1] 

èçëèòè [1] 

èçëèòè¬ [1] 

èçëèõà [2] 

èçëèõâîâàòè [1] 

èçëèÿòè [2] 

èçëîæèòè [3] 

èçëý÷åíè¬ [1] 

èçìàèëèòýíå [1] 

èçìèðàòè [1] 

èçìëúêí©òè [1] 

èçìûòè ñ [1] 

èçìýíà [3] 
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èçìýíåíè¬ [1] 

èçìýíèòè (ñ) [5] 

èçìýíÿòè ñ [1] 

èçìýòàòè [2] 

èçíåìàãàòè [4] 

èçíåìîùè [2] 

èçíåñòè [2] 

èçíèöàòè [1] 

èçíîñèòè [11] 

èçîáèëîâàòè [2] 

èçîñòðèòè [1] 

èçóìèòè ñ [1] 

èçó÷àòè [4] 

èçýñòè [1] 

èçòè [19] 

èçùè¬ [1] 

èçùüíú [1] 

èçùüíý [1] 

èçùüíý¬ [1] 

èëèèíú [1] 

èëèÿ [7] 

èëè¬âú [3] 

èìàòè (ñ) [10] 

èìåëüíèêú [2] 

èìåíèòú [1] 

èìåíîâàíè¬ [1] 

èìåíîâàòè (ñ) [15] 

èìèàðèè [1] 

èìýíè¬ [20] 

èìýòè [224] 

èì [54] 

èíà÷å [1] 

èíîãäà [4] 

èíîìûñëüíú [1] 

èíîïëåìåíüíèêú [4] 

èíîðîäüöü [1] 

èíî÷äú [2] 

èíú [106] 

èíúäå [2] 

èíúæäå [3] 

èîàêèìëü [1] 

èîàíú [24] 

èîàíüíü [1] 

èîàíüíüñêú [1] 

èîâëèè [2] 

èîâîâú [2] 

èîâú [31] 

èîçèÿ [1] 

èîèëü [3] 

èîíàôàíú [1] 

èîñåäåêîâú [1] 

èîñèôëü [1] 

èîñèôú [7] 

èîñèÿ [1] 

èîòîðîâú [1] 

èîòîðú [1] 

èðàêëåíòè [1] 

èðèíýè [1] 

èðîäú [2] 

èñààâú [1] 

èñààêú [3] 

èñàèèíú [1] 
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èñàèÿ [29] 

èñêàêàòè [1] 

èñêàíè¬ [2] 

èñêàðèîòýíèíú [2] 

èñêàòè [47] 

èñêëüâàòè [1] 

èñêîíü÷àâàòè ñ [1] 

èñêîíü÷àòè ñ [2] 

èñêîðåíÿòè [1] 

èñêðà [2] 

èñêðü [2] 

èñêðüíèè [55] 

èñêóïàòè [1] 

èñêóïèòè (ñ) [7] 

èñêóïëÿòè [1] 

èñêóïîâàòè (ñ) [2] 

èñêóñèòåëü [1] 

èñêóñèòè [10] 

èñêóñú [5] 

èñêóñüíèêú [1] 

èñêóñüíú [2] 

èñêóøàòè [11] 

èñêóøåâàòè [1] 

èñêóøåíè¬ [4] 

èñêûïýòè [1] 

èñïàñòè [3] 

èñïëüíèòè (ñ) [10] 

èñïëüíü прил. [4] 

èñïëüíü нар. [1] 

èñïëüíÿòè (ñ) [5] 

èñïîâýäàíè¬ [10] 

èñïîâýäàòè (ñ) [13] 

èñïîâýäýòè (ñ) [3] 

èñïîäè [1] 

èñïîëèíú [1] 

èñïðàâèòè (ñ) [8] 

èñïðàâëåíè¬ [8] 

èñïðàâëÿòè [7] 

èñïðüâà [2] 

èñïóñòèòè [1] 

èñïûòàòè [5] 

èñïûòüíý [3] 

èñòàèòè [3] 

èñòà÷àòè [1] 

èñòàÿòè [1] 

èñòèíà [105] 

èñòèíîñëîâüöü [1] 

èñòèíüíèêú [1] 

èñòèíüíú [47] 

èñòèíüíý [3] 

èñòî [2] 

èñòîâú [8] 

èñòîïèòè ñ [1] 

èñòî÷èòè [3] 

èñòî÷üíèêú [5] 

èñòðàâèòè [1] 

èñòðüòè [1] 

èñòðýáèòè [2] 

èñòðýçâèòè ñ [1] 

èñòðýçâýòè [2] 

èñòú [5] 

èñòúêàòè [1] 
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èñòüëèòè [1] 

èñòüëýòè [1] 

èñòsàòè, -sà« [5] 

èñòsàòè, -æ© [3] 

èñò©ïèòè [1] 

èñò©ïëåíè¬ [1] 

èñóñîâú [2] 

èñóñú [80] 

èñóøàòè [1] 

èñõîäèòè [11] 

èñõîäèùå [1] 

èñõîäú [12] 

èñöýëåíè¬ [9] 

èñöýëèòè [5] 

èñöýëýòè [2] 

èñúõí©òè [1] 

èñýùè [1] 

èòè [39] 

èùåçí©òè [1] 

èùèñòè [1] 

èùèñòèòè [1] 

èùäè¬ [1] 

èþäà [9] 

èþäåè [12] 

èþäåèñòâî [1] 

èþäåèñêú [1] 

èþäýèñòâîâàòè [1] 

èþëèÿíú [1] 

èþñòèíú [2] 

èÿêîâèòè [1] 

èÿêîâëü [5] 

èÿêîâú [32] 

êѓ [12] 

êàäèëî [7] 

êàäèëüíú [1] 

êàäèòè [1] 

êàæäûè [1] 

êàçàíè¬ [14] 

êàçàòè [18] 

êàçíîâàòè [1] 

êàçíü [1] 

êàèàíè [1] 

êàèíîâú [1] 

êàèíú [2] 

êàêî [36] 

êàêîâú [1] 

êàêú [8] 

êàëú [1] 

êàìåíè¬ [6] 

êàìåíèöü [1] 

êàìåíü [1] 

êàìåíüíú [1] 

êàìî [1] 

êàìû [8] 

êàíîíú [1] 

êàïàäîêèèñêú [1] 

êàïàòè [5] 

êàïèùå [1] 

êàïëÿ [2] 

êàðïîêðàòàÿíè [1] 

êàñàòè ñ [1] 

êàòàðè [1] 
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êàòîëè÷üñêú [1] 

êàôðóàãàñòîíú [1] 

êàÿòè ñ [4] 

êâàñú [3] 

êåêåëèñèè [1] 

êåêèíòèëîàíè [1] 

êåðäîíèàíè [1] 

êåñàðåâú [2] 

êåñàðèÿ [1] 

êåñàðü [3] 

êèâîòú [2] 

êèíúñú [1] 

êèíúñüíú [1] 

êèðvíòèÿíè [1] 

êëàíÿòè ñ [1] 

êëàñú [1] 

êëåâåòà [17] 

êëåâåòàíè¬ [4] 

êëåâåòàòè [5] 

êëåâåòèâú [3] 

êëåâåòüíèêú [9] 

êëåâåòüíú [3] 

êëåâðýòú [1] 

êëåïàíè¬ [1] 

êëåïüöü [1] 

êëèêí©òè [1] 

êëèðîñüñêú [1] 

êëèðú [1] 

êëè÷ü [1] 

êëîíèòè [1] 

êëýòü [1] 

êëþ÷àòè ñ [1] 

êëþ÷åíè¬ [1] 

êëþ÷èìú [2] 

êëþ÷èòè ñ [6] 

êëþ÷ü [1] 

êëòâà [16] 

êëòè (ñ) [21] 

êëòè¬ [2] 

êîáåíè¬ [1] 

êîâàðüíú [3] 

êîâàðüñòâüíú [1] 

êîâàòè [2] 

êîâü÷åãú [2] 

êîâü÷åæüöü [1] 

êîãäà [7] 

êîäðàíòú [1] 

êîæà [2] 

êîçèè [1] 

êîçüëú [2] 

êîëåñüíèöà [2] 

êîëè [1] 

êîëèæüäî [1] 

êîëèêú [8] 

êîëèøüäû [1] 

êîëëvðèäà [1] 

êîëî [2] 

êîëîâàòèè [1] 

êîëú [1] 

êîëü [6] 

êîëüìè [6] 

êîëýíî [3] 
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êîíü [4] 

êîíüñêú [1] 

êîíüöü [15] 

êîíü÷àâàòè [2] 

êîíü÷àíè¬ [1] 

êîíü÷àòè [5] 

êîíü÷èíà [7] 

êîíü÷üíý¬ [3] 

êîïàòè [1] 

êîïè¬ [2] 

êîðàáëü [1] 

êîðåíè¬ [2] 

êîðåíîâàòè [1] 

êîðåíü [12] 

êîðèíòýíå [8] 

êîðèòè [5] 

êîðü [1] 

êîñåíè¬ [1] 

êîñòü [14] 

êîòîðà [2] 

êîòîðûè [2] 

êîòüëú [2] 

êðàè [1] 

êðàìîëà [2] 

êðàìîëüíú [1] 

êðàíè¬ [1] 

êðàñîëþáè¬ [1] 

êðàñîòà [2] 

êðàñòàâú [2] 

êðàñòè [3] 

êðàñüíú [10] 

êðàòèòè ñ [1] 

êðàòûðü [1] 

êðàòúêú [3] 

êðèëî [4] 

êðèòýíå [1] 

êðîâú [3] 

êðîìý [7] 

êðîìýøüíú, êðîìýùüíü [4] 

êðîòîñòü [21] 

êðîòúêî [1] 

êðîòúêîäóøüíú [2] 

êðîòúêîëþáèâú [1] 

êðîòúêú [30] 

êðîòüöý [3] 

êðóïèöà [1] 

êðúâàâú [1] 

êðúâîòî÷èâú [1] 

êðúâü [23] 

êðúìà [2] 

êðúìèòåëüñòâî [1] 

êðúìèòè (ñ) [9] 

êðúìëÿ [1] 

êðúìîâàíè¬ [1] 

êðúìü÷èè [2] 

êðúíú [2] 

êðüñòèòåëü [1] 

êðüñòèòè [4] 

êðüñòèÿíú [14] 

êðüñòèÿíüñêû [1] 

êðüñòú [20] 

êðüùàòè [1] 

285 
 



êðüùåíè¬ [2] 

êðýïèòè [1] 

êðýïîñòü [27] 

êðýïú [2] 

êðýïúêî [1] 

êðýïúêú [21] 

êðýïüöý [2] 

êóäèòè [2] 

êóçíüöü [1] 

êóìèðú [1] 

êóïèòè [1] 

êóïëÿ [3] 

êóïîâàòè [1] 

êóïüíî [1] 

êóðåíè¬ [1] 

êúäå [16] 

êúæüäî [22] 

êúçíü [5] 

êúíèãû [49] 

êúíèæüíèêú [6] 

êúíèæüíú [5] 

êúíæü [1] 

êúísü [18] 

êúòî [146] 

êûè [36] 

êûèæüäî [10] 

êûòè [1] 

ê©ïàòè ñ [1] 

ê©ñú [1] 

êvìáàëú [1] 

êvðèëú [1] 

êvðú [1] 

ëѓ [14] 

ëàâðà [10] 

ëàâðüñêú [1] 

ëàãîäüíú [1] 

ëàçàðü [1] 

ëàèíî [1] 

ëàêîìè¬ [1] 

ëàíèòà [2] 

ëàñêàâú [1] 

ëàñêàíè¬ [1] 

ëàñêàòè [2] 

ëàñêðúäèâú [1] 

ëàñêðúäè¬ [2] 

ëàñêðúäú [2] 

ëàÿíè¬ [1] 

ëàÿòè [2] 

ëåâüãèè [2] 

ëåäú [1] 

ëåæàòè [7] 

ëåïòà [1] 

ëåòýòè [1] 

ëåvèòèè [1] 

ëåvèòèíú [2] 

ëåvèòú [1] 

ëèâóàäà [1] 

ëèêîâàòè [2] 

ëèêú [3] 

ëèñòâè¬ [2] 

ëèñ [1] 

ëèòè¬ [1] 

286 
 



ëèõâà [11 

ëèõâîâàòè [1] 

ëèõî [1] 

ëèõîâàíèêú [1] 

ëèõîâúçòè [1] 

ëèõîäýÿíè¬ [1] 

ëèõîèìàíè¬ [11] 

ëèõîèìè¬ [1] 

ëèõîèìüñòâî [2] 

ëèõîèìüöü [3] 

ëèõîïèòè¬ [1] 

ëèõîñëîâåñè¬ [1] 

ëèõîñëîâè¬ [1] 

ëèõîòðóäè¬ [1] 

ëèõîòüíú [1] 

ëèõîÿäåíè¬ [1] 

ëèõîÿäè¬ [2] 

ëèõî¬ìëªè [1] 

ëèõú [7] 

ëèöå [74] 

ëèöåçîðè¬ [1] 

ëèöåçüðüñòâî [1] 

ëèöåìýðè¬ [4] 

ëèöåìýðîâàòè [2] 

ëèöåìýðú [3] 

ëè÷è¬ [1] 

ëè÷üíú [1] 

ëèøàèâú [1] 

ëèøàòè (ñ) [5] 

ëèøâüíèêú [1] 

ëèøâüíú [2] 

ëèøå [3] 

ëèøåíè¬ [1] 

ëèøèòè (ñ) [17] 

ëîáúçàíè¬, ëîáûçàíè¬ [2] 

ëîáúçàòè [2] 

ëîâåíè¬ [1] 

ëîâèòâà [2] 

ëîâèòè [3] 

ëîâú [1] 

ëîâüöü [3] 

ëîæå [7] 

ëîæåñíî [1] 

ëîæüíèöà [1] 

ëîçà [3] 

ëîçè¬ [1] 

ëîíî [2] 

ëîòîâú [1] 

ëîòú [1] 

ëóêà [2] 

ëóêèàíèñòè [1] 

ëóêîãðûçüöü [1] 

ëó÷à [1] 

ëó÷àòè ñ [1] 

ëó÷å [11] 

ëó÷èè [10] 

ëó÷èíú [1] 

ëó÷èòè ñ [2] 

ëúáú [1] 

ëúãàòè [10] 

ëúæà [27] 

ëúæåàïîñòîëú [1] 
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ëúæåèìåíüíú [1] 

ëúæåñëîâåñèâú [1] 

ëúæåñëîâüöü [1] 

ëúæåñúâýäýòåëåâàòè [1] 

ëúæèâú [6] 

ëúæèïîñëóøüñòâî [1] 

ëúæü [8] 

ëúæüíú [4] 

ëûñòî [1] 

ëüâîâú [2] 

ëüâú [4] 

ëüãúêú [6] 

ëüsà [3] 

ëüsý [1] 

ëüñòèâú [8] 

ëüñòèâüíú [1] 

ëüñòèòè (ñ) [8] 

ëüñòü [19] 

ëüñòüíú [3] 

ëüùåíè¬ [1] 

ëýãàòè [2] 

ëýêîâàòè [4] 

ëýíèâú [11] 

ëýíèòè ñ [8] 

ëýíîâàíè¬ [1] 

ëýíîâàòè [1] 

ëýíîñòèâú [2] 

ëýíîñòü [10] 

ëýíîñòüíý [4] 

ëýïîòà [6] 

ëýïîòüíý [1] 

ëýïú [10] 

ëýïý [2] 

ëýòî [32] 

ëýòü [1] 

ëý÷üáüíú [1] 

ëþáèìèêú [1] 

ëþáèòåëü [1] 

ëþáèòè [114] 

ëþáëåíè¬ [1] 

ëþáëåíèêú [3] 

ëþáîáëäèâú [1] 

ëþáîâëàñòè¬ [1] 

ëþáîäýèöà [5] 

ëþáîäýè÷èùü [2] 

ëþáîäýÿíè¬ [18] 

ëþáîäýÿíüíú [1] 

ëþáîì©äðè¬ [1] 

ëþáîñëàñòè¬ [1] 

ëþáîñëàñòüíú [1] 

ëþáî÷üñòè¬ [2] 

ëþáú [3] 

ëþáû [131] 

ëþáüçíú [3] 

ëþáüçíüíú [1] 

ëþáüñòâî [1] 

ëþáüöü [1] 

ëþäèíú [1] 

ëþäè¬ [66] 

ëþäüñêú [7] 

ëþòî [1] 

ëþòú [25] 
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ëþòý [16] 

ëäâèª [1] 

ëöàòè [1] 

ë©êà [1] 

ë©êàâú [12] 

ë©êàâüíîâàòè [3] 

ë©êàâüíú [5] 

ë©êàâüñòâî [7] 

ë©êîâàòè [1] 

ë©êú [4] 

ë©÷èòè ñ [1] 

ìѓ  [12] 

ìàäèíýÿíå [1] 

ìàäèÿìüñêú [1] 

ìàçàíüíú [1] 

ìàçàòè [4] 

ìàçü [1] 

ìàè [1] 

ìàêåäîíèÿ [1] 

ìàëà [1] 

ìàëàõèÿ [2] 

ìàëî [19] 

ìàëîâýðè¬ [1] 

ìàëîäóøè¬ [6] 

ìàëîäóøüíú [4] 

ìàëîäóøüñòâîâàòè [2] 

ìàëîëýòüíú [2] 

ìàëîìîùü [1] 

ìàëîìü [2] 

ìàëîñëîâåñè¬ [1] 

ìàëîñëîâè¬ [1] 

ìàëîòðýáè¬ [2] 

ìàëîÿäåíè¬ [1] 

ìàëîÿäè¬ [1] 

ìàëú [49] 

ìàëû [3] 

ìàìîíà [3] 

ìàíàíàòî [1] 

ìàíàñèè [1] 

ìàíàñòûðü [10] 

ìàíàñòûðüñêú [1] 

ìàíèõåè [1] 

ìàíüíà [2] 

ìàðèàìú [2] 

ìàðèèíú [1] 

ìàðèñú [1] 

ìàðèÿ [9] 

ìàðêåëèàíè [1] 

ìàðêèîíèñòè [1] 

ìàðêîñèè [1] 

ìàð»à [3] 

ìàñëèíà [2] 

ìàñëèíüíú [1] 

ìàñëî [30] 

ìàñòèòè [1] 

ìàñòü [3] 

ìàòåðåäîñàäèòåëü [1] 

ìàòåðüíü [4] 

ìàòåðüñòâî [1] 

ìàòè [31] 

ìàÿíè¬ [1] 

ìåäâüíú [3] 
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ìåäîñàãà [1] 

ìåäú [12] 

ìåëèòèàíè [1] 

ìåëüõèñåäåêèàíè [1] 

ìåíàíäðèàíè [1] 

ìåñàëèàíè [1] 

ìåòàòè [2] 

ìå÷ü [5] 

ìèëîâàíè¬ [3] 

ìèëîâàòè [11] 

ìèëîñðüäè¬ [7] 

ìèëîñðüäú [14] 

ìèëîñòèâú [21] 

ìèëîñòèâüíú [2] 

ìèëîñòûíè [14] 

ìèëîñòü [32] 

ìèëüíú [4] 

ìèëüíý¬ [1] 

ìèìîâåñòè [1] 

ìèìîâëýùè [1] 

ìèìîèòè [3] 

ìèìîòåêàòè [3] 

ìèìîòåùè [3] 

ìèìîõîäèòè [5] 

ìèíîâàòè [1] 

ìèí©òè [3] 

ìèðîâàòè [1] 

ìèðîâú [1] 

ìèðîäðüæèòåëü [1] 

ìèðîäðüæüöü [1] 

ìèðîìûñëüíú [1] 

ìèðîì©äðüíú [1] 

ìèðîòâîðüöü [3] 

ìèðú ’мир’ [22] 

ìèðú ’свят’ [53] 

ìèðüíèêú [1] 

ìèðüíî [1] 

ìèðüíîâàòè [2] 

ìèðüíú ’мирен’ [11] 

ìèðüíú ’светски’ [18] 

ìèðüñêú [2] 

ìèõåè, ìèõýè, ìèõåÿ [9] 

ìëàäåíèùü [2] 

ìëàäèùü [1] 

ìëàäú [2] 

ìëàäüíîâàòè [2] 

ìëàäüíüöü [3] 

ìëúâà [4] 

ìëúâåíè¬ [7] 

ìëúâèòè [2] 

ìëú÷àëèâî [1] 

ìëú÷àëèâú [4] 

ìëú÷àíè¬ [6] 

ìëú÷àòè [7] 

ìëüíèè [1] 

ìëýêî [3] 

ìëýñòè [1] 

ìîàâèòýíûíè [1] 

ìîäåñòú [5] 

ìîæäàíú [1] 

ìîæåíè¬ [1] 

ìîçãú [1] 
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ìîè [343] 

ìîëåíè¬ [19] 

ìîëèòâà [131] 

ìîëèòâüíú [8] 

ìîëèòè (ñ) [98] 

ìîëü [3] 

ìîëüáà [11] 

ìîëüáüíú [1] 

ìîì¾îìüñêú [1] 

ìîíòàíèñòîíú [1] 

ìîðüñêú [1] 

ìîð¬ [7] 

ìîñè [25] 

ìîòûëà [1] 

ìîùè глаг. [71] 

ìîùè същ. [1] 

ìîùü [1] 

ìî÷èòè [1] 

ìðàâèè [1] 

ìðàêú [1] 

ìðà÷üíú [1] 

ìðüçîâàòè [1] 

ìðüçîñòü [7] 

ìðüçúêú [11] 

ìðüçýòè [1] 

ìðüòâîñòü [1] 

ìðüòâú [7] 

ìðüòâüíú [3] 

ìðüòâüöü [3] 

ìðýæà [2] 

ìóäèòè [2] 

ìóäüíú [3] 

ìóõà [2] 

ìúíèõú [6] 

ìúíîãàøüäû [3] 

ìúíîãî [12] 

ìúíîãîáðàøüíè¬ [1] 

ìúíîãîâýùàâàòè [1] 

ìúíîãîçðà÷üíú [2] 

ìúíîãîêëòâüíèêú [1] 

ìúíîãîêëòâüíú [1] 

ìúíîãîëýòüíú [1] 

ìúíîãîëþáüçíú [1] 

ìúíîãîëþáüíú [1] 

ìúíîãîìèëîñòèâú [2] 

ìúíîãîìüçäüíú [1] 

ìúíîãîîáðàçüíú [1] 

ìúíîãîïëåòåíú [1] 

ìúíîãîïëîäüíú [1] 

ìúíîãîñëîâåñè¬ [3] 

ìúíîãîòðóäüíú [1] 

ìúíîãîòðüïýòè [1] 

ìúíîãîöýíè¬ [1] 

ìúíîãîöýíüíú [3] 

ìúíîãî÷äüíú [1] 

ìúíîãî÷ñòüíú [2] 

ìúíîãîÿäè¬ [1] 

ìúíîãú [193] 

ìúíîæèòè (ñ) [8] 

ìúíîæèöå« [5] 

ìúíîæüíý¬ [1] 

ìúíîæüñòâî [25] 
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ìúñêú [1] 

ìúøåëîèñêàòåëü [1] 

ìû [480] 

ìûñëèòè [7] 

ìûñëü [65] 

ìûñëüíú [5] 

ìûòàðü [1] 

ìûòè ñ [2] 

ìûòîèìüöü [3] 

ìûòüíèêú [3] 

ìûøëåíè¬ [2] 

ìûøüöà [3] 

ìüçäà [33] 

ìüçäîâúçäàòåëü [1] 

ìüçäîèìàíè¬ [1] 

ìüçäîèìüöü [4] 

ìüçäîïîäàòåëü [1] 

ìüíèè [5] 

ìüíèòè [1] 

ìüíèøüñêú [1] 

ìüíüøèíà [1] 

ìüíýíè¬ [2] 

ìüíýòè (ñ) [35] 

ìüñòèòè [3] 

ìüñòü [5] 

ìüñòüíèêú [2] 

ìüùàòè [5] 

ìüùåíè¬ [2] 

ìýäü [2] 

ìýíèòè [4] 

ìýíÿòè [1] 

ìýðà [11] 

ìýðåíè¬ [2] 

ìýðèëî [8] 

ìýðèòè [1] 

ìýðüíý [1] 

ìýñòî [58] 

ìýñòýëèöå [1] 

ìýñöü [2] 

ìêúêú [2] 

ìñî [2] 

ìñòè [2] 

ìòåæü [4] 

ì©äðè¬ [2] 

ì©äðèòè (ñ) [2] 

ì©äðîâàíè¬ [4] 

ì©äðîâàòè [12] 

ì©äðîñòü [41] 

ì©äðîñòüíú [1] 

ì©äðú [44] 

ì©äðüñòâî [2] 

ì©äðüöü [1] 

ì©äðý [1] 

ì©æàòè ñ [3] 

ì©æåæåíüñòâî [1] 

ì©æåëþáèöà [1] 

ì©æü [114] 

ì©æüñêú [3] 

ì©æüñêû [2] 

ì©æüñòâî [5] 

ì©æüñòâüíú [2] 

ì©êà [1] 
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ì©òèòè (ñ) [3] 

ì©òüíú [2] 

ì©÷åíèêú [4] 

ì©÷åíè¬ [4] 

ì©÷èòåëü [6] 

ì©÷èòè (ñ) [9] 

ìvðèíú [1] 

ìvðî [8] 

ìvðîíîñüöü [2] 

íѓ [11] 

íàâåñòè (ñ) [8] 

íàâîäèòè [20] 

íàâîòåîâú [1] 

íàâûêàòè [1] 

íàâûêí©òè [12] 

íàãîòà [1] 

íàãú [12] 

íàäåæäà [5] 

íàäåæäüíý [1] 

íàäåíüíú [1] 

íàäýÿòè (ñ) [27] 

íàçàðýèíú [1] 

íàçèðàòè [2] 

íàçíàìåíàòè [1] 

íàçîðüíú [1] 

íàçîðýè [1] 

íàçüðýòè [1] 

íàèìüíèêú [6] 

íàèìüíè÷ü [1] 

íàèòè [11] 

íàêàçàíè¬ [15] 

íàêàçàòè, -æ© (ñ) [12] 

íàêàçàòè, -çà« [8] 

íàêëàäàòè [1] 

íàêîëî [1] 

íàêðúìèòè [1] 

íàëåæàòè [1] 

íàëîæåíè¬ [1] 

íàëîæèòè [1] 

íàëöàòè [1] 

íàìèçàòè [1] 

íàíåñåíè¬ [2] 

íàíåñòè [2] 

íàíè÷üíèêú [1] 

íàíîñèòè [8] 

íàíîñú [1] 

íàïàäàòè [2] 

íàïàñòè [6] 

íàïàñòîâàòè [1] 

íàïàñòü [25] 

íàïàñòüíîâàòè [1] 

íàïàñòüñòâî [3] 

íàïàñòüñòâîâàòè [1] 

íàïàÿòè [4] 

íàïèñàâàòè [2] 

íàïèñàòè [1] 

íàïëüíèòè (ñ) [15] 

íàïëüíÿòè (ñ) [3] 

íàïîèòè (ñ) [5] 

íàïîñëýäúêú [2] 

íàïðàâèòè [1] 

íàïðàâëÿòè (ñ) [2] 
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íàïðàñíú [1] 

íàïðàñüíè¬ [3] 

íàïðàñüíèâú [1] 

íàïðàñüíîäóøüíú [2] 

íàïðàñüíú [4] 

íàïðàñüíüñòâî [1] 

íàïðüñîêú [1] 

íàïðýæäü [1] 

íàïú [1] 

íàïüñàíè¬ [4] 

íàïüñàòè [7] 

íàðåùè (ñ) [22] 

íàðèöàòè (ñ) [15] 

íàðîäîòâîðü÷ü [1] 

íàðîäú [2] 

íàñàæäåíè¬ [1] 

íàñëàäèòè ñ [8] 

íàñëàæäàòè (ñ) [3] 

íàñëàæäåíè¬ [3] 

íàñëüïàòè [1] 

íàñëýäèòè [7] 

íàñëýäè¬ [1] 

íàñëýäîâàòè [10] 

íàñëýäüíèêú [9] 

íàñòàâèòè [6] 

íàñòàâëÿòè [5] 

íàñòàâüíèêú [3] 

íàñòàòè [1] 

íàñòàÿòè [2] 

íàñòîÿòè [9] 

íàñòüëàòè [1] 

íàñò©ïàòè [5] 

íàñò©ïèòè [1] 

íàñúìðüòüíèêú [1] 

íàñúíàáúäýíè¬ [1] 

íàñûëàòè [1] 

íàñûòèòè (ñ) [19] 

íàñûùàòè ñ [2] 

íàòúêàòè [1] 

íàòúùüíú [1] 

íàóãèíú [1] 

íàóìú [1] 

íàóùàòè [1] 

íàó÷àòè [2] 

íàó÷èòè (ñ) [20] 

íàõîäèòè [5] 

íà÷èíàíè¬ [5] 

íà÷èíàòè [1] 

íà÷ëàñâùåíèêú [1] 

íà÷ëè¬ [2] 

íà÷ëî [17] 

íà÷ëî÷èñòèòåëü [1] 

íà÷ëüíèêú [1] 

íà÷ëüíú [3] 

íà÷òè (ñ) [27] 

íà÷òúêú [21] 

íàøóòü [1] 

íàøü [329] 

íàªòè [1] 

íàvõîäîíîñîðú [1] 

íåàðà [1] 

íåáåñüíú [66] 
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íåáåñüñêú [1] 

íåáëàãîäàðèâú [1] 

íåáëàãîäàðüíú [1] 

íåáëàãîëþáüöü [1] 

íåáëàãîîáðàçüíú [1] 

íåáî [47] 

íåáðýãîâàòè [2] 

íåáðýæåíè¬ [3] 

íåáðýùè [19] 

íåâèäèìú [10] 

íåâîäú [2] 

íåâîëè¬ [1] 

íåâîëüíú [1] 

íåâîëÿ [2] 

íåâðýäèìú [1] 

íåâúçáëàãîäýòüíú [2] 

íåâúçäðüæèâú [1] 

íåâúçäðüæüíý [1] 

íåâúçìîæüíú [2] 

íåâúìýíèìú [1] 

íåâýäýíè¬ [2] 

íåâýäýòè [1] 

íåâýæäüíú [1] 

íåâýæäüñòâî [1] 

íåâýðè¬ [3] 

íåâýðüíú [8] 

íåâýñòà [1] 

íåâäûè [1] 

íåãîäîâàòè [3] 

íåãîäüíú [1] 

íåãîäý [1] 

íåä©ãîâàòè [2] 

íåäâèæèìú [2] 

íåäîâúëüíú [1] 

íåäîãîäîâàòè [1] 

íåäîðàçóìý¬ìú [1] 

íåäîñòàòúêú [1] 

íåäîñòèæüíú [1] 

íåäîñòîèíú [5] 

íåäîñòîèíý [1] 

íåäýëÿ ’седмица’ [1] 

íåäýëÿ ’безделник’ [1] 

íåä©ãú [11] 

íåä©æè¬ [1] 

íåä©æüëèâú [1] 

íåä©æüñòâî [1] 

íåçààïý¬ìú [2] 

íåçàâèäüíý [1] 

íåçàçîðüíú [1] 

íåçàêîíè¬ [1] 

íåçíà¬ìú [1] 

íåçúëîáà [1] 

íåçúëîáèâú [14] 

íåçúëîáèâüíú [1] 

íåçúëîáè¬ [1] 

íåèçâðàòüíú [1] 

íåèçâýñòüíý [1] 

íåèçãëàãîëåìú [12] 

íåèçäðåêîìú [3] 

íåèçäðå÷åíú [1] 

íåèçäðå÷åíüíú [1] 

íåèçäðî÷üíý [1] 

295 
 



íåèçìýíüíý [1] 

íåèìýíüñòâî [2] 

íåèñêóñüíú [3] 

íåèñïûòüíý [1] 

íåèñòîâú [1] 

íåèñòîâüíú [2] 

íåèñòîâüíý¬ [1] 

íåèñòüëýíè¬ [1] 

íåèñöýëüíú [1] 

íåêàçàíú [1] 

íåêëþ÷èìú [9] 

íåêëòâè¬ [1] 

íåêðîòúêú [1] 

íåêðú÷üìüñòâó¬ìú [1] 

íåëèöåìýðüíú [2] 

íåëúæèâú [1] 

íåëúæüíú [1] 

íåëýíèâú [3] 

íåëýíîñòèâú [1] 

íåëýíú [1] 

íåëýïú [2] 

íåìèëîñòèâú [1] 

íåìîùü [9] 

íåìîùüíîâàòè [4] 

íåìîùüíú [21] 

íåìîùüñòâî [1] 

íåì©äðú [1] 

íåíàâèäýòè [53] 

íåíàâèñòü [11] 

íåíàâèñòüíèêú [1] 

íåíàâèñòüíú [3] 

íåíàäåæäüíú [1] 

íåíàäýëàíú [1] 

íåíàêàçàíè¬ [1] 

íåíàêàçàíú [2] 

íåíàó÷åíú [1] 

íåíà÷àÿíè¬ [2] 

íåîêåñàðèèñêú [1] 

íåîìðà÷à¬ìú [1] 

íåîïëàçèâú [1] 

íåîñò©ïüíý [1] 

íåîñãà¬ìú [1] 

íåîñæåìú [1] 

íåî÷àÿëú [1] 

íåïàìòèâú [1] 

íåïîâèíüíú [2] 

íåïîãðåáåíú [1] 

íåïîäâèæèìú [1] 

íåïîäîáüíú [12] 

íåïîäîáüíý [1] 

íåïîêàÿíüíú [1] 

íåïîêîðåíè¬ [1] 

íåïîêîðèâú [3] 

íåïîëüsüíú [11] 

íåïîïå÷åíè¬ [1] 

íåïîðî÷üíú [22] 

íåïîð©ãàíè¬ [1] 

íåïîñëóøüëèâú [1] 

íåïîñìèÿíè¬ [1] 

íåïîñòîèíú [1] 

íåïîñòûäüíú [2] 

íåïîñò©ïüíú [1] 
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íåïîñúêàæåìú [1] 

íåïîòðýáüíú [5] 

íåïðàâüäà [28] 

íåïðàâüäèâú [2] 

íåïðàâüäüíèêú [1] 

íåïðàâüäüíú [19] 

íåïðèñíú [1] 

íåïðèÿçíèíú [14] 

íåïðèÿçíü [8] 

íåïðèªòú [1] 

íåïðèªòüíú [1] 

íåïðýá©äüíú [1] 

íåïðýìýíüíú [1] 

íåïðýñòàíüíî [1] 

íåïðýñòàíüíú [8] 

íåïðýñòàíüíý [2] 

íåïðýñòàª [1] 

íåïðýñýêà¬ìú [1] 

íåïðýõîäüíú [1] 

íåïüùåâàíè¬ [1] 

íåïüùåâàòè [16] 

íåðàäèâú [1] 

íåðàäèòè [1] 

íåðàæäåíè¬ [1] 

íåðàçëè÷üíü [1] 

íåðàçë©÷üíú [2] 

íåðàçìýñüíú [1] 

íåðàçóìè¬ [1] 

íåðàçóìüíú [2] 

íåðàçóìýâàòè [1] 

íåðàñêàÿíüíú [2] 

íåðàñò©ïüíú [1] 

íåðîäèâú [2] 

íåðîäèìú [1] 

íåðîäèòè [4] 

íåðîäîâàòè [2] 

íåð©êîòâîðåíú [2] 

íåñêâðüíüíú [1] 

íåñïýøüíú [1] 

íåñòîðèè [1] 

íåñòîðèÿíýíå, íåñòîðèàíè [2] 

íåñòðîèíú [3] 

íåñòðî¬íè¬ [1] 

íåñúâðüøåíú [2] 

íåñúâýäüíú [1] 

íåñúãëàñüíú [2] 

íåñúçüäàíú [1] 

íåñúêàæåìú [1] 

íåñúìûñëú [1] 

íåñúìûñëüíú [4] 

íåñúìýðåíè¬ [1] 

íåñúïîñòðàäüíú [1] 

íåñúòðüïüíú [2] 

íåñúòæàíè¬ [1] 

íåñúòæèâú [1] 

íåñûòîñòü [1] 

íåñûòú [2] 

íåñûòüíú [1] 

íåñüðåáðîëþáüöü [1] 

íåòðýáèâú [2] 

íåòðýáú [1] 

íåòüëýíè¬ [2] 
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íåòüëýíüíú [3] 

íåòüëýª [2] 

íåòæà [4] 

íåóâäûè [1] 

íåóãàñàª [1] 

íåóäîáü [4] 

íåóäðüæüíú [1] 

íåóäðüæ [1] 

íåóêëîíüíý [1] 

íåóì©÷åíú [1] 

íåóïúâàíè¬ [1] 

íåóñòðîèìú [1] 

íåóñûïàª [3] 

íåóñûï [1] 

íåùäüíú [1] 

íå÷à¬ìú [1] 

íå÷àÿíè¬ [4] 

íå÷èñòîòà [6] 

íå÷èñòú [27] 

íå÷üñòèâú [20] 

íå÷üñòè¬ [6] 

íå÷üñòîâàòè [1] 

íå÷üñòü [2] 

íå÷üòîìú [1] 

íåÿäåíè¬ [1] 

íåªòüíú [1] 

íè¬äèíú [2] 

íè¬äèíúæå [2] 
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íèæåíè¬ [1] 
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íèçúâåñòè [2] 

íèçúâëà÷èòè [2] 

íèçúâëýùè [1] 

íèçúâîäèòè [2] 

íèçúâðýùè [1] 

íèçúëàãàòè [3] 

íèçúëîæèòè [1] 

íèçúëöàòè [1] 

íèçúìåñòè [1] 

íèçúïàñòè [2] 

íèçúõîäèòè [1] 

íèêàêîæå [7] 

íèêàêúæå [2] 

íèêîãäàæå [1] 

íèêîëàòè [1] 

íèêîëèæå [7] 

íèêîìèäú [1] 

íèêúòîæå [44] 

íèêûèæå [4] 

íèùåëþáè¬ [3] 

íèùåëþáüíú [1] 

íèùåëþáüöü [3] 

íèùåòà [9] 

íèùü [47] 

íèöàòè [1] 

íè÷üòîæå [79] 

íè¬äèíú [4] 

íè¬äèíúæå [5] 

íîâîðîæäåíú [1] 

íîâîóêú [1] 

íîâú [21] 
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íîãà [29] 

íîçäðè [1] 

íîñèòè [17] 

íîñüëèâú [1] 

íîòèàíè [1] 

íîùü [26] 

íîùü« [3] 

íîùüíú [2] 

íîøåíè¬ [1] 

íî¬ [1] 

íûíý [56] 

íûíýøüíü, íûíýùüíú [14] 

íýêàêî [1] 

íýêîëè [1] 

íýêúãäà [1] 

íýêúäå [2] 

íýêûè [5] 

íýìú [1] 

íý÷üòî [4] 

íäðî [2] 

í©äèòè (ñ) [10] 

í©æäà [13] 

í©æäüíèêú [1] 

í©æäüíú [11] 

í©æäüíý [1] 

îáà [2] 

îáàäèòè [1] 

îáàäüëèâú [1] 

îáàæäåíè¬ [1] 

îáåòúøàòè [2] 

îáèäà [3] 

îáèäüëèâú [6] 

îáèäýíè¬ [2] 

îáèäýòè [36] 

îáèëè¬ [1] 

îáèëî [2] 

îáèëüíî [2] 

îáèëüíú [1] 

îáèëüíý [1] 

îáèëý [1] 

îáèìàíè¬ [1] 

îáèìàòè [3] 

îáèíîâàòè ñ [2] 

îáèòàòè [1] 

îáèòè ’обвия’ [1] 

îáèòè ’обкръжа’ [2] 

îáèòýëü [1] 

îáëàãàòè [1] 

îáëàäàòè [9] 

îáëàæåíú [1] 

îáëàêú [6] 

îáëàñòè [2] 

îáëàñòü [2] 

îáëà÷àòè ñ [4] 

îáëåæàòè [3] 

îáëåùè [1] 

îáëèçàòè [1] 

îáëè÷àíè¬ [1] 

îáëè÷àòè [32] 

îáëè÷åíè¬ [15] 

îáëè÷èòè [9] 

îáëîáûçàòè [4] 
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îáëîæèòè [1] 

îáëú÷åíè¬ [1] 

îáëûãàòè [2] 

îáëüãú÷àòè [1] 

îáëüñòèòè [3] 

îáëüùàòè [2] 

îáëýíèòè ñ [3] 

îáëýíÿòè [1] 

îáëýùè (ñ) [29] 

îáíàâëÿòè ñ [1] 

îáíàæàòè [1] 

îáíèçèòè [2] 

îáíèçýòè [1] 

îáíèùàâàòè [1] 

îáíèùàòè [6] 

îáíèùüñòâîâàòè [1] 

îáíîâëåíè¬ [2] 

îáíîæèòè [1] 

îáîãàòýòè [1] 

îáîãàùàòè [3] 

îáîè [13] 

îáîèòèâú [2] 

îáîíÿíè¬ [1] 

îáîðèòè [1] 

îáî÷è¬ [1] 

îáðàäîâàíè¬ [4] 

îáðàäîâàòè ñ [3] 

îáðàçèòè [1] 

îáðàçîâàòè (ñ) [12] 

îáðàçú [40] 

îáðàíýòè [1] 

îáðàòèòè (ñ) [13] 

îáðàùàòè ñ [4] 

îáðàùåíè¬ [3] 

îáðîêú [1] 

îáðüçãí©òè [1] 

îáðýçàíè¬ [1] 

îáðýçàòè, -æ© [2] 

îáðýìåíèòè [2] 

îáðýñòè (ñ) [67] 

îáðýòàòåëü [1] 

îáðýòàòè (ñ) [21] 

îáð©÷àòè ñ [1] 

îáð©÷åíè¬ [2] 

îáóâü [1] 

îáóçäàòè [1] 

îáóòýëü [1] 

îáúäðüæàòè [1] 

îáúäðüæüíú [1] 

îáúäðüæüíý [1] 

îáúçàðÿòè [2] 

îáúÿñòèâú [2] 

îáûêàòè ñ [1] 

îáûêí©òè (ñ) [5] 

îáû÷àè [10] 

îáû÷üíú [1] 

îáüùåâàòè ñ [1] 

îáüùåíè¬ [6] 

îáüùü [8] 

îáüùüíèêú [5] 

îáýäàíè¬ [3] 

îáýäú [2] 
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îáýñèòè [1] 

îáýòîâàíè¬ [2] 

îáýòú [5] 

îáýùàâàòè (ñ) [6] 

îáýùàíè¬ [9] 

îáýùàòè (ñ) [18] 

îáçàòè, -æ© (ñ) [9] 

îáçàòè, -çà« ñ [1] 

îáòè [5] 

îáòüíú [1] 

îâëèÿ [1] 

îâîãäà [2] 

îâîùüíú [1] 

îâú [22] 

îâüíú [1] 

îâüíü [2] 

îâüöà [16] 

îâü÷ü [2] 

îâü÷ [5] 

îãàâè¬ [1] 

îãàâëÿòè [1] 

îãëàâèòè [1] 

îãëàãîëàòè [1] 

îãíåçðà÷üíú [1] 

îãíåìåòüíú [1] 

îãíü [41] 

îãíüíú [8] 

îãîðü÷àòè [1] 

îãðàäà [1] 

îãðàäèòè [1] 

îãðàæäàòè ñ [1] 

îãðýáàòè ñ [2] 

îäåæäà [4] 

îäîëîâàòè [1] 

îäîëýâàòè [2] 

îäîëýòè [5] 

îäðàòè [1] 

îäðèíà [1] 

îäðüæàíè¬ [1] 

îäðüæàòè [4] 

îäúæäåíè¬ [2] 

îäúæäèòè [1] 

îäýâàòè (ñ) [3] 

îäýíè¬ [4] 

îäýòè [3] 

îæåíèòè ñ [3] 

îæèâèòè [3] 

îæèòè [2] 

îçàíú [1] 

îçàðÿòè [1] 

îçèèíú [1] 

îçèÿ [1] 

îçúëîáèòè [5] 

îèäèíüíú [1] 

îêàÿíè¬ [1] 

îêàÿíú [6] 

îêàÿòè [2] 

îêëåâåòàâàòè [12] 

îêëåâåòàíè¬ [4] 

îêëåâåòàòè, -ù© [2] 

îêëåâåòàòè, -òà« [8] 

îêî [77] 
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îêîâàòè [1] 

îêîíüöü [1] 

îêðüñòü [3] 

îêðüñòüíü [1] 

îêóñú [1] 

îêóøàòè [1] 

îëîâî [1] 

îëúòàðü [11] 

îëýè [1] 

îëäýòè [1] 

îìðàçà [1] 

îìðàçèòè [1] 

îìðà÷àòè [1] 

îìðà÷åíè¬ [1] 

îìðà÷èòè [3] 

îìûòè [1] 

îíàãðü [1] 

îíàìî [2] 

îíú [51] 

îíýìýòè [3] 

îïàêû [1] 

îïàëÿòè [1] 

îïàñèâú [2] 

îïëàçèâú [2] 

îïëàçîâàíè¬ [1] 

îïëàçîâàòè [1] 

îïëîòú [1] 

îïëú÷åíè¬ [3] 

îïîæäåíè¬ [1] 

îïîìüíýíè¬ [1] 

îïðàâüäàíè¬ [3] 

îïðàâüäàòè (ñ) [5] 

îïðàâüäèòè [10] 

îïðèñüíèòè [1] 

îïðîñòèòè [1] 

îïðýëþáîäýÿòè [1] 

îïóñòèòè [1] 

îïóñòýòè [2] 

îïóùàòè [1] 

îïûòîâàíè¬ [1] 

îïûòîâàòè [1] 

îïûòüëèâú [3] 

îïüñòðèòè [1] 

îïýãîòèâýòè [1] 

îðàòè [6] 

îðèãåíè [1] 

îðèãåíèàíè [1] 

îðèãåíú [1] 

îðèòè [1] 

îðüëú [3] 

îðýõîäóïüíú [1] 

îð©æè¬ [19] 

îñâýùàòè [1] 

îñâòèòè [3] 

îñèëî [1] 

îñè¬ [7] 

îñèÿâàòè [1] 

îñêâðüíèòè (ñ) [11] 

îñêâðüíÿòè (ñè) [4] 

îñêëàáèòè ñ [2] 

îñêîìèíýòè [1] 

îñêðúáèòè [3] 
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îñêðúáëÿòè (ñ) [12] 

îñê©áñòè (?) [1] 

îñê©äýâàòè [1] 

îñê©äýòè [4] 

îñê©æäàòè [1] 

îñëàáà [3] 

îñëàáèòè [9] 

îñëàáëÿòè [5] 

îñëàáýòè [5] 

îñëóõà [1] 

îñëóøàíè¬ [2] 

îñëóøàòè [3] 

îñëóøèâú [2] 

îñëóøüëèâú [2] 

îñëüïàòè [1] 

îñëüïí©òè [2] 

îñëýïèòè [1] 

îñëýïëÿòè [2] 

îñëýïýòè [1] 

îñìü [3] 

îñíîâàíè¬ [2] 

îñíîâàòè [1] 

îñîáèòè ñ [1] 

îñîáü [1] 

îñòàâèòè [68] 

îñòàâëåíè¬ [3] 

îñòàâëÿòè [19] 

îñòàíúêú [1] 

îñòàòè (ñ) [10] 

îñòàòúêú [1] 

îñòàÿòè [1] 

îñòðàñòèòè ñ [1] 

îñòðèòè [1] 

îñòðèùè (ñ) [2] 

îñòðîâú [1] 

îñòðîãíýâè¬ [3] 

îñòðóÿòè [1] 

îñòðó¬íè¬ [1] 

îñòðú [2] 

îñòðúïúòàòè [3] 

îñò©ïàòè [1] 

îñò©ïèòè [1] 

îñò©ïëåíè¬ [1] 

îñò©ïüíèêú [1] 

îñó¬òýòè [1] 

îñüëú [1] 

îñüëü [1] 

îñüëüñêú [1] 

îñýäýòè [1] 

îñsàòè [1] 

îñ©äèòè [17] 

îñ©æäàòè (ñ) [27] 

îñ©æäåíè¬ [2] 

îòèðàòè [1] 

îòèòè [14] 

îòðîâà [1] 

îòðîêú [9] 

îòðî÷èùü [2] 

îòðî÷üñêú [1] 

îòðî÷ [1] 

îòðýáè [2] 

îòðýáèòè [1] 
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îòðýòè [1] 

îòðýøèòè ñ [1] 

îòúáýãàòè [1] 

îòúáýãí©òè [7] 

îòúâðàòèòè (ñ) [11] 

îòúâðàùàòè (ñ) [8] 

îòúâðüæåíè¬ [2] 

îòúâðüçàòè [4] 

îòúâðüíü [1] 

îòúâðüñòè¬ [1] 

îòúâðýñòè (ñ) [20] 

îòúâðýùè (ñ) [35] 

îòúâýòú [5] 

îòúâýùàâàòè [13] 

îòúâýùàòè [17] 

îòúãúíàíè¬ [1] 

îòúãúíàòè [1] 

îòúäàíè¬ [1] 

îòúäàòè [16] 

îòúäàòüëèâú [1] 

îòúäàÿòè [6] 

îòúäîèòè [1] 

îòúäûõàíè¬ [1] 

îòúèìàòè (ñ) [1] 

îòúêðûâàòè [4] 

îòúêðûòè [10] 

îòúê©äó [3] 

îòúëàãàòè [1] 

îòúëåòýòè [1] 

îòúëîæèòè [5] 

îòúëîìèòè ñ [5] 

îòúë©÷àòè ñ [2] 

îòúë©÷èòè (ñ) [2] 

îòúìåòàòè [5] 

îòúìåòüíú [4] 

îòúìüñòèòè [2] 

îòúìýòàòè (ñ) [1] 

îòúíåëè [1] 

îòúíåëý [1] 

îòúíòè [1] 

îòúí©äó [1] 

îòúí©äü [20] 

îòúïàäàòè [1] 

îòúïàñòè [17] 

îòúïóñòèòè (ñ) [10] 

îòúïóùàòè [1] 

îòúðàæäàòè [3] 

îòúðàçèòè [1] 

îòúðàñòè [1] 

îòúðåùè (ñ) [24] 

îòúðå÷åíè¬ [4] 

îòúðèãí©òè [1] 

îòúðèí©òè [6] 

îòúðèöàíè¬ [2] 

îòúðèöàòè (ñ) [6] 

îòúðîäú [2] 

îòúðî÷üíú [1] 

îòúðýÿòè [7] 

îòúñåëèòè [1] 

îòúñêî÷èòè [1] 

îòúñòàâèòè [1] 

îòúñò©ïàòè [1] 
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îòúñò©ïèòè [24] 

îòúñò©ïëåíè¬ [1] 

îòúñüäåøüíú [1] 

îòúñýêàòè [1] 

îòúñýùè [4] 

îòúñý÷üíú [1] 

îòúñ©äó [2] 

îòúñ©äý [2] 

îòúòðúãí©òè [1] 

îòúòðüsàòè (ñ) [2] 

îòúòðñàòè [1] 

îòúòðñòè [1] 

îòúòóæäèòè [1] 

îòúòãí©òè ñ [1] 

îòúò©äó [2] 

îòúò©äý [1] 

îòúóïúâàòè [1] 

îòúùåòèòè [1] 

îòúõîäèòè [1] 

îòú÷àÿíè¬ [1] 

îòú÷àÿòè (ñ) [8] 

îòú÷åòèòè ñ [1] 

îòúøüñòâè¬ [1] 

îòüöåäîñàäèòåëü [1] 

îòüöü [166] 

îòü÷ü [13] 

îòü÷üñòâî [4] 

îòãîòýòè [3] 

îòãú÷àòè [1] 

îòòè [17] 

îôèòè [1] 

îôíè [1] 

îôîíè [1] 

îõàïàòè [1] 

îõëàñòèòè [1] 

îõëàùàòè [1] 

îõîäèòè [3] 

îõîçèÿ [1] 

îõðúí©òè [1] 

îöýñòèòè (ñ) [9] 

îöýùåíè¬ [4] 

î÷èñòèòè (ñ) [15] 

î÷èñòýòè (ñ) [5] 

î÷èùàòè [4] 

î÷üíú [1] 

îøàâàòè ñ [1] 

îøàÿíè¬ [1] 

îøàÿòè ñ [3] 

îøüñòè¬ [1] 

ïѓ [2] 

ïàáèðîêú [1] 

ïàâüëîâú [1] 

ïàâüëú [80] 

ïàâüëü [1] 

ïàãóáà [1] 

ïàãóáüíú [1] 

ïàäàíè¬ [1] 

ïàäàòè (ñ) [4] 

ïàäåíè¬ [6] 

ïàêîñòü [7] 

ïàêîñòüíú [1] 

ïàêû [292] 
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ïàëåíè¬ [1] 

ïàëåñòèíà [2] 

ïàëèòè [1] 

ïàìòèâú [1] 

ïàìòü [4] 

ïàìòè¬ [1] 

ïàìòü [6] 

ïàìòüíèêú [1] 

ïàíäåêòú [1] 

ïàðèòè [1] 

ïàñòâèíà [1] 

ïàñòè (ñ) ’падна’ [18] 

ïàñòè (ñ) ’паса’ [11] 

ïàñòóõú [9] 

ïàñòûðü [9] 

ïàñõà [2] 

ïà÷å [183] 

ïà©÷èíà [2] 

ïà©÷ü [1] 

ïåëûíú [2] 

ïåïóçèàíè [1] 

ïåðñèäà [1] 

ïåðñèíú [1] 

ïåðñèñüñêú [1] 

ïåòðú [32] 

ïåùåðà [1] 

ïåùè ñ [31] 

ïåùü [4] 

ïåùüíú [1] 

ïå÷àëèâú [2] 

ïå÷àëèòè [1] 

ïå÷àëîâàòè [2] 

ïå÷àëü [68] 

ïå÷àëüíîâàòè [1] 

ïå÷àëüíú [7] 

ïå÷üíú [1] 

ïèâàíè¬ [1] 

ïèâàòè [2] 

ïèëàòú [3] 

ïèðú [9] 

ïèñèäèèñêú [1] 

ïèñì [4] 

ïèñòàêîíüíú [1] 

ïèòàòè (ñ) [2] 

ïèòè [23] 

ïèòè¬ [8] 

ïèòýíè¬ [2] 

ïèòýòè [1] 

ïèùà [26] 

ïèùüíú [1] 

ïèÿíèöà [2] 

ïèÿíè÷èâú [2] 

ïèÿíú [1] 

ïèÿíüñòâî [12] 

ïèÿíüñòâüíú [1] 

ïëàêàíè¬ [3] 

ïëàêàòè (ñ) [34] 

ïëàìû [2] 

ïëàñòûðü [2] 

ïëà÷åâüíú [1] 

ïëà÷ü [21] 

ïëåì [2] 
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ïëåñí©òè [1] 

ïëåñòè [1] 

ïëåòîñëîâè¬ [1] 

ïëåùå [1] 

ïëèíúòú [1] 

ïëèùåâàòè [1] 

ïëèùü [1] 

ïëîäèòè [1] 

ïëîäîâèòú [2] 

ïëîäú [40] 

ïëîäüíú [1] 

ïëúêú [3] 

ïëúíîñòü [2] 

ïëúòü [55] 

ïëúòüíú [21] 

ïëúòüíý [1] 

ïëúòüñêú [8] 

ïëúòýíú [3] 

ïëüíú [5] 

ïëýâà [1] 

ïëýâýëüíú [1] 

ïëýíåíè¬ [1] 

ïëýíèòè [2] 

ïëýíú [1] 

ïëýíüíèêú [1] 

ïëýñíü [1] 

ïëñàòè [1] 

ïíåvìàòîìàõè [1] 

ïîáèâàòè [1] 

ïîáèòè [1] 

ïîáîëýòè [1] 

ïîáðàòè [1] 

ïîáúäýòè [1] 

ïîáýäà [3] 

ïîáýäèòè [4] 

ïîáýäîâàòè [1] 

ïîáýäîëþáè¬ [1] 

ïîáýäîòâîðüöü [1] 

ïîáýæäàòè [6] 

ïîáýæäåíè¬ [1] 

ïîâåëýâàòè [26] 

ïîâåëýíè¬ [10] 

ïîâåëýòè [19] 

ïîâåñòè [1] 

ïîâèíîâàíè¬ [6] 

ïîâèíîâàòè ñ [14] 

ïîâèíüíú [13] 

ïîâèí©òè ñ [3] 

ïîâðýæäàòè [1] 

ïîâðýùè [3] 

ïîâýäàòè [13] 

ïîâýäýòè [1] 

ïîâýñèòè [1] 

ïîâýñòü [7] 

ïîâýñòüíú [1] 

ïîãàíú [1] 

ïîãàøàòè [1] 

ïîãëúòèòè [1] 

ïîãëúùàòè [1] 

ïîãîñïîäîâàòè [1] 

ïîãðåáåíè¬ [2] 

ïîãðåòè [3] 
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ïîãðýáàòè [3] 

ïîãðýøàòè [1] 

ïîãð©æàòè [1] 

ïîãóáèòè [36] 

ïîãóáëÿòè [8] 

ïîãúíàòè [3] 

ïîãûáàòè [2] 

ïîãûáí©òè [19] 

ïîãûáýëü [10] 

ïîãûáýëüíú [2] 

ïîã©ãúíàíè¬ [1] 

ïîäàâàòè [6] 

ïîäàâèòè [1] 

ïîäàòè [17] 

ïîäàÿòè [13] 

ïîäâèãí©òè ñ [11] 

ïîäâèãú [16] 

ïîäâèæàòè (ñ) [2] 

ïîäâèæèòè ñ [2] 

ïîäâèæüíèêú [5] 

ïîäâèsàíè¬ [3] 

ïîäâèsàòè, -æ© ñ [2] 

ïîäâèsàòè, -à« ñ [9] 

ïîäèâèòè ñ [1] 

ïîäèðú [1] 

ïîäëúæüíú [1] 

ïîäîáà [1] 

ïîäîáàòè [87] 

ïîäîáèòåëü [2] 

ïîäîáèòè ñ [14] 

ïîäîáèòú [4] 

ïîäîáè¬ [5] 

ïîäîáüíèêú [3] 

ïîäîáüíîñòðàñòè¬ [1] 

ïîäîáüíú [45] 

ïîäîáüíý [3] 

ïîäðàæàíè¬ [1] 

ïîäðàæàòåëü [2] 

ïîäðàæàòè [2] 

ïîäðóæè¬ [2] 

ïîäúáîè [1] 

ïîäúäðüæàòè [1] 

ïîäúçàêîíüíú [1] 

ïîäúçèðàòè [1] 

ïîäúèæüíèêú [1] 

ïîäúèìàòè [2] 

ïîäúêëàíÿòè [1] 

ïîäúêëîíèòè [1] 

ïîäúëåæàòè [1] 

ïîäúíåáåñè¬ [1] 

ïîäúíîæè¬ [1] 

ïîäúïàäàòè [1] 

ïîäúïèðàòè [1] 

ïîäúïüñàòè [1] 

ïîäúðûòè [3] 

ïîäúñêûòèòè [1] 

ïîäúòåùè [1] 

ïîäúªòè [4] 

ïîäúªòè¬ [1] 

ïîæåëýíüíú [1] 

ïîæåùè [4] 

ïîæèäàòè [1] 
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ïîæèòè [16] 

ïîæðüòè (ñ) [3] 

ïîæðýòè [1] 

ïîæüäàòè [7] 

ïîæüæåíè¬ [1] 

ïîæòè [7] 

ïîçâèçäàòè [1] 

ïîçäüíú [1] 

ïîçäüíý¬ [1] 

ïîçäý [3] 

ïîçíàâàòè [2] 

ïîçíàíè¬ [2] 

ïîçíàòè [24] 

ïîçîðú [1] 

ïîçúâàòè [1] 

ïîèìüíú [1] 

ïîèñêàòè [2] 

ïîèòè, -èä© [1] 

ïîêàäèòè [1] 

ïîêàæäàòè [1] 

ïîêàçàíè¬ [4] 

ïîêàçàòè, -æ© (ñ) [21] 

ïîêàçàòè, -çà« (ñ) [20] 

ïîêàðÿòè (ñ) [4] 

ïîêàÿíè¬ [18] 

ïîêàÿòè ñ [7] 

ïîêëàíÿíè¬ [2] 

ïîêëàíÿòè [2] 

ïîêëîíèòè ñ [2] 

ïîêîè [9] 

ïîêîèíú [5] 

ïîêîðåíè¬ [5] 

ïîêîðèâú [2] 

ïîêîðèòè ñ [2] 

ïîêðûâàëî [1] 

ïîêðûâàòè [5] 

ïîêðûòè (ñ) [13] 

ïîêóøàòè ñ [2] 

ïîêûâàòè [2] 

ïîêûäàòè [1] 

ïîëàãàòè [8] 

ïîëîæèòè [16] 

ïîëóäüíå [2] 

ïîëóíîùè [2] 

ïîëó÷àòè ñ [1] 

ïîëó÷èòè [2] 

ïîëú [2] 

ïîëüsà [20] 

ïîëüsåâàòè (ñ) [7] 

ïîëüsüíú [16] 

ïîëýòè [2] 

ïîëêí©òè [1] 

ïîëöàòè [1] 

ïîìàãàòè [6] 

ïîìàçàíèêú [2] 

ïîìàçàíè¬ [1] 

ïîìàçàòè, -æ© (ñ) [3] 

ïîìàçàòè, -çà« (ñè) [2] 

ïîìåòàòè [1] 

ïîìèsàíè¬ [1] 

ïîìèëîâàíè¬ [1] 

ïîìèëîâàòè [6] 
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ïîìèíàòè [6] 

ïîìëú÷àòè [2] 

ïîìîæåíè¬ [1] 

ïîìîëèòè (ñ) [15] 

ïîìîùè [4] 

ïîìîùü [12] 

ïîìîùüíèêú [6] 

ïîìðà÷èòè [2] 

ïîìûñëèòè [2] 

ïîìûñëú [6] 

ïîìûøëåíè¬ [30] 

ïîìûøëÿòè [16] 

ïîìüíýòè [9] 

ïîìýí©òè [1] 

ïîìí©òè [20] 

ïîíàâëÿòè (ñ) [2] 

ïîíàøàòè [1] 

ïîíåñòè [1] 

ïîíîâèòè ñ [1] 

ïîíîñèòè [15] 

ïîíîñüëèâú [1] 

ïîíîñüíú [1] 

ïîíîøàòè [1] 

ïîíîøåíè¬ [17] 

ïîíý [2] 

ïîîùðåíè¬ [1] 

ïîïàëèòè [1] 

ïîïàëÿòè [3] 

ïîïåëú [1] 

ïîïåùè ñ [1] 

ïîïëüçåíè¬ [1] 

ïîïëüçí©òè ñ [2] 

ïîïðýìýíèòè [1] 

ïîïðýùåíè¬ [1] 

ïîïóñòèòè [4] 

ïîïóùåíè¬ [1] 

ïîïú [3] 

ïîïüðàíè¬ [3] 

ïîïüðàòè [2] 

ïîïüðèùå [2] 

ïîðàáèòè [1] 

ïîðàáëÿòè ñ [1] 

ïîðàáîòàòè [1] 

ïîðàáîòèòè (ñ) [4] 

ïîðàáîùàòè [1] 

ïîðàäîâàíè¬ [1] 

ïîðàäîâàòè (ñ) [8] 

ïîðåùè [1] 

ïîðèöàòè [1] 

ïîðîäà [3] 

ïîðîäèòè (ñ) [2] 

ïîðîêîâàòè [2] 

ïîðîêú [13] 

ïîðî÷èâú [6] 

ïîðúïúòàòè [2] 

ïîðüâüíîâàòè [3] 

ïîðýÿòè [2] 

ïîðäè¬ [1] 

ïîð©ãàíè¬ [3] 

ïîð©ãàòè (ñ) [11] 

ïîð©ãîâàòè [1] 

ïîð©÷åíè¬ [3] 

310 
 



ïîð©÷èòè (ñ) [6] 

ïîð©÷üíèêú [1] 

ïîñàäèòè [3] 

ïîñàæäàòè [1] 

ïîñêðüæüòàòè [2] 

ïîñëàáëåíè¬ [1] 

ïîñëóæèòè [11] 

ïîñëóõîâàòè [2] 

ïîñëóõú [8] 

ïîñëóøàíè¬ [10] 

ïîñëóøàòåëü [1] 

ïîñëóøàòè [46] 

ïîñëóøüëèâú [5] 

ïîñëóøüíèêú [1] 

ïîñëóøüñòâî [3] 

ïîñëóøüñòâîâàòè [1] 

ïîñëýäîâàíè¬ [2] 

ïîñëýäîâàòè [7] 

ïîñëýäîñúâýòè¬ [1] 

ïîñëýäúêú [1] 

ïîñëýäü [6] 

ïîñëýäüíèè [16] 

ïîñëýäüíîâàòè [1] 

ïîñëýäüíú [1] 

ïîñëýæäå [8] 

ïîñìèÿâàòè ñ [1] 

ïîñìèÿòè (ñ) [7] 

ïîñîáîâàòè [2] 

ïîñïýâàòè [2] 

ïîñïýòè ñ [1] 

ïîñïýøè¬ [1] 

ïîñïýøüíèêú [2] 

ïîñïýøüñòâîâàòè [1] 

ïîñïýÿòè ñ [2] 

ïîñðàìèòè (ñ) [6] 

ïîñðàìëÿòè [3] 

ïîñòàâèòè [13] 

ïîñòàâëÿòè [5] 

ïîñòàâú [3] 

ïîñòåëÿ [1] 

ïîñòèãú [1] 

ïîñòèãí©òè [9] 

ïîñòèsàíè¬ [1] 

ïîñòèsàòè [1] 

ïîñòèòè (ñ) [9] 

ïîñòîÿíè¬ [1] 

ïîñòîÿòè [1] 

ïîñòðàäàòè [15] 

ïîñòðèùè [1] 

ïîñòú [22] 

ïîñòûäýòè (ñ) [14] 

ïîñòüíèêú [2] 

ïîñòüíú [2] 

ïîñò©ïèòè [1] 

ïîñóòè [1] 

ïîñúëàíè¬ [1] 

ïîñúëàòè [28] 

ïîñúìîòðèòè [2] 

ïîñûëàòè [2] 

ïîñýäýòè [2] 

ïîñýñòè [2] 

ïîñýòèòè [1] 
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ïîñýùàòè [4] 

ïîñýùåíè¬ [4] 

ïîñýùè [1] 

ïîñ©äèòè [1] 

ïîòàèòè [2] 

ïîòàêúëèâú [1] 

ïîòàïëÿòè [1] 

ïîòàÿòè [2] 

ïîòåùè [1] 

ïîòîêú [4] 

ïîòîìü [10] 

ïîòîìüæå [1] 

ïîòîïèòè [2] 

ïîòîïüíú [1] 

ïîòðóäèòè ñ [1] 

ïîòðóæäåíè¬ [1] 

ïîòðüïýòè [3] 

ïîòðýáà [7] 

ïîòðýáèòè [3] 

ïîòðýáëÿòè [1] 

ïîòðýáüíú [12] 

ïîòðñòè [1] 

ïîòúùàíè¬ [1] 

ïîòúùàòè ñ [5] 

ïîòçàòè [2] 

ïîóñòèòè [1] 

ïîóùàòè [1] 

ïîóùåíè¬ [1] 

ïîó÷àòè (ñ) [9] 

ïîó÷åíè¬ [5] 

ïîó÷èòè ñ [6] 

ïîùåíè¬ [14] 

ïîùäýòè [11] 

ïîõâàëà [4] 

ïîõâàëåíè¬ [4] 

ïîõâàëèòè (ñ) [10] 

ïîõâàëüíú [3] 

ïîõâàëüíý [1] 

ïîõâàëÿòè [1] 

ïîõîòü [52] 

ïîõîòüíú [4] 

ïîõîòýâàòè [3] 

ïîõîòýíè¬ [3] 

ïîõîòýòè [8] 

ïîõóëåíè¬ [1] 

ïîõóëèòè [2] 

ïîõûòàòè [1] 

ïîõûòèòè [1] 

ïî÷èâàòè [5] 

ïî÷èñòè [9] 

ïî÷èòàòè [1] 

ïî÷èòè [3] 

ïî÷ðýòè [2] 

ïî÷óäèòè ñ [1] 

ïî÷üñòü [4] 

ïî÷üòî [14] 

ïîøüïúòàòè [1] 

ïîÿäàòè [3] 

ïîÿñú [1] 

ïîªòè [46] 

ïðàâèëî [7] 

ïðàâèòè [1] 
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ïðàâî [1] 

ïðàâîñëàâè¬ [1] 

ïðàâîñëîâåñè¬ [1] 

ïðàâîñòü [1] 

ïðàâîñ©äüñòâî [2] 

ïðàâú [12] 

ïðàâüäà [64] 

ïðàâüäèâú [10] 

ïðàâüäüíèêú [33] 

ïðàâüäüíè÷ü [5] 

ïðàâüäüíî [1] 

ïðàâüäüíîñëîâîâàòè [1] 

ïðàâüäüíú [69] 

ïðàâüäüíý [5] 

ïðàâüäüñòâî [1] 

ïðàâüíîìýðåíè¬ [1] 

ïðàâý [7] 

ïðàçäüíèêú [3] 

ïðàçäüíè¬ [2] 

ïðàçäüíèòè [1] 

ïðàçäüíîâàòè [2] 

ïðàçäüíîäýÿíè¬ [1] 

ïðàçäüíîñëîâåñè¬ [5] 

ïðàçäüíîñëîâåñèòè [1] 

ïðàçäüíú [6] 

ïðàçäüíüíîâàòè [1] 

ïðàçäüíüñòâî [1] 

ïðàçíü [4] 

ïðàêòîðú [2] 

ïðàëàãàòè [1] 

ïðàõú [1] 

ïðàùàòè [2] 

ïðåçâvòåðüñêú [1] 

ïðåçâvòåðüñòâî [1] 

ïðèáëèæàòè (ñ) [12] 

ïðèáëèæåíè¬ [1] 

ïðèáëèæèòè (ñ) [12] 

ïðèáûòúêú [4] 

ïðèáýãàòè [1] 

ïðèáýãí©òè [1] 

ïðèáýæèùå [3] 

ïðèâåñòè [10] 

ïðèâèäýíè¬ [4] 

ïðèâëýùè [1] 

ïðèâîäèòè [47] 

ïðèâðýùè [1] 

ïðèâúçâðàùàòè [1] 

ïðèâýòú [1] 

ïðèâçàòè, -æ© [1] 

ïðèãâîçäèòè [3] 

ïðèãëàãîëàòè [2] 

ïðèãîòîâàòè [3] 

ïðèãîòîâèòè (ñ) [2] 

ïðèãîòîâëÿòè [1] 

ïðèäðóãú [1] 

ïðèæèòè [2] 

ïðèçèðàòè [2] 

ïðèçðàêú [1] 

ïðèçðà÷è¬ [1] 

ïðèçúâàòè [8] 

ïðèçûâàíè¬ [1] 

ïðèçûâàòè [7] 
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ïðèçüðýòè [10] 

ïðèèçâýùàòè [1] 

ïðèèìàòè [65] 

ïðèèìüíú [1] 

ïðèèñêðüíú [1] 

ïðèèñêðüíý [1] 

ïðèèñêðüíÿòè [1] 

ïðèèòè [89] 

ïðèêàñàòè ñ [2] 

ïðèêëàäàòè [1] 

ïðèêëàäú [2] 

ïðèêëîíèòè [5] 

ïðèêëþ÷èòè ñ [1] 

ïðèêîñí©òè (ñ) [5] 

ïðèêðûòè [1] 

ïðèëàãàòè (ñ) [8] 

ïðèëåæàíè¬ [3] 

ïðèëåæàòè [12] 

ïðèëåæèâú [1] 

ïðèëåæüíî [10] 

ïðèëåæüíú [4] 

ïðèëåæüíý [4] 

ïðèëèïàòè [2] 

ïðèëîãú [8] 

ïðèëîæåíè¬ [1] 

ïðèëîæèòè [20] 

ïðèëó÷àòè ñ [2] 

ïðèëó÷èòè ñ [1] 

ïðèëüí©òè [5] 

ïðèëüïàòè [3] 

ïðèëüïýòè [1] 

ïðèëýæüíî [1] 

ïðèëýïèòè ñ [1] 

ïðèëýïëÿòè ñ [2] 

ïðèìåòàòè [1] 

ïðèìîëèòè ñ [1] 

ïðèìûñëèòè [1] 

ïðèìûøëåíè¬ [1] 

ïðèìýñèòè ñ [1] 

ïðèìýøàòè (ñ) [8] 

ïðèìýøåíè¬ [3] 

ïðèíåñòè [23] 

ïðèíîñèòåëü [1] 

ïðèíîñèòè [47] 

ïðèíîøåíè¬ [4] 

ïðèîáðýñòè [7] 

ïðèîáðýòåíè¬ [1] 

ïðèîáðùà [1] 

ïðèîáüùèòè [1] 

ïðèïàäàòè [1] 

ïðèïàñòè [2] 

ïðèïëàêàòè [1] 

ïðèïîâåëýâàòè [3] 

ïðèïîâýäàíè¬ [1] 

ïðèïîâýäàòè [3] 

ïðèïîìí©òè [1] 

ïðèïîíîñèòè [1] 

ïðèïîñûëàòè [1] 

ïðèïðèñíèòè ñ [1] 

ïðèïðýòèòè [1] 

ïðèïðýùàòè [1] 

ïðèïðùè [3] 
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ïðèïóùàòè [1] 

ïðèðàçèòè ñ [1] 

ïðèðåùè [3] 

ïðèðèöàòè [16] 

ïðèñâîèòè [1] 

ïðèñâí©òè [1] 

ïðèñêèëëèàíè [1] 

ïðèñêðúáüíú [1] 

ïðèñíî [51] 

ïðèñíîäýâà [4] 

ïðèñíîëúæèâú [1] 

ïðèñíîñû [1] 

ïðèñíú [12] 

ïðèñïýòè [1] 

ïðèñòàâèòè [1] 

ïðèñòàâüíèêú [1] 

ïðèñòàíèùå [3] 

ïðèñòàíú [1] 

ïðèñòàòè [1] 

ïðèñòàÿòè [5] 

ïðèñòðàñòè¬ [1] 

ïðèñòðàÿòè ñ [1] 

ïðèñò©ïèòè [14] 

ïðèñöýïèòè ñ [3] 

ïðèñúâúêóïëåíè¬ [1] 

ïðèñúëàòè [2] 

ïðèñûëàíè¬ [1] 

ïðèñûëàòè [16] 

ïðèñýêàòè [1] 

ïðèñýòèòè [2] 

ïðèñýùàòè [9] 

ïðèñýùåíè¬ [2] 

ïðèòåùè [2] 

ïðèòú÷à [23] 

ïðèòú÷üíèêú [54] 

ïðèòú÷üíî [1] 

ïðèòú÷üíý [1] 

ïðèó÷àòè [1] 

ïðèõâàëÿòè [1] 

ïðèõîäèòè [10] 

ïðè÷èñòè [1] 

ïðè÷üòåíè¬ [1] 

ïðè÷ñòè¬ [1] 

ïðè÷ñòèòè ñ [2] 

ïðè÷ñòüíèêú [1] 

ïðè÷ñòüíèêú [6] 

ïðè÷ùàòè ñ [6] 

ïðèøüëüñòâî [1] 

ïðèøüëüöü [7] 

ïðèøüñòâè¬ [10] 

ïðèøüñòè¬ [1] 

ïðèÿòè [1] 

ïðèªòè [124] 

ïðèªòèâú [2] 

ïðèªòè¬ [4] 

ïðèªòú [3] 

ïðèªòüíú [10] 

ïðîáàâèòè [1] 

ïðîâàðèòè [1] 

ïðîâîäèòè [1] 

ïðîâýùàòè [1] 

ïðîãîíèòè [2] 
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ïðîãúíàíè¬ [1] 

ïðîäàæäüíú [1] 

ïðîäàòè [7] 

ïðîçüðýíè¬ [1] 

ïðîçáàòè [2] 

ïðîçáåíè¬ [1] 

ïðîçáëü [1] 

ïðîèòè [1] 

ïðîêàæåíè¬ [2] 

ïðîêàæåíú [2] 

ïðîêàçà [1] 

ïðîêàíú [1] 

ïðîêëèíàòè [2] 

ïðîêëòú [13] 

ïðîêóäèòè [2] 

ïðîêóäýòè [1] 

ïðîêóæäàòè [1] 

ïðîêú [1] 

ïðîëèâàòè [1] 

ïðîëîãú [1] 

ïðîìûñëú [2] 

ïðîìûñëüíèêú [3] 

ïðîìûøëåíè¬ [1] 

ïðîìûøëÿòè [4] 

ïðîíåñòè [1] 

ïðîíóðèòè [1] 

ïðîíûðåíè¬ [1] 

ïðîíûðîâàòè [1] 

ïðîîáðàçîâàòè ñ [1] 

ïðîïàñòü [1] 

ïðîïîâýäàíè¬ [1] 

ïðîïîâýäàòè [6] 

ïðîïîâýäü [1] 

ïðîïîâýäýòè [1] 

ïðîðå÷åíè¬ [2] 

ïðîðèöàòè [2] 

ïðîðîêú [55] 

ïðîðî÷è¬ [1] 

ïðîðî÷èöà [1] 

ïðîðî÷ü [3] 

ïðîðî÷üñêú [1] 

ïðîðî÷üñòâî [3] 

ïðîñâüòýòè ñ [1] 

ïðîñâýòèòè [8] 

ïðîñâýòú [1] 

ïðîñâýùàòè (ñ) [9] 

ïðîñâýùåíè¬ [2] 

ïðîñèòè [39] 

ïðîñèÿòè [1] 

ïðîñëàâèòè [13] 

ïðîñëàâëÿòè [1] 

ïðîñëóòè [1] 

ïðîñìðàäèòè [3] 

ïðîñìðàæäàòè [2] 

ïðîñìðàæäåíè¬ [1] 

ïðîñòèðàòè (ñ) [4] 

ïðîñòèòè [8] 

ïðîñòî [6] 

ïðîñòðàíî¬ [1] 

ïðîñòðàíú [5] 

ïðîñòðàíüñòâî [4] 

ïðîñòðýòè [7] 
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ïðîñòú [7] 

ïðîñýäàòè [1] 

ïðîòèâèòè ñ [26] 

ïðîòèâëÿòè ñ [3] 

ïðîòèâüíèêú [1] 

ïðîòèâüíú [1] 

ïðîòèâ© [2] 

ïðîõðàíüëèâú [1] 

ïðî÷å¬ [11] 

ïðî÷èè [1] 

ïðî÷èòàòè [2] 

ïðî÷ü [15] 

ïðîøåíè¬ [12] 

ïðîÿäàòè [1] 

ïðüâî [1] 

ïðüâîâàòè [1] 

ïðüâîíàñòîëüíèêú [1] 

ïðüâîðîäüíú [1] 

ïðüâîñëîâåñè¬ [1] 

ïðüâî¬ [20] 

ïðüâú [23] 

ïðüâý [1] 

ïðüâý¬ [11] 

ïðüñè [3] 

ïðüñòåíü [1] 

ïðüñòú [2] 

ïðüñòü [4] 

ïðýáëàãú [2] 

ïðýáëàæíåíè¬ [1] 

ïðýáûâàíè¬ [2] 

ïðýáûâàòè [28] 

ïðýáûòè [13] 

ïðýáûòü [2] 

ïðýáûòüíú [4] 

ïðýâåëèêú [1] 

ïðýâåëè÷àâú [1] 

ïðýâåñòè [2] 

ïðýâëàñòè [1] 

ïðýâðàòèâú [1] 

ïðýâðýæäàòè [1] 

ïðýâúçèòè [2] 

ïðýâúçíåñòè [1] 

ïðýâúçíîñèòè ñ [2] 

ïðýâúëàãàòè [1] 

ïðýãðúäú [2] 

ïðýãðýøåíè¬ [10] 

ïðýäàíè¬ [4] 

ïðýäàòåëü [5] 

ïðýäàòè [26] 

ïðýäàÿòè (ñ) [2] 

ïðýäîëýòè [2] 

ïðýäðàãú [1] 

ïðýäúèòè [3] 

ïðýäúëàãàòè [3] 

ïðýäúëåæàíè¬ [1] 

ïðýäúëåæàòè [6] 

ïðýäúëîãú [1] 

ïðýäúëîæåíè¬ [2] 

ïðýäúëîæèòè [2] 

ïðýäúïîèòè [1] 

ïðýäúïîëàãàòè [1] 

ïðýäúïîñòàâèòè [1] 
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ïðýäúñïýòè [1] 

ïðýäúñòàâèòè [4] 

ïðýäúñòàâèòè¬ [1] 

ïðýäúñòàâëÿòè [1] 

ïðýäúñòàòè [2] 

ïðýäúñòîÿòè [1] 

ïðýäúòå÷à [3] 

ïðýäúòå÷èíú [1] 

ïðýäüíü [3] 

ïðýäýëú [2] 

ïðýæäå [27] 

ïðýæäåáûòè¬ [1] 

ïðýæäåïüñàíú [1] 

ïðýæäåðå÷åíú [9] 

ïðýæäüíü [3] 

ïðýçîðèâú [7] 

ïðýçîðèâüñòâî [3] 

ïðýçîðè¬ [6] 

ïðýçîðüëèâú [1] 

ïðýçîðüíú [2] 

ïðýçüðýíè¬ [1] 

ïðýçüðýòè [15] 

ïðýèçëèõà [1] 

ïðýèòè [4] 

ïðýêëàäàòè [1] 

ïðýêîãëàãîëàòè [1] 

ïðýêîñëîâåñèòè [1] 

ïðýêîñëîâåñè¬ [7] 

ïðýêîñëîâè¬ [2] 

ïðýêîñëîâüöü [3] 

ïðýêðàñüíú [1] 

ïðýêðàøåíè¬ [1] 

ïðýêðúìèòè [3] 

ïðýëàãàòè ñ [1] 

ïðýëîæèòè [2] 

ïðýëîìëåíè¬ [1] 

ïðýëüñòèòè [11] 

ïðýëüñòü [3] 

ïðýëüùàòè (ñ) [5] 

ïðýëüùåíè¬ [1] 

ïðýëýòüíú [1] 

ïðýëþáîäýè [1] 

ïðýëþáîäýÿíè¬ [2] 

ïðýëþáû [3] 

ïðýìèëîñòèâú [1] 

ïðýìèí©òè [1] 

ïðýìèðüíú [1] 

ïðýìëú÷àòè [2] 

ïðýìëü÷àâàòè [1] 

ïðýìî [1] 

ïðýìîùè [1] 

ïðýìúíîãú [1] 

ïðýìýíåíè¬ [3] 

ïðýìýíèòè (ñ) [4] 

ïðýìýíüíú [1] 

ïðýìýíÿòè [1] 

ïðýì©äðîñòü [36] 

ïðýì©äðîñòüíú [1] 

ïðýì©äðú [28] 

ïðýì©äðüñòâî [1] 

ïðýíåìàãàòè [2] 

ïðýíåìîùè [1] 
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ïðýíåïîðî÷üíú [1] 

ïðýíåñåíè¬ [1] 

ïðýíåñòè [2] 

ïðýîáèäýòè [2] 

ïðýîáðàæåíè¬ [1] 

ïðýîáðàçèòè [2] 

ïðýîáðàçîâàòè (ñ) [6] 

ïðýîäðüæàòè [1] 

ïðýïàðÿòè [1] 

ïðýïèðàòè (ñ) [3] 

ïðýïîáýæäàòè [1] 

ïðýïîäîáè¬ [1] 

ïðýïîäîáüíú [16] 

ïðýïîäîáüíý [1] 

ïðýïîð©÷àòè [1] 

ïðýïîÿñàíè¬ [3] 

ïðýïîÿñàòè, -ø© (ñ) [10] 

ïðýïðîâîäèòè [2] 

ïðýïðîñòè¬ [2] 

ïðýïðîñòü същ. [1] 

ïðýïðîñòü нареч. [4] 

ïðýïóùàòè [1] 

ïðýïýòú [1] 

ïðýðåùè [1] 

ïðýñâýòüëú [1] 

ïðýñâòú [5] 

ïðýñåëåíè¬ [1] 

ïðýñåëèòè ñ [1] 

ïðýñêî÷èòè [1] 

ïðýñëàâüíú [1] 

ïðýñëóøàíè¬ [3] 

ïðýñëóøàòè [2] 

ïðýñëóøüíú [1] 

ïðýñïýòè [2] 

ïðýñïýÿòè [2] 

ïðýñò©ïàòè [4] 

ïðýñò©ïèòè [4] 

ïðýñò©ïëåíè¬ [5] 

ïðýñò©ïüíèêú [2] 

ïðýñòàâèòè [1] 

ïðýñòàâëÿòè [1] 

ïðýñòàíú [1] 

ïðýñòàíü [2] 

ïðýñòàòè [10] 

ïðýñòàÿòè [7] 

ïðýñòîëú [6] 

ïðýñòîÿòè [3] 

ïðýñòðàäàòè, -æä© [1] 

ïðýñòðàäàòè, -à« [1] 

ïðýñûòè¬ [1] 

ïðýñûùàòè ñ [1] 

ïðýòèòè [2] 

ïðýòðüïàòè [1] 

ïðýòðüïýâàòè [4] 

ïðýòðüïýòè [9] 

ïðýòúêí©òè ñ [3] 

ïðýòú÷åíè¬ [1] 

ïðýòûêàíè¬ [10] 

ïðýùàòè [2] 

ïðýùåíè¬ [3] 

ïðýùåíüíý¬ [1] 

ïðýõîäèòè [7] 
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ïðý÷èñòú [10] 

ïðýªòè [5] 

ïðýªòè¬ [1] 

ïð©æàëú [1] 

ïòîëåìåè [1] 

ïóñòèòè [4] 

ïóñòîøüíú [1] 

ïóñòú [6] 

ïóñòûíè [15] 

ïóñòûíüíú [3] 

ïóùå [1] 

ïóùåíèöà [1] 

ïúâàíè¬ [1] 

ïúâàòè [6] 

ïúíüñêú [1] 

ïúòèöà [10] 

ïúòèùü [2] 

ïúòúðÿ [1] 

ïûòàòè [2] 

ïüðüíèêú [1] 

ïüðýíè¬ [1] 

ïüðÿ [1] 

ïüñàíè¬ [29] 

ïüñàòè [43] 

ïüñú [4] 

ïüñ [1] 

ïüõàòè [1] 

ïüøåíèöà [5] 

ïýâàíè¬ [1] 

ïýâàòè [3] 

ïýâüöü [2] 

ïýíè¬ [19] 

ïýísü [5] 

ïýñíèâüöü [8] 

ïýñíîïîè [1] 

ïýñíîïýâüöü [2] 

ïýñíü [6] 

ïýñíüíèêú [1] 

ïýñúêú [1] 

ïýòè [24] 

ï©òü [71] 

ï©òüíú [1] 

ï©÷èíà [4] 

ðѓ  [5] 

ðààâü [1] 

ðàáà [2] 

ðàáîòà [7] 

ðàáîòàíè¬ [1] 

ðàáîòàòè [28] 

ðàáîòèòè [1] 

ðàáîòüíèêú [1] 

ðàáîòüíú [1] 

ðàáîùàòè [1] 

ðàáú [56] 

ðàáüñêû [1] 

ðàâüíî [2] 

ðàâüíîìýðè¬ [1] 

ðàâüíîìýðè¬ [1] 

ðàâüíú [6] 

ðàäîâàíè¬ [2] 

ðàäîâàòè (ñ) [44] 

ðàäîñòü [48] 
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ðàäîñòüíú [1] 

ðàäîñòüíý [1] 

ðàäú [4] 

ðàæäàòè (ñ) [19] 

ðàæäåíè¬ [1] 

ðàæäåí©òè [1] 

ðàæäåùè [2] 

ðàæäèsàòè (ñ) [8] 

ðàæäüæåíè¬ [1] 

ðàæüíú [1] 

ðàçàðÿòè [7] 

ðàçáîãàòýòè [1] 

ðàçáîèíèêú [4] 

ðàçâàðÿíè¬ [1] 

ðàçâðàòèòè [4] 

ðàçâðàùàòè [2] 

ðàçâðàùåíè¬ [1] 

ðàçãàðàòè ñ [1] 

ðàçãèáàòè [1] 

ðàçãëàñüíú [1] 

ðàçãíýâàíè¬ [1] 

ðàçãíýâàòè (ñ) [17] 

ðàçãíýùàòè [1] 

ðàçãîðýòè ñ [1] 

ðàçãðàáèòè [1] 

ðàçãðàáëÿòè [2] 

ðàçãðúäýòè [1] 

ðàçãóáèòè [1] 

ðàçãóáëÿòè [3] 

ðàçäàòè [1] 

ðàçäàÿòè [4] 

ðàçäâèãí©òè [1] 

ðàçäðàáëÿòè [1] 

ðàçäðàæàòè (ñ) [7] 

ðàçäðàæåíè¬ [4] 

ðàçäðóøàòè [4] 

ðàçäðóøåíè¬ [1] 

ðàçäðóøèòè [2] 

ðàçäðýøåíè¬ [1] 

ðàçäðýøèòè (ñ) [3] 

ðàçäüðàòè [2] 

ðàçäýëèòè [1] 

ðàçäýëú [1] 

ðàçëåæàòè [1] 

ðàçëèâàòè ñ [3] 

ðàçëèòè ñ [1] 

ðàçëè÷üíú [10] 

ðàçë©÷àòè (ñ) [3] 

ðàçë©÷èòè (ñ) [8] 

ðàçìîêí©òè [1] 

ðàçìûñëú [1] 

ðàçìûøëåíè¬ [4] 

ðàçìûøëÿòè [2] 

ðàçíîñèòè [1] 

ðàçîðèòè (ñ) [13] 

ðàçóìè¬ [1] 

ðàçóìèâú [10] 

ðàçóìè÷üíú [1] 

ðàçóìú [38] 

ðàçóìüëèâú [1] 

ðàçóìüíú [15] 

ðàçóìüíý [3] 
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ðàçóìýâàòè [17] 

ðàçóìýíè¬ [4] 

ðàçóìýòè [33] 

ðàçüíîñòü [1] 

ðàçüíú [1] 

ðàçüíüñòâè¬ [1] 

ðàçüíüñòâèòè [1] 

ðàçüíüñòâî [4] 

ðàçüíüñòâîâàòè [2] 

ðàè [5] 

ðàêêà [1] 

ðàëî [1] 

ðàìî [4] 

ðàíà [10] 

ðàíèòè [1] 

ðàíú [1] 

ðàñêàÿòè ñ [3] 

ðàñêîëú [1] 

ðàñêîïàòè [1] 

ðàñëàáèòè [1] 

ðàñëàáëÿòè [1] 

ðàñëàáýòè [1] 

ðàñïàëÿòè [1] 

ðàñïèíàòè [1] 

ðàñïðîäàòè [1] 

ðàñïûòàâàòè [1] 

ðàñïûõàòè ñ [1] 

ðàñïüðÿ [3] 

ðàñïòè (ñ) [8] 

ðàñïòè¬ [3] 

ðàñï©äèòè [1] 

ðàñï©æäàòè [1] 

ðàñòà÷àòè [1] 

ðàñòàÿòè [1] 

ðàñòâàðÿòè [1] 

ðàñòâîðèòè [4] 

ðàñòåñàòè [1] 

ðàñòè [3] 

ðàñòèòè (ñ) [3] 

ðàñòî÷èòè [2] 

ðàñòðàÿòè [1] 

ðàñòðúãí©òè [3] 

ðàñòðüsàòè [1] 

ðàñòüëèòè [3] 

ðàñòüëýâàòè [1] 

ðàñòüëýíè¬ [1] 

ðàñòüëýòè [1] 

ðàñõûòèòè [2] 

ðàñõûùàòè [3] 

ðàñõûùåíè¬ [1] 

ðàñúìîòðåíè¬ [4] 

ðàñúìîòðèòè [3] 

ðàñûïàòè [3] 

ðàñýÿòè [1] 

ðàñ©æäàòè [1] 

ðàñ©æäåíè¬ [2] 

ðàòü [1] 

ðàòüíèêú [2] 

ðàòüíú [1] 

ðàùèíåíè¬ [3] 

ðà÷èòåëü [5] 

ðà÷èòè [5] 
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ðåâåêà [2] 

ðåòèòè (ñ) [2] 

ðåòü [1] 

ðåòüíèêú [1] 

ðåòüíè÷ü [1] 

ðåòüñòâîâàòè [1] 

ðåùè [552] 

ðå÷åíè¬ [2] 

ðèçà [32] 

ðèêàòè [1] 

ðèìëÿíèíú [5] 

ðèòèíè [1] 

ðèõàâîâú [1] 

ðîâîàìú [1] 

ðîâú [1] 

ðîãú [1] 

ðîäèòåëü [16] 

ðîäèòåëüíú [3] 

ðîäèòè [16] 

ðîäèòè (ñ) [4] 

ðîäú [16] 

ðîäüñòâî [1] 

ðîæäåíè¬ [2] 

ðîæäè¬ [1] 

ðîçãà [1] 

ðîè [1] 

ðîêú [1] 

ðîñà [1] 

ðóòü [1] 

ðúäýòè ñ [1] 

ðúæäà [2] 

ðúïúòàíè¬ [7] 

ðúïúòàòè [13] 

ðúïúòèâú [7] 

ðúïúòüíú [1] 

ðûáà [3] 

ðûäàíè¬ [1] 

ðûäàòè (ñ) [9] 

ðüâüíè¬ [11] 

ðüâüíèêú [1] 

ðüâüíèâú [3] 

ðüâüíè¬ [5] 

ðüâüíîâàòè [5] 

ðýäúêî [1] 

ðýäúêú [1] 

ðýçàòè [1] 

ðýêà [3] 

ðý÷ü [2] 

ðäîâüíú [1] 

ðäú [4] 

ð©ãàíè¬ [2] 

ð©ãàòåëü [1] 

ð©ãàòè ñ [5] 

ð©ãú [4] 

ð©êà [100] 

ð©êîïüñàíè¬ [1] 

ð©÷üíú [3] 

ñàâà [4] 

ñàâàîòú [1] 

ñàâåëëèàíè [1] 

ñàäú [4] 

ñàæäåíè¬ [1] 
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ñàìàðýíèíú [2] 

ñàìîâèäüöü [1] 

ñàìîâëàñòè¬ [1] 

ñàìîâëàñòüíú [1] 

ñàìîäîâüëè¬ [2] 

ñàìîäîâüëüíú [1] 

ñàìîèëü [7] 

ñàìîëþáè¬ [1] 

ñàìîïðàâüíú [1] 

ñàìîñúâðüøåíú [1] 

ñàìïñîíú [2] 

ñàìóèëü [2] 

ñàìóñàòåè (?) [1] 

ñàìú [113] 

ñàìú¾åè [1] 

ñàíú [1] 

ñàïôèðà [1] 

ñàðåô»èèñêú [1] 

ñàòîðíèàíè [1] 

ñàóëú [8] 

ñàóëü [2] 

ñâàðèòè (ñ) [3] 

ñâàðîñúâýòüíèêú [1] 

ñâàðú [11] 

ñâåêðû [1] 

ñâåðýïè¬ [2] 

ñâåðýïîìàñëèíüíú [1] 

ñâåðýïú [4] 

ñâèíèÿ [2] 

ñâîáàæäàòè [1] 

ñâîáîäà [5] 

ñâîáîäèòè (ñ) [9] 

ñâîáîäü [3] 

ñâîáîäüíî [1] 

ñâîáîäüíú [2] 

ñâîè [582] 

ñâîèñòâî [3] 

ñâîèòü [1] 

ñâüòýíè¬ [1] 

ñâüòýòè [1] 

ñâýòèëèùå [1] 

ñâýòèëî [4] 

ñâýòèëüíèêú [5] 

ñâýòèòè ñ [1] 

ñâýòîâèäüíú [1] 

ñâýòú ’светлина’ [28] 

ñâýòú ’свят’ [3] 

ñâýòüëèòè ñ [1] 

ñâýòüëîíà÷ëüíú [1] 

ñâýòüëîîäåæäüíú [1] 

ñâýòüëú [11] 

ñâýùà [2] 

ñâýùüíú [1] 

ñâòèëèùå [1] 

ñâòèòåëåâàòè [1] 

ñâòèòåëü [2] 

ñâòèòåëüñòâî [2] 

ñâòèòè [8] 

ñâòîëýïú [2] 

ñâòîëýïüíú [1] 

ñâòú [175] 

ñâòûíè [5] 

324 
 



ñâòüáà [4] 

ñâòüöü [2] 

ñâòý [1] 

ñâùàòè [4] 

ñâùåíèêú [1] 

ñâùåíè¬ [4] 

ñâùåíîíà÷ëè¬ [1] 

ñâùåíú [5] 

ñâùåíüíú [1] 

ñâùåíý [1] 

ñåâèðèíü [1] 

ñåâèðèíýíå [1] 

ñåâèðú [1] 

ñåâúíîçíàíè [1] 

ñåäìåðèöå« [1] 

ñåäìèêðàòû [1] 

ñåäìèøüäû [3] 

ñåäìîðèöà [1] 

ñåäìü [1] 

ñåêóíäèàíè [1] 

ñåëî [7] 

ñåìåè [1] 

ñåñòðà [5] 

ñåóèðèàíè, ñåvðèàíè [2] 

ñèêåðú [1] 

ñèëà [59] 

ñèëî [1] 

ñèëîìú [1] 

ñèëüíèêú [1] 

ñèëüíú [28] 

ñèëüíý [2] 

ñèëüñòâî [1] 

ñèìîíèàíè [1] 

ñèìîíú [1] 

ñèíàèñêú [1] 

ñèíü [1] 

ñèîíú [6] 

ñèðàõîâè÷ü [3] 

ñèðàõîâú [1] 

ñèðîòà [7] 

ñèòèàíè [1] 

ñèöå [9] 

ñèÿíè¬ [1] 

ñèÿòè [4] 

ñêàðäè¬ [5] 

ñêàðäú [1] 

ñêâàðà [1] 

ñêâðüíà [8] 

ñêâðüíàâú [2] 

ñêâðüíåíè¬ [1] 

ñêâðüíèâú [1] 

ñêâðüíèòè [2] 

ñêâðüíú [1] 

ñêâðüíüíú [5] 

ñêåvèíú [1] 

ñêîïåíè¬ [1] 

ñêîïèòè ñ [3] 

ñêîðî [6] 

ñêîðîãíýâè¬ [1] 

ñêîðú [10] 

ñêîðúïèè [2] 

ñêîðý [1] 
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ñêîòú [2] 

ñêîòüíú [1] 

ñêðúáü [48] 

ñêðúáüëèâú [3] 

ñêðúáüíú [5]. 

ñêðúáýòè [17] 

ñêðüæüòú [4] 

ñêðýíåâàíè¬ [1] 

ñêðýíèâú [1] 

ñêðýíü [1] 

ñêóñèòè [1] 

ñêûïüòðú [1] 

ñê©äüíîóìüíú [1] 

ñê©äüíú [4] 

ñê©ïîñòü [2] 

ñê©ïý [1] 

ñëàáèòè [1] 

ñëàáîñòü [2] 

ñëàáîóìú [1] 

ñëàáú [1] 

ñëàáýòè [1] 

ñëàâà [194] 

ñëàâèòè [13] 

ñëàâîëþáè¬ [1] 

ñëàâîðàäú [1] 

ñëàâîñëîâåñè¬ [4] 

ñëàâîñëîâè¬ [2] 

ñëàâüíú [11] 

ñëàäèòè [1] 

ñëàäîâàòè [2] 

ñëàäîðý÷èâý [1] 

ñëàäîñòü [10] 

ñëàäúêú [14] 

ñëàñòîëþáèâú [2] 

ñëàñòîëþáè¬ [1] 

ñëàñòîëþáüöü [1] 

ñëàñòîñòðàñòè¬ [1] 

ñëàñòîõîòýíè¬ [1] 

ñëàñòü [23] 

ñëàñòüíú [2] 

ñëàñòüíý [7] 

ñëàùü [1] 

ñëîâåñè¬ [1] 

ñëîâåñüíú [8] 

ñëîâî [201] 

ñëîâîñëîâåñè¬ [1] 

ñëóãà [10] 

ñëóãîâàòè [1] 

ñëóæåíè¬ [16] 

ñëóæèòåëü [14] 

ñëóæèòè [28] 

ñëóæüáà [10] 

ñëóæüáüíú [1] 

ñëóæüíèêú [1] 

ñëóòè¬ [1] 

ñëóõú [6] 

ñëóøàíè¬ [1] 

ñëóøàòè [24] 

ñëúíüöå [8] 

ñëûøàíè¬ [1] 

ñëûøàòè [74] 

ñëüçà [34] 
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ñëüçèòè [5] 

ñëüçîâüíú [1] 

ñëüçüíú [2] 

ñëýäîâàòè [1] 

ñëýäú [25] 

ñëýïú [6] 

ñëýïüöü [1] 

ñìèÿíè¬ [3] 

ñìèÿòè ñ [7] 

ñìðàäú [3] 

ñìðüäýíè¬ [1] 

ñìýõú [13] 

ñìýøüíèêú [1] 

ñíýæàíú [1] 

ñíýæüíú [1] 

ñîëèëî [1] 

ñîëîìîíèùü [1] 

ñîëîìîíú [16] 

ñîëü [3] 

ñîïýëü [1] 

ñîòèðèõú [1] 

ñîòîíà [6] 

ñîòîíèíú [1] 

ñîôîíèÿ [4] 

ñîõà [1] 

ñïûòè [5] 

ñïýòè [3] 

ñïýõú [10] 

ñïýøè¬ [1] 

ñïýøüíý [3] 

ñïýÿíè¬ [5] 

ñðàãú [2] 

ñðàìèòè ñ [1] 

ñðàìëÿòè ñ [3] 

ñðàìîâüíú [2] 

ñðàìîñëîâåñè¬ [1] 

ñðàìîòà [2] 

ñðàìú [6] 

ñðàìüíú [2] 

ñðàìüíý [1] 

ñðàìýòè [1] 

ñðàìæèâú [1] 

ñðàöèíè [1] 

ñðà÷èöà [2] 

ñðüäèòú [1] 

ñðüäüöå [210] 

ñðüäü÷üíú [8] 

ñðüíà [2] 

ñðýäà [2] 

ñðýäý [1] 

ñòàâèëî [4] 

ñòàâèòè [1] 

ñòàäèè [3] 

ñòàäî [15] 

ñòàðèöà [2] 

ñòàðîñòü [8] 

ñòàðú [7] 

ñòàðüöü [12] 

ñòàðü÷ü [2] 

ñòàðü÷üñêú [1] 

ñòàðýèøèíà [1] 

ñòàòè [20] 
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ñòàÿòè [1] 

ñòåíàòè [1] 

ñòåôàíú [2] 

ñòëúïú [3] 

ñòîëú [1] 

ñòîïà [1] 

ñòîÿíè¬ [1] 

ñòîÿòè [14] 

ñòðàäàâàòè [1] 

ñòðàäàëüöü [1] 

ñòðàäàíè¬ [1] 

ñòðàäàòè [11] 

ñòðàæà [3] 

ñòðàæåâú [1] 

ñòðàæèùå [1] 

ñòðàæü [1] 

ñòðàíà [12] 

ñòðàíüíîëþáèâú [2] 

ñòðàíüíîëþáè¬ [10] 

ñòðàíüíîëþáüöü [2] 

ñòðàíüíîïðèèìüöü [3] 

ñòðàíüíú [8] 

ñòðàñòîâüíú [1] 

ñòðàñòîòðüïüöü [2] 

ñòðàñòü [33] 

ñòðàñòüíú [2] 

ñòðàõú [66] 

ñòðàøèâú [2] 

ñòðàøüíú [14] 

ñòðî¬íè¬ [1] 

ñòðî¬íú [1] 

ñòðîèíú [1] 

ñòðîèòåëü [2] 

ñòðîèòåëüíý [1] 

ñòðîèòè (ñ) [10] 

ñòðîôèíãú [1] 

ñòðî¬íè¬ [3] 

ñòðóïú [2] 

ñòðúïúòàòè [1] 

ñòðúïúòèâú [2] 

ñòðúïúòüíú [3] 

ñòðüáèòè [1] 

ñòðüìëåíè¬ [2] 

ñòðýêàòåëü [1] 

ñòðýêàòè [1] 

ñòðýëà [8] 

ñòðýùè [2] 

ñòóäåíú [1] 

ñòóäîâüíú [4] 

ñòóäú [20] 

ñòóäüíú [1] 

ñòóäüíü [1] 

ñòûäüëèâú [1] 

ñòûäýíè¬ [3] 

ñòûäýòè ñ [13] 

ñòüsà [3] 

ñòüêëýíèöà [1] 

ñòýíà [1] 

ñòýíü [5] 

ñò©ïàíè¬ [3] 

ñò©ïàòè [1] 

ñóãóáèöà [1] 
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ñóãóáú [4] 

ñóãóáü [3] 

ñóè [1] 

ñóëý¬ [1] 

ñóìàíèòýíûíè [3] 

ñóñàíà [3] 

ñóøà [1] 

ñó¬ìûñëú [1] 

ñó¬ì©äðú [1] 

ñó¬ñëîâèâú [1] 

ñó¬ñëîâüíèêú [1] 

ñó¬ñëîâüöü [1] 

ñó¬òà [7] 

ñó¬òè¬ [2] 

ñó¬òüíú [18] 

ñúáåñýäüíèêú [2] 

ñúáèðàòè (ñ) [12] 

ñúáëàæíåíè¬ [1] 

ñúáëàæíÿòè (ñ) [8] 

ñúáëàçíèòè (ñ) [5] 

ñúáëàçíú [9] 

ñúáëþäàòè [6] 

ñúáëþäåíè¬ [1] 

ñúáëþñòè [22] 

ñúáîðèùå [5] 

ñúáîðú [2] 

ñúáîðüíèêú [1] 

ñúáûòè ñ [5] 

ñúáüðàòè (ñ) [12] 

ñúáýãí©òè [1] 

ñúâàäà [1] 

ñúâèòè ñ [1] 

ñúâëà÷èòè ñ [1] 

ñúâëýùè ñ [6] 

ñúâðàòèòè (ñ) [4] 

ñúâðàùåíè¬ [1] 

ñúâðüøàòè (ñ) [14] 

ñúâðüøåâàòè (ñ) [3] 

ñúâðüøåíè¬ [8] 

ñúâðüøåíú [40] 

ñúâðüøåíý [1] 

ñúâðüøèòåëü [2] 

ñúâðüøèòè [11] 

ñúâðýùè [1] 

ñúâúêóïèòè [4] 

ñúâúêóïëåíè¬ [8] 

ñúâúêóïú [1] 

ñúâúìýñòèòè [1] 

ñúâúñõûòèòè [2] 

ñúâýäü [1] 

ñúâýäýíè¬ [2] 

ñúâýäýòåëåâàòè [8] 

ñúâýäýòåëü [6] 

ñúâýäýòåëüñòâî [8] 

ñúâýäýòåëüñòâîâàòè [4] 

ñúâýäýòè [15] 

ñúâýñòü [8] 

ñúâýòîâàòè [4] 

ñúâýòú [33] 

ñúâýòüíèêú [2] 

ñúâýòüíú [1] 

ñúâýùàâàòè (ñ) [11] 
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ñúâçàòè, -æ© [9] 

ñúâçàòè, -çà« [1] 

ñúâ©çú [2] 

ñúãàíÿòè [1] 

ñúãàðàòè [1] 

ñúãëàñè¬ [1] 

ñúãëàñîâàòè [1] 

ñúãëàøàòè [1] 

ñúãëäîâàíè¬ [1] 

ñúãëäîâàòè [2] 

ñúãíèòè [1] 

ñúãîäà [1] 

ñúãîðýòè [1] 

ñúãðàæäàíèíú [1] 

ñúãðýæàòè [1] 

ñúãðýæåíè¬ [1] 

ñúãðýíè¬ [1] 

ñúãðýòè (ñ) [3] 

ñúãðýøàòè [22] 

ñúãðýøåíè¬ [4] 

ñúãðýøèòè [23] 

ñúãúí©òè [2] 

ñúäàâëÿòè [1] 

ñúäðàâè¬ [7] 

ñúäðàâîâàòè [3] 

ñúäðàâú [12] 

ñúäðüæàòè [4] 

ñúäýâàòè [12] 

ñúäýëàòè [5] 

ñúäýÿòè [3] 

ñúæåùè [3] 

ñúæèsàòè [1] 

ñúæòè [1] 

ñúçèäàòè [4] 

ñúçüäàíè¬ [9] 

ñúçüäàòè [9] 

ñúêàçàòè, -æ© [1] 

ñúêàçàòè, -çà« (ñ) [10] 

ñúêîíü÷àâàòè [2] 

ñúêîíü÷àíè¬ [4] 

ñúêîíü÷àòè (ñ) [7] 

ñúêðîâèùå [17] 

ñúêðóøàòè [4] 

ñúêðóøåíè¬ [5] 

ñúêðóøèòè (ñ) [4] 

ñúêðûâàòè [2] 

ñúêðûòè [8] 

ñúêóïèòè ñ [1] 

ñúêóïëÿòè [1] 

ñúê©òàòè [2] 

ñúëàòè [1] 

ñúëèêúñòâîâàòè [1] 

ñúëèòè¬ [1] 

ñúëîæåíè¬ [3] 

ñúëó÷èòè ñ [1] 

ñúëó÷è¬ [1] 

ñúëúãàòè [10] 

ñúëýñòè [1] 

ñúëùè (ñ) [2] 

ñúìåòèùå [1] 

ñúìèðèòè ñ [3] 

ñúìèðÿòè ñ [1] 
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ñúìîòðåíè¬ [3] 

ñúìîòðèòè [3] 

ñúìîòðüëèâú [6] 

ñúìîòðüíý [1] 

ñúìðüòîíîñüíú [2] 

ñúìðüòü [59] 

ñúìðüòüíú [4] 

ñúìûñëèòè [1] 

ñúìûñëú [3] 

ñúìûøëåíè¬ [1] 

ñúìýæàòè [1] 

ñúìýðåíè¬ [27] 

ñúìýðåíîì©äðè¬ [14] 

ñúìýðåíîì©äðüíú [2] 

ñúìýðåíîì©äðüñòâî [1] 

ñúìýðåíú [37] 

ñúìýðåíý [1] 

ñúìýðèòè (ñ) [16] 

ñúìýðÿòè (ñ) [14] 

ñúìýñèòè [2] 

ñúìýñú [1] 

ñúìýòè [6] 

ñúìýøàòè [1] 

ñúìñòè (ñ) [3] 

ñúìòåíè¬ [2] 

ñúì©òèòè (ñ) [2] 

ñúì©ùàòè [6] 

ñúì©ùåíè¬ [1] 

ñúíàáúäýòè [2] 

ñúíàñëýäüíèêú [6] 

ñúíàñëýäüíú [1] 

ñúíèñêàíè¬ [1] 

ñúíèñêàòè [3] 

ñúíèòè (ñ) [12] 

ñúíèòè¬ [3] 

ñúíè÷àâú [1] 

ñúíè¬ [13] 

ñúíîâèäèìú [1] 

ñúíú [13] 

ñúíüìèùå [4] 

ñúíüìú [2] 

ñúíýäàíè¬ [1] 

ñúíýäü [1] 

ñúíýñòè [10] 

ñúíòè ñ [1] 

ñúîáðàçîâàòè ñ [2] 

ñúîáðàçüíú [2] 

ñúîáüùüíèêú [2] 

ñúïàäàòè [1] 

ñúïàíè¬ [2] 

ñúïàñàòè [3] 

ñúïàñåíè¬ [39] 

ñúïàñòè, -ä© [3] 

ñúïàñòè (ñ) [47] 

ñúïàñòè [1] (< ïàñòè, ïàñ©) 

ñúïàñú [40] 

ñúïàñüíú [7] 

ñúïàòè [8] 

ñúïèðàòè [1] 

ñúïëåñòè [1] 

ñúïëåòüíÿ [1] 

ñúïëýòàòè (ñ) [2] 
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ñúïîáîëýâàòè [1] 

ñúïîáîëýòè [1] 

ñúïîâýäàòè [2] 

ñúïîäâèæüíèêú [1] 

ñúïîäîáèòè [5] 

ñúïîäîáëåíè¬ [1] 

ñúïîìàãàòè [1] 

ñúïîìîæåíè¬ [1] 

ñúïîìîùè [1] 

ñúïîñëóõîâàòè [1] 

ñúïîñïýøüíèêú [1] 

ñúïîñòðàäàíè¬ [1] 

ñúïîñòðàäàòè [3] 

ñúïîñòðàäèâú [1] 

ñúïîñòðàäüíú [1] 

ñúïðèëîæåíè¬ [1] 

ñúïðèñíüíèêú [1] 

ñúïðè÷èñòè ñ [1] 

ñúïðè÷ñòüíú [1] 

ñúïðîïòè [1] 

ñúïðìëÿòè ñ [2] 

ñúïðòàâàòè [1] 

ñúïðòàòè (ñ) [3] 

ñúïóñòèòè [1] 

ñúï©òüíú [1] 

ñúðåòüíú [1] 

ñúðýâàòè [1] 

ñúðýñòè [4] 

ñúðýòàòè [1] 

ñúðýòåíè¬ [1] 

ñúñàòè [1] 

ñúñëîâåñüíú [1] 

ñúñòàâèòè [3] 

ñúñòàâëÿòè (ñ) [5] 

ñúñòàâú [1] 

ñúñòàðýòè ñ [3] 

ñúñòðýëÿòè [1] 

ñúñò©ïèòè [2] 

ñúñüöü [2] 

ñúñ©äú [11] 

ñúòâàðÿòè [7] 

ñúòâîðèòè [149] 

ñúòåùè ñ [1] 

ñúòèùàòè [1] 

ñúòî [7] 

ñúòðóæäàòè ñ [1] 

ñúòðüïýòè [2] 

ñúòðýòè [2] 

ñúòðñòè [1] 

ñúòú [5] 

ñúòúêí©òè ñ [2] 

ñúòüðåíè¬ [1] 

ñúòýëåñüíèêú [1] 

ñúòýëåñüíú [1] 

ñúòæàâàòè [2] 

ñúòæàíè¬ [5] 

ñúòæàòè [20] 

ñúòsàíè¬ [1] 

ñúò©æàíè¬ [1] 

ñúò©æàòè (ñè) [9] 

ñúóïðàæíýòè ñ [1] 

ñúõëü [1] 
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ñúõîäèòè [3] 

ñúõîäú [1] 

ñúõðàíåíè¬ [1] 

ñúõðàíèòè (ñ) [16] 

ñúõðàíÿòè [1] 

ñú÷åòàâàòè ñ [1] 

ñú÷åòàòè [1] 

ñú÷èñëüíú [1] 

ñú÷èñòè [1] 

ñú÷üòüíú [1] 

ñú÷ñòüíèêú [1] 

ñûíîâüñòâî [2] 

ñûíú [131] 

ñûðýòè [1] 

ñûòèòè ñ [1] 

ñûòîñòü [4] 

ñûòü [1] 

ñü [477] 

ñüäå [10] 

ñüäåùüíú [2] 

ñüæäå [2] 

ñüðåáðî [17] 

ñüðåáðîëþáè¬ [3] 

ñüðåáðîëþáèâú [3] 

ñüðåáðîëþáè¬ [8] 

ñüðåáðîëþáüöü [5] 

ñüðåáðüíú [1] 

ñýäàëî [1] 

ñýäèíû [2] 

ñýäú [2] 

ñýäýòè [17] 

ñýìî [2] 

ñýì [15] 

ñýíî [2] 

ñýíü [2] ’сянка’ 

ñýíü [1] ’скиния’ 

ñýñòè [12] 

ñýòâà [1] 

ñýòîâàòè [5] 

ñýòü [25] 

ñýÿòè [14] 

ñ [241] 

ñsàòè [2] 

ñòú [4] 

ñ©áîòà [4] 

ñ©äèè [14] 

ñ©äèèñêú [1] 

ñ©äèòè [39] 

ñ©äèùå [6] 

ñ©äú [56] 

ñ©äüáà [5] 

ñ©äüíú [4] 

ñ©æäåíè¬ [1] 

ñ©æèòè¬ [1] 

ñ©æèòü [1] 

ñ©ìüíýíè¬ [6] 

ñ©ìüíýòè ñ [4] 

ñ©ïîñòàòîâú [1] 

ñ©ïîñòàòú [5] 

ñ©ïîñòàòüíú [1] 

ñ©ïîñòàùü [1] 

ñ©ïðîòèâü [2] 
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ñ©ïðîòèâüíú [1] 

ñ©ïð©ãú [1] 

ñ©ïð©æüíèêú [1] 

ñ©ïüðü [2] 

ñ©ñýäú [2] 

ñ©ùè¬ [1] 

ñ©ùüíý [1] 

ñvìåîíú [1] 

ñvðèíú същ. [1] 

ñvðèíú прил. [1] 

òѓ  [1] 

òàè [4] 

òàèíà [25] 

òàèíú [9] 

òàèíüñòâî [1] 

òàèòè [7] 

òàêî [75] 

òàêîâîîáðàçüíú [1] 

òàêîâú [80] 

òàêîâúæäå [1] 

òàêîæäå [71] 

òàêîæå [8] 

òàêú [21] 

òàëàíòú [4] 

òàìî [3] 

òàòèàíè [1] 

òàòèíú [1] 

òàòü [10] 

òàòüáà [7] 

òàòüáüíú [1] 

òà÷å [2] 

òàÿòè [2] 

òâàðü [5] 

òâàðÿòè [1] 

òâîè [343] 

òâîðåíè¬ [2] 

òâîðèòè (ñ) [180] 

òâðüäèòè [2] 

òâðüäî [1] 

òâðüäîëþáèâú [1] 

òâðüäú [13] 

òâðüäü [4] 

òâðüäý [3] 

òåçâèòýíèíú [1] 

òåêúòîíèùü [1] 

òåëüöü [2] 

òåë [2] 

òåíåòî [3] 

òåîäîñú [1] 

òåîäîòèàíè [1] 

òåîëîãú [1] 

òåïëî [3] 

òåïëîòà [1] 

òåïëú [6] 

òåñàëîíèêè [1] 

òåññàðàñòú [1] 

òåòè [1] 

òåòðàäü [1] 

òåùè [10] 

òå÷à [1] 

òå÷åíè¬ [3] 

òèìî»åè, òèìî»ýè, òèìî»ú [14] 
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òèìýíè¬ [2] 

òèòú [6] 

òèõî [2] 

òèõîñòü [7] 

òèõú [12] 

òèùàòè ñ [2] 

òëúêí©òè [2] 

òëúñòú [1] 

òëýùè [4] 

òîâèÿ [3] 

òîæäå [1] 

òîæäåâýðüíèêú [1] 

òîæäåâýðüíú [1] 

òîæäåäýÿíè¬ [1] 

òîæäåïëåìåíüíèêú [2] 

òîëèêî [2] 

òîëèêîæå [1] 

òîëèêú [13] 

òîëü [1] 

òîëüìà [2] 

òî÷èëî [1] 

òðàïåçà [6] 

òðåïåòàòè [4] 

òðåïåòú [9] 

òðåòèè [1] 

òðåòè¬¬ [1] 

òðè¬ [17] 

òðèïðàìåíüíú [1] 

òðèñâòú [1] 

òðèøüäû [1] 

òðîèöà [4] 

òðóäèòè ñ [4] 

òðóäú [43] 

òðóäüíú [2] 

òðóæäàòè ñ [12] 

òðóæäåíè¬ [1] 

òðóïè¬ [1] 

òðóòú [1] 

òðúæüñòâî [1] 

òðúñòýíú [1] 

òðûçíü [1] 

òðüíè¬ [9] 

òðüíîâú [1] 

òðüíîâüíú [1] 

òðüïðàìåíüíú [1] 

òðüïúêú [1] 

òðüïýëèâú [12] 

òðüïýíè¬ [35] 

òðüïýòè [28] 

òðüñâýòüíú [1] 

òðüòè [1] 

òðýáà ’необходимост’ [24] 

òðýáà ’обред’ [1] 

òðýáèùå [2] 

òðýáîâàíè¬ [11] 

òðýáîâàòè [30] 

òðýçâåíè¬ [4] 

òðýçâèòè ñ [5] 

òðýçâîâàòè [1] 

òðýçâú [4] 

òðýçâüíèêú [2] 

òðýçâüíú [2] 
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òðýçâüíý [2] 

òðñòè ñ [1] 

òð©áà [1] 

òó [28] 

òóæäåïëåìåíüíèêú [1] 

òóæäü, ñòóæäü [34] 

òóêú [2] 

òóìïàçè¬ [1] 

òóíå [5] 

òó÷à [1] 

òú [274] 

òúãäà [30] 

òúãäàæå [1] 

òúãäàøüíü [1] 

òúæäå [18] 

òúæå [4] 

òúùàíè¬ [21] 

òúùàòè (ñ) [9] 

òúùåñëàâè¬ [8] 

òúùåñëàâüíú [4] 

òúùåòà [3] 

òúùåòè¬ [1] 

òúùåòüíú [2] 

òúùèâú [2] 

òúùèâüñòâî [1] 

òúùü [11] 

òúùüíî [5] 

òú÷è« [44] 

òú÷üíèòè ñ [1] 

òú÷üíî [3] 

òú÷üíú [5] 

òû [317] 

òûñ©ùà, òûñ©ùè, 

òûñùü, òûñùè [7] 

òüëåòâîðèâú [2] 

òüëåòâîðüíú [1] 

òüëèòè [1] 

òüëî [2] 

òüëüíú [2] 

òüëýíüíú [1] 

òüëýòè [2] 

òüëÿ [3] 

òüìà [24] 

òüìèÿíú [1] 

òüìüíèöà [5] 

òüìüíè÷üíèêú [1] 

òüìüíú [7] 

òüíúêú [2] 

òüñòü [1] 

òüùà [1] 

òýëåñüíú [17] 

òýëî [65] 

òýëîñêâðüíüíèêú [1] 

òýñíú [5] 

òýùèòè [1] 

òýøèòè [1] 

òãîòà [6] 

òæà [5] 

òæàíè¬ [3] 

òæàðü [2] 

òæàòåëü [1] 

òæåñòü [1] 
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òæüáüíèêú [1] 

òæüêú [10] 

òsàòè (ñ) [3] 

ò©ãà [4] 

ò©æåíè¬ [1] 

ò©æèòè [4] 

óàëåíòèíè [1] 

óàëèñèè [1] 

óáèâàòè [6] 

óáèèñòâî [2] 

óáèòè [13] 

óáè¬íè¬ [3] 

óáëàæèòè [2] 

óáîãú [33] 

óáîæè¬ [1] 

óáîæüñòâî [1] 

óáîÿòè ñ [8] 

óáóæäàòè [1] 

óáýãí©òè [1] 

óáýäèòè [1] 

óáýæàòè [4] 

óáýëýòè [1] 

óâèäýòè [3] 

óâîèòè ñ [1] 

óâðàòèòè ñ [1] 

óâðàùàòè ñ [2] 

óâðýäú [1] 

óâýäýòè [9] 

óâýðèòè [1] 

óâýùàíè¬ [1] 

óâýùàòè [1] 

óâçí©òè [5] 

óâñòè (ñ) [3] 

óãàæäàòè [6] 

óãàñàòè [1] 

óãàñèòè [3] 

óãàñí©òè [1] 

óãàøàòè [1] 

óãëüáí©òè [2] 

óãíýçäèòè ñ [1] 

óãîáüsèòè ñ [1] 

óãîäèòè [14] 

óãîäè¬ [2] 

óãîäüíèêú [2] 

óãîäüíî [1] 

óãîäüíú [12] 

óãîíåçí©òè [2] 

óãîòîâàòè [15] 

óãîòîâèòè (ñ) [5] 

óäàâèòè ñ [1] 

óäàâëåíè¬ [1] 

óäàëèòè ñ [3] 

óäàðèòè (ñ) [3] 

óäâîðèòè ñ [2] 

óäîáèçíà [1] 

óäîáëÿòè [3] 

óäîáü [16] 

óäîáüíú [1] 

óäîáüíý [1] 

óäîâüëèòè [1] 

óäîëýâàòè [1] 

óäîëýòè [4] 
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óäðüæàíè¬ [2] 

óäðüæàòè (ñ) [13] 

óäð©÷àòè [1] 

óäú [31] 

óæàñí©òè ñ [1] 

óæå [23] 

óçàêîíåíè¬ [1] 

óçàêîíèòè [3] 

óçäà [1] 

óçúëèòè [1] 

óçüðýòè [24] 

óêàçàíè¬ [1] 

óêàçàòè, -æ© [10] 

óêàçàòè, -çà« [1] 

óêàçîâàòè [1] 

óêàðÿòè [1] 

óêàðÿòè (ñ) [8] 

óêëàíÿòè (ñ) [4] 

óêëîíèòè (ñ) [19] 

óêîðåíè¬ [1] 

óêîðåíýòè [1] 

óêîðèçíà [3] 

óêîðèòè [7] 

óêîðú [1] 

óêðàñèòè [4] 

óêðàñîâàòè [1] 

óêðàñòè [3] 

óêðàøåíè¬ [1] 

óêðîòèòè [2] 

óêðîòýòè [1] 

óêðûòè ñ [2] 

óêðýïèòè [2] 

óêðýïëÿòè [3] 

óêúñíýòè [1] 

óëàâëÿòè [3] 

óëîâèòè [4] 

óëó÷àòè [1] 

óëó÷èòè [10] 

óëó÷üøå [1] 

óìàêàòè [1] 

óìàëåíè¬ [1] 

óìàëèòè (ñ) [3] 

óìàëÿòè [2] 

óìàùàòè [1] 

óìåòú [4] 

óìèëåíè¬ [15] 

óìèëîñðüäèòè ñ [1] 

óìèíîâàòè [1] 

óìèðàòè [2] 

óìèðèòè ñ [1] 

óìëà÷àòè [1] 

óìëüêí©òè [1] 

óìëú÷àòè ñ [1] 

óìîëèòè [6] 

óìîëüñòüöü [2] 

óìîðèòè [2] 

óìðüòâè¬ [2] 

óìðüòâèòè (ñ) [10] 

óìðüòâýòè [1] 

óìðüòè¬ [1] 

óìðüùâëÿòè [2] 

óìðýòè [36] 
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óìú [72] 

óìúíîæàòè [1] 

óìúíîæèòè (ñ) [6] 

óìûòè [1] 

óìûøëåíè¬ [1] 

óìüíú [2] 

óìýíè¬ [2] 

óìýòåëü [1] 

óìýòè [5] 

óìòè [1] 

óì©äðèòè (ñ) [2] 

óíåïüùåâàòè [1] 

óíèè [11] 

óíè÷üæàòè [4] 

óíè÷üæåíè¬ [1] 

óíè÷üæèòè [7] 

óí¬ [2] 

óíûâàòè [1] 

óíûíè¬ [8] 

óíûíüíú [1] 

óíûòè [1] 

óíüøèíà [2] 

óïàäàòè ñ [1] 

óïàñòè [1] 

óïèâàíè¬ [1] 

óïèâàòè ñ [8] 

óïèòè ñ [1] 

óïèòýíè¬ [1] 

óïèòýòè [1] 

óïîäîáèòè ñ [5] 

óïîäîáëåíè¬ [1] 

óïîèòè (ñ) [2] 

óïðàâèòè [2] 

óïðàæíåíè¬ [1] 

óïðàæíÿòè [1] 

óïðàçäüíîâàòè [1] 

óïðàçíèòè (ñ) [4] 

óïóñòèòè [2] 

óïúâàíè¬ [36] 

óïúâàòè [26] 

óðåùè [1] 

óðèí©òè ñ [1] 

óðîêú [2] 

óðýçàòè [1] 

óðýøèòè [2] 

óñâîèòè [1] 

óñåëèòè ñ [1] 

óñåë¬íàÿ [1] 

óñèëè¬ [5] 

óñèëîâàòè [1] 

óñëóæàòè [1] 

óñëóæåíè¬ [1] 

óñëóæèòè [2] 

óñëûøàâàòè [1] 

óñëûøàòè [57] 

óñïýâàòè [1] 

óñïýòè [5] 

óñïýõú [3] 

óñïýøüíú [2] 

óñòà [77] 

óñòàâèòè [6] 

óñòàâëÿòè [1] 
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óñòàâú [2] 

óñòàâüíú [1] 

óñòèòåëü [1] 

óñòîÿòè [1] 

óñòðàíèòè ñ [1] 

óñòðàøàòè ñ [3] 

óñòðàøèòè ñ [3] 

óñòðîèòè (ñ) [6] 

óñòðî¬íè¬ [7] 

óñòðüìëåíè¬ [1] 

óñòðüìëÿòè ñ [1] 

óñòûäàòè [1] 

óñòüíà [36] 

óñòüíú [1] 

óñòüíüíú [3] 

óñò©ïàòè [1] 

óñúí©òè [2] 

óñúïàòè [2] 

óñúðýñòè [2] 

óñúðýòåíè¬ [1] 

óñúðùà [1] 

óñûíåíè¬ [2] 

óñýäýòè [1] 

óñýùè [1] 

óòàèòè (ñ) [6] 

óòâàðÿòè ñ [1] 

óòâðüäèòè (ñ) [13] 

óòâðüæäàòè (ñ) [9] 

óòâðüæäåíè¬ [8] 

óòëúñòýòè [1] 

óòîëèòè ñ [1] 

óòðè¬ [1] 

óòðî [2] 

óòðóäèòè ñ [2] 

óòðüíåâàòè [3] 

óòðüíü [4] 

óòðý [3] 

óòðýè [1] 

óòóæäèòè [1] 

óòúêí©òè ñ [2] 

óòýõà [1] 

óòýøàòè [14] 

óòýøåíè¬ [12] 

óòýøèòè (ñ) [8] 

óòýøüíèêú [1] 

óõî [13] 

óõóæäàòè [1] 

óöýëèòè [1] 

ó÷åíè¬ [13] 

ó÷åíèêú [52] 

ó÷åíè¬ [8] 

ó÷åíüíú [1] 

ó÷èíèòè [2] 

ó÷èíîâàòè [1] 

ó÷èñòèòè [1] 

ó÷èñòýòè [1] 

ó÷èòåëåâú [1] 

ó÷èòåëü [15] 

ó÷èòåëüíú [2] 

ó÷èòåëüñòâî [3] 

ó÷èòè (ñ) [46] 

ó÷ðýæüäåíè¬ [1] 
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óÿçâèòè [8] 

ó¬äèíèòè [2] 

ó¬äèíýòè [1] 

ôàíóèëú [1] 

ôàíóÿ [1] 

ôàðèñåîâú [1] 

ôàðèñýè [11] 

ôèëèïèñèè [4] 

ôèëîêñåíú [1] 

ôèëîñîôú [1] 

ôèíååñú, ôèíèåñú [2] 

ôîòèàíè [1] 

ôóíèêîâú [2] 

õàëúäýè [3] 

õàëúäýèñêú [4] 

õàìú [1] 

õàíàíåÿ [1] 

õâàëà [21] 

õâàëåíè¬ [4] 

õâàëèòè (ñ) [30] 

õâàëîñëîâåñóª [1] 

õâàëüíú [1] 

õåòüòåîâú [1] 

õëýáú [29] 

õëýáüíú [1] 

õë©äú [1] 

õîäàòàè [2] 

õîäàòàèíú [1] 

õîäèòè [69] 

õîæäåíè¬ [2] 

õîïèòè [1] 

õîòýíè¬ [10] 

õîòýòè [127] 

õðàáðú [1] 

õðàìàòè [1] 

õðàìèíà [9] 

õðàìú [12] 

õðàíåíè¬ [9] 

õðàíèëî [1] 

õðàíèòåëü [2] 

õðàíèòè (ñ) [67] 

õðàïàòè [1] 

õðèñòîñîâú [70] 

õðèñòîñú [148] 

õðîìú [2] 

õðîìüöü [1] 

õðüáüòú [1] 

õóäèòè [3] 

õóäîäóøüíú [3] 

õóäîäóøüñòâîâàòè [1] 

õóäú [9] 

õóäý [2] 

õóäýòè [2] 

õóæäå [2] 

õóæäåíè¬ [1] 

õóëà [4] 

õóëåíè¬ [2] 

õóëèòè [13] 

õûæäà [1] 

õûçèíà [1] 

õûçú [1] 

õûòðîñòü [2] 
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õûòðú [4] 

õûùüíèêú [2] 

õ©äîæüíú [1] 

õ©äîæüñòâî [5] 

õvíè¿ú [1] 

ùåäðîâàòè [1] 

ùåäðîòà [13] 

ùåäðîòèâú [1] 

ùåäðú [8] 

ùèòú [3] 

ù©äú [1] 

ùäýòè [11] 

öâèñòè [3] 

öâýòú [2] 

öâýòüöü [1] 

öðüêúâüíèêú [1] 

öðüêúâüíú [5] 

öðüêû [36] 

öýëåíè¬ [1] 

öýëîâàòè [1] 

öýëîì©äðè¬ [16] 

öýëîì©äðîâàòè [3] 

öýëîì©äðú [2] 

öýëîì©äðüíî [1] 

öýëîì©äðüíú [8] 

öýëîì©äðüíý [4] 

öýëîì©äðüöü [1] 

öýëú [10] 

öýíà [3] 

öýíèòè [1] 

öýñàðåâàòè [1] 

öýñàðèöà [3] 

öýñàðü [29] 

öýñàðüñêú [5] 

öýñàðüñòâè¬ [9] 

öýñàðüñòâî [68] 

öýñàðüñòâîâàòè [4] 

öòà [1] 

÷àñú [18] 

÷àÿíè¬ [2] 

÷àÿòè (ñè) [8] 

÷åëåñüíú [3] 

÷åëþñòü [2] 

÷åòâåðè÷üíú [1] 

÷åòâîðèöà [1] 

÷åòâðüòú [1] 

÷åòûðè [3] 

÷èè [2] 

÷èíîâüíú [1] 

÷èíú [16] 

÷èñëî [5] 

÷èñòè (ñ) ’чета’ [10] 

÷èñòè ’почитам’ [14] 

÷èñòèíà [1] 

÷èñòèòåëåâú [1] 

÷èñòèòåëü [19] 

÷èñòèòåëüíú [1] 

÷èñòèòåëüñêú [1] 

÷èñòèòè [4] 

÷èñòîñòüíú [1] 

÷èñòîòà [19] 

÷èñòú [60] 
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÷èñòý [5] 

÷ëîâýêîëþáèâú [9] 

÷ëîâýêîëþáè¬ [1] 

÷ëîâýêîëþáüíý [1] 

÷ëîâýêîëþáüöü [9] 

÷ëîâýêîóáèèöà [1] 

÷ëîâýêîóáèèöü [2] 

÷ëîâýêîóãîäè¬ [2] 

÷ëîâýêîóãîäüíèêú [6] 

÷ëîâýêîóãîäüíè÷ü [1] 

÷ëîâýêú [262] 
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