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Глаголи със специално терминологично значение в Йоан-Екзарховия 

превод на “De fide orthodoxa” 
 

 

Въпросите на терминологията в съвременния български език са предмет на немалко 

лексиколожки изследвания [Библиография 2011: 588-589]. В диахронен аспект обаче тази 

проблематика остава недостатъчно проучена, при все че нейното изясняване би хвърлило 

светлина не само върху еволюцията на националния ни език, но и като цяло върху 

развитието на нашата цивилизация и културните й интерференции с други групи общества.  

Обект на разглеждане в тази статия са глаголите с терминологична функция в 

старобългарски език, което налага необходимостта да се уточни обемът на понятието 

специална лексика в общото и историческото езикознание. В езиковедската литература 

съществуват две становища по въпроса какви части на речта могат да бъдат термини. Според 

едното схващане само съществителните имена в качеството си на части на речта, 

изпълняващи номинативна и дефинитивна функция, могат да бъдат термини, защото дават 

най-пълна възможност да се изрази съдържанието на понятието, назовимо чрез съответния 

термин. Това мнение застъпват О.С. Ахманова, Н.А. Шчеглова, О.Л. Митрофанова и др. 

Според второто гледище термини могат да бъдат всички пълнозначни части на речта. 

Негови поддръжници са О. Ман, В. П. Даниленко, Л. Ф. Парпоров, А. М. Велщейн, С. А. 

Тер-Мартгиан [Манолова 1987: 12]. Моите наблюдения върху тази категория думи в 
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исторически план ме карат да споделям тъкмо това по-широко схващане и да приема, че в 

старобългарския език терминологична функция са могли да изпълняват както 

съществителни имена, така и глаголи, субстантивирани прилагателни и причастия, наречия, 

някои числителни и местоимения, с една дума всички самостойни думи.  

Втората уговорка, която трябва да направя преди да пристъпя към конкретния анализ, е, 

че в исторически план мястото на съвременния научен език заема специалната лексика от 

областта на теологията, обхващаща недиференцирани и имплицитно съществуващи в 

общото й русло терминологичните подсистеми на християнската космология и космография 

( природознание), християнската антропология, етика и естетика, божествено право и 

философия ( обществознание), доколкото по онова време все още не са съществували 

конкретни науки със своя собствена вътрешна организация, а само разни сфери на 

богопознанието, подчинени на общата богословска понятийна система [Илиева 2013: 9]. 

Предвид ограниченията в обема на публикацията съсредоточавам вниманието си само 

върху един конкретен паметник – Йоан-Екзарховия превод на „De fide orthodoxa”, известен в 

науката под наименованията „Небеса” и „Богословие”
1
, който e особено подходящ за 

изследване на терминологичната лексика в старобългарски език. Причината за това е, че този 

текст има целенасочено и компактно богословско съдържание, както може да се види от 

гръцкото му название „Точно изложение на православната вяра”, и макар старобългарският 

превод да обхваща само 48 глави от общо 100 на Догматиката на св. Йоан Дамаскин като 

подбор от старобългарския преводач, те са достатъчни по обем и разнообразие на 

съдържанието не само да се разкрие в пълнота концептът на отделни централни 

богословско-философски понятия, но и старобългарската специална терминологична 

лексика в най-ранния й вид да бъде проучена като система. 

Наблюденията са направени по образцовото критическо издание на ЙоЕБ, изготвено от 

Линда Садник [Sadnik 1967-1983], което е една надеждна основа за извеждането на 

меродавни изводи относно първоначалния лексикален състав на авторовия текст
2
.  

Общи данни 
Проучването показа, че в ЙоЕБ има 181 глаголи със специално богословско значение 

(16.8% oт терминологичната лексика в паметника). Една част от тях са глаголни лексеми от 

активния речников фонд на старобългарския език с по-голяма или по-малка честота на 

употреба, допълнително терминологизирани
3 и означаващи както житейски, така и 

богословски понятия, например алъкати, гр. λεζηεύσ, „гладувам; постя, въздържам се по 

религиозни подбуди от определени храни‟
4
, вѣровати, гр. πηζηεύσ, „убеден съм в нещо; 

признавам истинността на изповеден догмат, без да са налице доказателства на разума за 

него‟
5
, /въс/хотѣти, гр. ζέισ, „искам, желая; изявя/вам/ акт на свободна воля‟

6
, /по/мазати, гр. 

ρξίσ, „мажа; извършвам тайнството миропомазване‟
7
, омывати, гр. ινύσ, „мия; извършвам 

                                                 
1
 Нататък за краткост ЙоЕБ 

2
 Приведените примери съдържат: заглавна единица, индикация за принадлежността й към 

общоупотребимата лексика или към терминологичния пласт с уточнение на подсистемата (вж. списък на 

съкращенията), гръцки съответствия и илюстративен контекст със сигнация (правописът и сигнацията са 

по цитираното издание на Л. Садник) 
3
 Терминологизацията е семантичното преобразуване и преосмисляне на общоупотребими думи за нуждите на 

новата религия, в резултат на което те започват да функционират като богословски термини (Попова 2012: 531) 
4 не и ли великое пощение ѥже имъ заповѣдано аще въ соубботоу боудеть алъчоуть? 325б 
5
 вѣроуемъ оубо въ ѥдинъ б ъ 47б 

6
 б ъ хотѣвъ тъчью ѿ небытья въ бытьѥ все преведе 58а; все ѥликоже въсхотѣ б ъ сътвори 265б. 

7
 тъжде бѣа е и помаза и и мажимъ, мажаи яко б ъ 287б 
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ритуално действие умиване‟
8
, расходити сѧ, гр. ιύνκαη, ἀλαιύνκαη, ρένκαη, „разпръсвам се, 

разпространявам се; разпадам се на съставните си елементи‟
9
 и пр. Във всички тези случаи 

съдържанието на практическото или житейското понятие се различава повече или по-малко 

от съдържанието на теологическото, обаче за последното не се създава ново название, а се 

използва обиходното наименование. 

Друга част в състава на разглежданата категория думи са морфо-семантични калки от 

гръцки със специфична семантика, между които немалко хапакси или глаголи с ниска 

фреквентност в класическите старобългарски паметници (накратко КСП). Ще посоча: 

прѣтворити сѧ, гр. κεηαπνηένκαη, „пресъществявам се‟
10

; проповѣдати, гр. πξνθεξύηησ, 

πξνθαηαγγέιισ, „проповядвам, всеослушно разпространявам и разяснявам истините на 

вярата‟
11

; обрѣзати, гр. πεξηηέκλσ, „обрязвам, извършвам обрязване‟
12

; проочищати, гр. 

πξνθαζαίξσ, „предварително очиствам, посредством определени култови и ритуални 

действия снемам сквернотата от нещо или някого, подготвяйки го за приемане на 

посвещение от по-висша степен‟13; чудотворити, гр. ζαπκαηνπξγέσ, „извършвам чудо‟
14

, и т.н. 

На тази основа понякога възникват паралелни омонимни образувания в общоупотребимия и 

специалния език, като: 
огла ати1, гр. πεξηερέσ – Общоупотр. Огласям: пѣсми огла ати слоухъ 308а.  
огла ати2, гр. θαηεγνξέσ – Църк. Оглашавам, наставлявам във вярата новообърнатите от 

езичниците, които се готвят да приемат кръщение: а б жьствьная писаниѧ огла ають 
покланяющиимъ сѧ капищемъ 303а  

Глаголи със специално терминологично значение се срещат във всички подсистеми на 

догматическото богословие от анализирания паметник: от Учението за Бога един по 

същество
15

 – калката провѣдѣти, гр. πξόνηδα, πξνγηγλώζθσ „зная предварително‟
16

, 

означаваща свойство на Божествената природа; от Учението за Бога троичен по лица
17

 – 

съотносителните помежду си глаголи исходити, гр. e))kporeu¿omai18 и раждати /сѧ/, гр. γελλάσ
19

, 

дефиниращи релациите и ипостасните различия между трите Божествени Лица; от Учението 

за Бога в отношението Му към тварите
20

 – синонимите (съ)творити21
, гр. πνηέσ, δεκηνπξγέσ, и 

                                                 
8
 а водѣ доуховьныимъ бл годатиѥмь плъть грѣховьноую омывающи 242б; третиѥ крьщениѥ ѥ законьноѥ. всь бо нечистыи 
омыва е ся 245а; при крьщении  водою ся оумыти а маслъмь древѧныимь помазати 269а. 
9
 како ли можеть быти без вреда ѥже вещьми съложено есть и пакы въ ты расходять ся 31а 

10
 С този термин се означава способът на пребиваване на Тялото и Кръвта Христови в евхаристийната жертва. В 

тайнственото претворяване на хляба и виното в същински тяло и кръв Господни Църквата вижда едно от най-

великите чудеса на Божието всемогъщество, подобно на сътворението на света от нищо: самъ сь хлѣбъ и вино 
претворить ся въ плъть и кръвь б жию 269б, срв. 270б 
11

 От апостолско време служебна обязаност на пастирите на Църквата или на особени служебни лица, върху 

които е низведена благодатта на Св. Дух за свещенство и учителство: пр р и, патриарси, правдивии проповѣдавъ еи 
г не при ьствиѥ 299а 
12

 Обрязването, сиреч изрязването на препуциума е хирургична операция, извършвана от дълбока древност у 

много народи с ритуални цели и по хигиенни причини. Евреите правели това на осмия ден от раждането на 

детето. Сред тях обичаят се възприемал като външно отличие на естественото Авраамово потомство 
13прочищаеть оубо иоанъ д  хоу водою 245б 
14

 по истинѣ б ъ и чл къ ходи же по земли и с чл кы поживе, чоудотвори распѧ сѧ, въскрьсе, възиде 302б 
15

 Дял от богословието, изучаващ свойствата на Божието естество 
16

 все провѣсть б ъ 214а 
17

 Дял от богословието, изучаващ Божието триединство (тринитарно богословие, триадология) 
18

 и д хъ с тыи ѿ о  а исходить 63а 
19

 раждаеть оубо присно сыи б ъ своѥ слово съврь ено соуще без начатъка и бес конь а 59б 
20

 Дял от богословието, обединяващ християнската космология и икономия (домостроителство) 
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(съ)зьдати, гр. θηίδσ22
, „извеждам от небитие в битие‟

23
, както и основните домостроителни 

понятия прооуставляти, гр. πξννξίδσ, „предопределям‟
24

, промы ляти, гр. πξνλνέσ, 

„промислям‟
25

 и поспѣ ати, гр. ζπλεξγέσ „съдействам‟
26

; от Христологията
27

 – 

словообразувателните дублети въплътити сѧ и оплътити сѧ, гр. ζαξθόνκαη, употребявани в 

субектно-предикативна отнесеност към Второто Лице на Пресв. Троица със значение 

„приемам човешка плът в ипостасно съединение неслитно, неизменно, неразделно и 

неразлъчно на съвършеното Божеско естество със съвършената човешка природа‟
28

; от 

Сотириологията
29

 – видовата двойка съпасати/ съпасти, гр. ζῴδσ,‟спасявам‟, прилагана 

досежно Иисуса Христа, за да означи целта на Неговата мисия тук на земята за избавление 

на погиналото човечество от властта на сатаната
30

. От Мистагогическото богословие
31

 са 

термините свѧтити, гр. ἁγηάδσ, „освещавам – предочиствам нещо или някого и низвеждам 

върху него Божията благодат, определяйки го по този начин за свещена употреба и 

посвещавайки го на Бога‟, както и пораждати сѧ, гр. ἀλαγελλάσ, „отново се раждам, 

новораждам се‟
32

, от Християнската етика – съгрѣ ити, гр. ἁκαξηάλσ, „нарушавам съзнателно 

или несъзнателно Божиите заповеди‟
33

, от Естествознанието – помрачити сѧ, омрачити сѧ, гр. 

ἐθιείπσ, „затъмнявам се (за небесно тяло)‟
34

 и пр. 

Лингвистична характеристика 
Глаголите със специално терминологично значение в ЙоЕБ могат да бъдат мотивирани: 

а) от първични глаголни основи (тук спадат терминологизирани обиходни думи):  

                                                                                                                                                         
21

Терминът творити / poie¿w и сродните му се свързват с концепта „създавам нещо заради самото него като 

изящно произведение на изкуството и с идеални цели‟ и се противопоставят на понятието занаятчийски труд за 

ежедневно препитание с практическо предназначение и материална цел (дѣлати). 
22

 “и посъле и д хъ свои и съзиждоуть ся” 348а 
23

 все ѥже творить единочадыимь с нмь творить 57б 
24

 Термин от учението на блаж. Августин, според което всичко в света, вкл. и “свободните” човешки действия, е 

предначертано от Божията воля. Това понятие противоречи на концепта на термина провѣдѣниѥ:  требѣ ѥсть вѣдѣти, 
яко все провѣсть б ъ, нъ не вьсе проѹставляеть 214а. Предзнанието на свободните човешки действия не предполага 

отнемане на свободата им, защото то не е причина, която произвежда самите действия. Те се случват не поради 

това, че Бог ги предвижда, но Той ги предвижда тъкмо затова, защото те ще се сбъднат. Учението за 

предопределението довежда до отричане на човешката свобода и до признаване безсмислеността на всяко 

свободно действие. 
25

 промы ляеть б ъ о всеи твари 213б 
26

 правѣ поспѣ ающю избирающимъ доброе правою съвѣстью проповѣда емоу 210б 
27

 Дял от богословието, изучаващ личността на Иисус Христос 
28

 бес примѣса въплътити сѧ 336а 
29

 Дял от богословието, занимаващ се с учението за изкуплението 
30

 Като богословски термин глаголът спасявам се използва изключително по отношение на Иисуса Христа, за да 

означи целта на Неговата мисия тук на земята за избавление на погиналото човечество от властта на сатаната: 
изгыбающиимъ оуродьство ѥсть, сп сающиимъ же ся намъ сила б жия ѥсть 249а 
31

 Дял от богословието, занимаващ се с църковните тайнства. 
32

 С този термин се означава актът на възраждане на падналата човешка природа, извършван в тайнството 

кръщение: водою ся пораждати и д хомь 242а. 
33

 тебе единомѹ съгрѣ ихъ и неприязнино предъ тобою сътворихъ 317а 
34

 помрачить же ся сл н е лоуньныимь тѣлъмь яко и прѣградѣ сътворь оу ся, ти осѣнь оу ти не оставль оу подати намъ свѣта 
145а 
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видѣти, гр. ὁξάσ, θαζνξάσ, βιέπσ, ζεάνκαη, ζεσξέσ, νἶδα – 1. Общоупотр. Виждам, 

възприемам чрез зрението; 2. Гнос. Съзерцавам, възприемам умозрително 

трансцедентното
35

. 
молити, гр. δένκαη – 1. Общоупотр. Моля някого за нещо; 2. Култ.-рит. Отправям 

молитва, извършвам духовен акт на общуване с Бога, изразяващ се във възнасяне ума и 

сърцето към Всевишния и съпровождан от благоговейни думи и съответни действия
36

. 
пасти, гр. πνηκαίλσ – 1. Общоупотр. Паса добитък; 2. Църк. прен. метафор. Напътствам 

членовете на Църквата във вяра, благочестие и добри дела. 

б) от съществителни имена – предимно новообразувания. Вж. по-горе въплътити сѧ, 
вѣровати, а също и:  

божити, гр. ζεόσ – Сотир. Въздигам в божеско достойнство: б жии д хъбожя, а не божимъ 

70б. 
въчловѣчити сѧ, очловѣчити сѧ, гр. e))nanqrwpe¿omai, a)nqrwpi¿zomai – Христ. (за Второто 

Лице на Пресв. Троица) Въчовечавам се, възприемам човешката природа: въчл чи же ся сн ъ 
б жии да егоже дѣльма сътвори чл ка пакы дасть емоу 232б; не чл ка об жена г лемъ, нъ б а оч лчь а ся 
230б. 

образовати, гр. εἰθνλίδσ, ηππόσ, ἀλαηππόσ, ζρεκαηίδσ, ζεκαίλσ – Мист. Изобразявам, 

предавам чрез сетивни образи духовни същности: трьми бо погроузы трии д ни г ня погребени 
образуеть 240б. 

В рамките на тази група се обособяват деноминативните глаголи от отвлечени 

съществителни на -ьств: онтологичният термин сѫщьствовати, гр. νὐζηόσ, „осъществявам, 

привеждам в съществувание, реализирам като същност‟
37

; тринитарният различьствовати, гр. 

δηαθέξσ,„пребивавам като отделна и самостоятелна ипостас (по отношение на трите Лица на 

Пресв. Троица)
38

; мистериологичните обьщьствовати, гр. θνηλσλέσ „приобщавам се със 

светите Христови тайни‟ и ѥдиньствовати, гр. ἑλόνκαη, „влизам в таинствено-благодатно 

единение с Църквата‟
39

 и пр. 

в) от прилагателни имена: поновити, гр. ἀλαθαηλίδσ, „обновявам‟
40

; послабити, гр. ζπγρσξέσ, 

παξαρσξέσ, ρσξέσ, „допускам‟
41

, поубожити, гр. ηαπεηλόσ, „понизявам‟
42

, очистити, гр. θαζαίξσ, 

                                                 
35

 тоу бо ѥже обьще то и правьдою ся видить за неже присно ѥсть и тождьство соущьства и дѣтельства и хотѣния и нравоу 
ѥдинодоу ьство 78б 
36

 молит  б а за мя грѣ ьника 11б 
37

 сѹщьству  все (с тыи д хъ, ск. Т. И.) 
38

 Против савелианството, което учело, че Лицата на Светата Троица се явява не вечни Личности, а само 

проявления, „модуси” на един и същ Бог: въ тѣхъ бо единѣхъ оупостасьныхъ своиствѣхъ различьствоують сами въ 
себе ст ы  три оупостаси 73б 
39

 и мы обьщьствуѥмъ имь х а и приемлемъ его плъть и б жство. Обьщьствуемъ же и единьствоуемъ и сами въ себѣ симь 277б 
40

 С този термин в сотириологията се означава актът на възстановяване на повредената от греха човешка 

природа и нейното нравствено обновление, извършен чрез кръстната смърт на Иисуса Христа: прииметь хоуждеѥ 
на е естьство, да собою си в себѣ поновить 234а (срв. още 223б, 234б) 
41

 Акт на Божия промисъл, при който Бог позволява злото с домостроителна цел: послабить бъ ктому въ сквьрно 
дѣло въпасти, якоже падениемь въ въспоминаниемь прити своея немощи и съмѣрити ся 210б 
42

 Посредством гръцкия термин keno¿w в христологията се обозначава снизхождането на Бога към хората. 

Учението за кеносиса разглежда действителната двойнственост на Божеството – Христос, бидейки Бог, слязъл 

между хората в тяло, възприел мъченията и смъртта от любов към човеците. В този факт се разкрива истината за 

самоунизяването на Сина Божи. Боговъплъщението било извършено с цел да покаже, че живеейки праведно, чрез 

страданията тук на земята човек придобива вечно прославление у Бога в отвъдния свят. Терминът θελόσ θέ λσζηο 

не е утвърден официално в Църквата, а се използва само от някои св. Отци, защото съдържанието му неправилно 

подвежда към мисълта за страдание, респ. изменение в божествената природа при въплъщението: непоубожения емоу 
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ἐθθαζαίξσ, ἁγλίδσ, „очиствам, посредством определени култови и ритуални действия снемам 

сквернотата от нещо или някого‟
43

, освѧтити, гр. ἁγηάδσ, ἁγλίδσ, освещавам, с определени 

култово-обредни действия и молитви предочиствам и измолвам снизхождане на особена 

Божия благодат върху нещо или някого, определяйки го по този начин за свещена употреба 

и посвещавайки го на Бога‟
44

; обьщевати, гр. θνηλσλέσ, „приобщавам се със светите Христови 

тайни‟
45

; сквьрнити сѧ, гр. κνιύλσ,„осквернявам се, омърсявам се, като влизам в контакт с 

нещо или някого, обявен от Закона за нечист
46

.  

г) от числителни имена: ѥдинити сѧ, ѥдиновати сѧ, гр. ἑλόνκαη, „пребивавам в единство‟
47

; 

д) от сложни основи: благословити, гр. εὐινγέσ, „благославям – правя определен 

външен знак, чрез който преподавам благодат
48

; ли етворити, гр. πξνζσπνπνηέσ, 

„олицетворявам, използвам изобразителен прийом в Свещеното Писание, при който 

посредством веществени и сетивни образи се изобразява безплътното Божество, със 

сравнения и символи, съответстващи на нашата груба материална природа
49

; 

прѣждепрообразовати, прѣждепрѣобразовати, гр. πξνηππόσ, „изобразявам като предобраз, 

имам прообразователен смисъл‟
50

. Вж. също благоизволити, благовѣстити, благодѣяти, 
чоудотворити. Ексцерпираните двукомпонентни глаголни основи от ЙоЕБТерм отразяват 

процеса на нормативност при употреба на composita в старобългарския книжовен език. 

Докато двусъставните образувания с първи елемент благо-, ли е-, прѣжде-, рѫко-, чоудо- 
са характерни още за първите преводи на евангелските, апостолските и псалтирните 

текстове и се свързват с Кирило-Методиевата преводаческа практика, композитни 

основи с живо-, присно-, прьво-, прѣди, само- се свързват с езиковите норми на паметници, 

отнасящи се към дейността на преславските книжовници – най-вече Супр, Изб1073, 

ПандАнтXIв., НиконПанд. Сложни глаголи, употребени само в ЙоЕБ, са: прѣждеварити 
прѣждепрообразити прѣдиглаголати, искрьноудити. От тях глаголните композитни основи с 

първа съставка прѣжде- и прѣди- допълват известните многочислени модели от 

старобългарските паметници, сложната глаголна основа с компонент А искрь- включва 

единици от по-малочислен модел. 

Значително количество специални глаголи в ЙоЕБ образуват видови двойки:  

а) с първичен свършен и вторичен несвършен вид посредством формообразуваща 

наставка -а-/-я- – вж. редом с гореуказаните перфективни глаголи с терминологична функция 

освѧтити, очистити, поновити, послабити, прооуставити, прѣтворити, съпасти и съгрѣ ити и 

съответните им имперфективни еквиваленти в ЙоЕБ освѧщати, очищати, понавляти, послабляти, 
проуставляти, прѣтваряти, съпасати и съгрѣ ати. Ще посоча също: 

                                                                                                                                                         
высость непооубоженѣ пооубожимъ сънидеть 225б, ηὸ  ἀηαπεί λσηνλ αὐ ηνῦ  ὕ ςνο ἀηαπεηλώησο ηαπεηλώζαο 

ζπγθαηαβαί λεη. 
43

 водою вьсь нечисть по законоу очищаеть ся 243а; не чистителе ли сама ся очищающе, тако въ невъходьное мѣсто вънидяхоу и 
требы привождяхоу 333а 
44

 тварь б жиею ос ти сѧ кръвью 235а; водою ос тити 246а. 
45

 299б] I, III, V обьщьствовати 
46

 не осквьрнити ся сквьрнами 247б.От първоначалната семантика на телесно омърсяване се развива вторичното 

преносно значение в етиката „осквернявам се с порочни дела‟. 
47

 ѥдинити сѧ, ѥдиновати сѧ – а) Трин. Пребивавам в същностно единство: бесъмѣса единены 51а; б) Христ. 

Пребивавам в ипостасно единство: плъть же ѥдинована къ б жьствоу не едино естьство есть ...274а; в) Мист. 

Пребивавам в благодатно единение: ѥдинивъ ся къ б оу 220а. 
48

 иѧковъ бл гослови с на 256а 
49

 вѣсть бо писаньѥ и ли етворити 129а 
50

 сего чьстьнаго крьста прежепреобразова древо жизньноѥ 256а 



е-списание в областта на хуманитаристиката 
Х-ХХI в. год. V, 2017, брой 9; ISSN 1314-9067 http://www.abcdar.com 

 

 

Татяна Илиева 

съставити, съставляти, гр. ζπλίζηεκη, θαζίζηεκη, ὑθίζηεκη, δηαλίζηεκη, ζπλάγσ, ζπληειέσ –  Онт./ 

Ест. Съставям сложно единство: различьны растворы и нравы и слогы съставляти 142а. 
прѣложити, прѣлагати, гр. κεηαβάιισ – Мист. Претворявам, пресъществявам: Възвр. хлѣбъ 

и вино и вода ... въ плъть и кръвь ... прелагаеть ся 270б. 
освѣтити, освѣщати, гр. θαηαγιαΐδσ, θσηίδσ – 1. Общоупотр. Осветявам: ѿ сл н а сѧ 

освѣщаеть лоуна; 2. Мист. прен. метафор. Просвещавам: освѣщающеи даръ ст го д ха приимъ е и 
чоудотворены ми силами и добрыими оучении освѣщахоу тьмьныя и заблоудивъ аѧ 25а

51
. 

б) с първичен свършен и вторичен несвършен вид, образуван чрез наставка –ова-/-ава52
:  

прѣобразити, прѣобразовати, гр. κεηαζρεκαηίδσ; възвр. ζρεκαηίδνκαη, θηλένκαη – Онт. 

Променям образа, преобразявам: и ан глы многоячьскы преобразоующа ся 20б; не плътью описаеми не 
бо плътьскы по естьствоу преобразоують сѧ 109а; иже преобразить тѣло съмѣрения на его ... отъ тьлѣния 
же паче въ бестьлѣнию премѣнъ 355б. 

Вж. също омыти – омывати; ѥдинити – ѥдиновати; разоумѣти – разоумѣвати53;  
в) с първичен несвършен и вторичен свършен вид, образуван чрез представка:  

блазнити сѧ, съблазнити сѧ, гр. δηζηάδσ – Етич. Подда(ва)м се на изкушение – изпитание, 

при което се разкриват истинските свойства на човешката душа: вероуѥмъ не блазнѧще ся 272б. 
каяти сѧ, покаяти сѧ, гр. κεηαλνέσ – Мист. В състояние съм на покаяние – съзнаване на 

собствената греховност и съкрушение за извършените престъпления, придружено от горещо 

желание за нравствено изправление. 

Вж. също посочените по-горе двойки хотѣти – въсхотѣти, мазати – помазати, творити – 

сътворити, зьдати – съзьдати, повѣдати – исповѣдати, както и двусъставните благоволити – 
благоизволити.  

г) видови двойки от различни основи:  
сънити, съходити сѧ, гр. ζπλέξρνκαη – Косм. Съчетавам се (за сложно-съставни материални 

субстанции): како бо противьная естьства ... въ единоу тварь наконьчати съ ьдъ емъ ся самѣмъ въ 
себѣ и безъ раздрѣ ения прѣбывають 28б  

д) видови редици:  
знати, познати, познавати, гр. γηγλώζθσ, γλσξίδσ – Гнос. Усвоя/вам/ въз основа на 

непосредно въздействие на действителността върху съзнанието (в противовес на готово 

зададените априорни и догматически истини, както и на свръхестествените откровения): како 
оубо познано бяа е или вѣроваа е сѧ оумьр ааго въстанъ, аще не знамениѧ съставоу своиства сию 
съказають 351а.  

възнести, възносити, възна ати, гр. ἀλαιακβάλσ, ἀλαθέξσ – Възнасям, издигам нагоре: Св.-

ист./Христ. възносимъ къ въстокоу възно аа е ся 258б
54

; Ест. Огньвещьвъзносимѣ есть 
прочиихъ 130б. 

                                                 
51

 Вж. още измѣнити сѧ, измѣняти сѧ; поклонити сѧ, покланяти сѧ; помыслити, помы ляти; раздѣлити, раздѣляти; явити, 
являти; родити, раждати; распѧти, распинати (Илиева 2013: 261-364).  
52

 Й. Русек подчертава, че итеративите на –овати са много характерни за езика на среднобългарските триоди и за 

ЙоЕБ. Вж.  Русек 1969: 162. Срв. още образовати, вѣровати и др. 
53

 Илиева Т., 2013. 
54

 Църквата учи, че Господ Иисус Христос се възнесъл на небето с човечеството Си, защото с Божеството Си 

Той винаги е пребивавал и пребивава на небесата. Актът на възнасянето не се разбира като отдалечаване на 

Иисус Христос в космическото пространство или като оттегляне в някакво друго място, защото “небе” не 

означава място. Това е по-скоро метафизично отдалечаване от света. “Небето” в случая е божественото, 

надестественото, свръхтварното битие – това е самата Св. Троица в Нейната слава. 
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Спрямо гръцката подложка преобладаващата част от тези двойки стоят срещу един 

еквивалент, поради което могат да се определят като двупосочно-еднозначни съответствия
55

, 

тъй като между техните членове различието е граматическо, а не семантично: поновити – 

понавляти : ἀλαθαηλίδσ; распѧти – распинати : ζηαπξόσ; съгрѣ ати – съгрѣ ити 
: ἁκαξηάλσ. 

Оформят се и няколко залогови двойки (транзитив : интранзитив):  
въставити, гр. ἐγείξσ, ἀλίζηεκη – Есх. Възкресявам: кто м ртвы  востави с 13,  
въстати, гр. ἀλίζηεκη, ἐπἀλίζηεκη, ἐγείξσ, ἐμεγείξσ – Христ./ Есх. прен. метафор. 

Възкръсвам, ставам от мъртвите, оживявам: въстанемъ же оубо пакы д  амъ въ ьдъ иимъ въ 
плъти 357б. 

сълагати, съложити, гр. ζπληίζεκη – Съставям, съчетавам от различни елементи: а) Косм. 

pass. Имам елементарен строеж (31а, 180а, 74а): вьсе бо сълагаемо въ то ся възвращаеть, имь же 
сьложено е 180а; б) Антроп. Съчетавам в себе си материя и дух – диференциален признак на 

двусъставната човешка природа: ѿ видима и невидима сложихомъ ся естьства 256б. 
сълежати сѧ, гр. ζύγθεηκαη – Косм. Съставен съм: все бо еже отъ несъврь еныихъ сълежасѧ, 

съложьно всяко ѥсть ЙоЕБ. 

Освен в качеството си на динамичен елемент от терминологичната система, употребен 

като спрегната форма, именуваща важни и основни понятия за действия и състояния от 

областта на богословието, много често се използват и терминологизирани причастия на 

различни глаголи, самостоятелно или в разни словосъчетания:  

а) примери за терминологизирани сегашни деятелни причастия в ЙоЕБ:  
быти PtcPraesAct m сыи, гр. ὁ ὤλ – Теол. Съществуващият – едно от Божиите имена, 

изразяващо самобитността, на Божието Същество: сыи посъла мѧ 88а.  

В израза присно сыи, гр. ἀΐδηνο (19а, 37б); ἀεὶ ὤλ (40б, 41а, 57а); ζπλαΐδηνο (70а); κέλσλ ἀεί 

(62а); сыи присно, ὢλ ἀεί (113б) – Теол. Вечно съществуващият – определение на Бога, 

разкриващо вечността и неизменността на Неговото Същество. 

В израза въ своѥи оупостаси оупостасьно сыи, гр. ἐλ ἰδίᾳ ὑπνζηάζεη /ἐλππόζηαηνλ/ ὑπάξρσλ 

(71а); по оупостаси сыи, θαζ‟ ὑπόζηαζηλ (45а); о собѣ быти, θαζ‟ ἑαπηὸλ ὑθηζηάλαη (41б) – Онт. 

Който има самостойно битие, в противовес на акцидентно съществуващото. 

В израза сьде сыи миръ, гр. ὁ παξὼλ θόζκνο (101б) – Косм. Настоящият свят, в противовес 

на бъдещия, който ще настъпи след Второто пришествие;  
вѣдѣти PtcPraesAct т вѣдыи в израза вьсе вѣдыи, гр. πάληα εἰδώο – Теол. Всезнаещ – 

свойство на Бога, заключаващо се в съвършеното и пълно знание на всичко, което е било, е и 

ще бъде;  
дѣиствовати PtcPraesAct дѣиствоуѧи, гр. ἐλεξγεηηθόο, ἐλεξγόο – Онт. Комуто е присъща 

активността (действеността) – диференциален признак на личните същества: дѣиствоующе 
ѥстьство 21а; дѣиствующе б жьство 91б.  

изводити PtcPraesAct т изводѧи, гр. proboleu¿j – Трин. Определение на Бога Отца по 

отношение на Св. Дух
56

: изводя вьсест го д ха 52а. 
провѣдѣти PtcPraesAct т провѣдыи, гр. πξνεηδώο, πξνγλώζηεο – Теол. Който обладава 

свойството провѣдѣниѥ – диференциален признак на Божия ум да обладава съвършено 

                                                 
55

 Така наричам случаите, в които на съответната дума от подложката във всички нейни словоупотреби 

отговаря една и само една езикова единица в текста на превода, и обратно. 
56

 Този термин се избягва от повечето отци на Църквата като твърде телесно, физическо изображение на 

взаимоотношенията между Лицата на пресв. Троица и защото е бил в употреба у гностиците за означаване 

еманацията на еоните (св. Атанасий Александрийски, блаж Йероним). Св. Григорий Богослов обаче го използва, 

като нарича Отца πξνβνιεύο, а Св. Дух πξνβνιή, πξόβιεκα, лат. prolatio, emissio.  
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предзнание за свободните човешки действия, една от проявите на Божието всезнание, 

неограничено във времето и пространството: ~ б ъ 340б. 
благодѣяти PtcPraesAct т благодѣѧи, гр. εὐεξγεηέσλ – Иконом. Който върши благодеяния 

– определение на Бога в проявлението Му като благодетел по отношение на творението: б ъ о 
всеи твари и всею тварью благодѣя 213б. 

извращати сѧ, гр. ηξέπνκαη, PtcPraesAct извращаѧи сѧ, и измѣняти сѧ, гр. ἀιινηόσ, PtcPraesAc 

измѣняѧи сѧ – Онт. Изменчив – диференциален признак на сътворените същини в противовес 

на неизменчивостта на Божеството: нъ и ан глы извращающа ся и измѣнѧюща ся 26б. 
расыпати PtcPraesAct расыпаѧи в израза въ скорѣ сѧ расыпаѧи, гр. εὐδηάιπηνο – Ест. Лесно 

разрушим‟: на е естьство въ скорѣ сѧ расыпая 40б. 
хотѣти PtcPraesAct хотѧи, гр. ζειεηηθόο – Етич. Комуто е присъщо свободното 

волеизлияние – диференциален признак на личните същества: а) Христ.: въ дъвоу естьствоу 
разоумьноу, хотѧщоу же и дѣиствоующоу 21а; б) Антроп.: д  а хотѧщи 177б. 

съпромы ляти PtcPraesAct съпромы ляѧ, гр. πξνλνεηηθόο – Иконом. Който се отнася до 

Божия промисъл: б ъ оубо есть и творь ь и промысльникъ и творительная его сила и съдрьжащия и 
съпромы ляющия б лгое емоу хотѣние есть 206а.  

постити  сѧ PtcPraesAct постѧщь сѧ, гр. ἀζθεηήο 298б – Агиол. Постник, човек, който води 

аскетичен, отделен от хората и от обществото (обикновено в пусто, незаселено място) живот, 

постоянно упражнявайки се във въздържание от храна, питие, лоши мисли и зли дела с цел 

нравствено очистване и духовно възвисяване.  
плавати PtcPraesAct f  в израза плаваѭ тая звѣзда57

 – Ест. Планета. 

б) примери за терминологизирани сегашни страдателни причастия в ЙоЕБ:  
видѣти РtcPraesPass видимъ, гр. αἰζζεηόο, ὁξαηόο, ὁξώκελνο, ζεσξνύκελνο, ζεσξεηόο – 

Гнос. Видим, диференциален признак на материалния свят, означаващ неговата сетивна 

възприемаемост, в противовес на невидимостта на духовните същини: вьсего зданья видимаго 
и невидимаго 48б.  

вѣдѣти PtcPraesPass вѣдомъ, гр.  γλσζηόο – Гнос. Познаваем, до чиято същност може да 

се стигне в резултат на съзнателна мисловна дейност и на индивидуално познавателно 

усилие: мысли на а и дѣла и грядоущая тѣмь единѣмь ведома 207б. 
недовѣдѣти PtcPraesPass недовѣдомъ, гр. ἄ πεηξνο, ἀθαηάιεπηνο – Гнос. Който не може да 

бъде напълно познат: иже вы е сѫщьства, то и вы е вѣдѣниѥ есть недовѣдомоу бо б жьство и 
недостижимо ти то ѥдино ему достижимо недовѣдѣния и недостижьство 34б.  

чоути PtcPraesPass. чоуѥмъ, гр. αἰζζεηόο – Гнос. Сетивно възприемаем: чоуѥмыи миръ – 

сетивно възприемаемият, видимият, материалният свят. 
пасти PtcPraesPass. pl пасомы – Църк. Пасоми, членовете на Църквата по отношение на 

своя пастир, свещенослужителя: пасомыихъ пастоухъ речеть ся 90а; пасомыихъ пали а 253а. 

                                                 
57

 За “движещите се небесни светила” Йоан Екзарх въвежда непреведения термин планита или калкира 

съчетание ἄζηξα πιαλεηά с плаваѭ тая звѣзда (в текста се среща и само плаваѭ тая). За това съчетание 

писателят използува глагола плавати, който е имал и значение „блуждая‟, тъй като буквалното значение на ἄζηξα 

πιαλεηά е „блуждаещи звезди‟. По този начин “движещите се небесни светила” се разграничават от 

“неподвижните звезди”, които се наричат само звѣзды. Всяко от зодиакалните съзвездия е представено със 

собствено название. Имената на планетите и на зодиакалните съзвездия са заемки от гръцки, но в някои случаи 

Йoaн Екзарх привежда и съответстващите славянски имена. Л. Ф. Фомина изтъква, че в ЙоЕШ преобладават 

транслитерираните от грц. имена на зодиакалните съзвездия в сравнение с ЙоЕБ, където са използвани повече 

славянски имена. 
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рѣзати PtcPraesPass. + отрицание не рѣжемъ, PtcPraesAct + отрицание ни рѣжющи ся κὴ 

ηεκλόκελνο 32а – Tрин. Неделим – с този термин се означава начинът на съсъществувание на 

Лицата на Пресв. Троица. 
одрьжати, объдрьжати, гр. πεξηέρσ, PtcPraesPass. о(б)дрьжимъ – Онт. Обхватен, който е с 

ограничен обем – диференциален признак на сътворените същини, протиоположен на 

Божията безкрайност: творьноѥ бо и  одрьжимоѥ 69а; (за Бога) ничимьже не объдрьжимъ, нъ паче 
объдрьжа все и съдрьжя и преимыи 49б. 

в) примери за терминологизирани минали деятелни причастия:  
оусънѫти PtcPraetAct оусопъ ь, гр. θνηκάνκαη – Есх. Покойник: яко г ь въскрьсе начатъкъ 

оусопъ ихъ 352б. 

г) примери за терминологизирани минали страдателни причастия:  
глаголати PtcPraetPass глаголанъ, гр. ῥεηόο – Гнос. Изречим, който може да бъде изказан, 

Срв. неоглаголанъ. 
домыслити PtcPraesPass домыслимъ  отрицание ни, гр. ἄ γλσζηνο – Гнос. Вж. вѣдѣти и 

недовѣдѣти: б ъ ѥсть сущьствьмъ или ѥстьствьмъ недовѣдомъ ни домыслимъ 30б. 
зьдати PtcPraesPass зьданъ, гр. θηηζηόο – Косм. Сътворен, диференциален признак на 

обективно съществуващото: все сущьство или зъдано есть или нездано 25б. 
обьщевати PtcPraesPass обьщеваныи в израза хлѣбъ обьщеваныи 273б, гр. ὁ ἄ ξηνο ηῆ ο 

θνηλσλίαο „хляб на общението‟ – Мист. Определение на хлебния принос при евхаристийната 

жертва
58

. 
описати PtcPraetPass описанъ, гр. πεξίγξαπηνο – Онт./Гнос. Ограничен – диференциален 

признак на сътворената природа, свързан онтологически с нейната пространствено-времева 

детерминираност: творьноѥ бо  описаноѥ 69а. 
прѣдъположити PtcPraetPass прѣдъположеныи в израза прѣдъположеныи хлѣбъ, гр. ηῆ ο 

πξνζέζεσο ἄ ξηνο – Култ.-рит. Хляб на предложението. 
растворити PtcPraetPass растворенъ в израза добрѣ растворенъ 133а, 164а, гр. εὐθξαήο – Eст. 

Умерен (за климат или темперамент). 
родити PtcPraetPass рожденъ, гр. γελλεηόο – Трин. Ипостасно свойство на Второто Лице на 

Пресв. Троица: ѥдинъ же с нъ рожденъ 65а. 

Специфична е употребата на среден род на причастията за именуване на абстрактно 

свойство или клас предмети:  
быти PtcPraesAct n сѧѥ, гр. ηὰ ὄ ληα – Онт. Съществуващите неща, обективното битие в 

неговата целокупност: тъ же источьникъ есть бытью соyщиимъ 50а; все сѧѥ 49б, ηὰ πάληα Vat. 491 

ηὰ ὄ ληα. 
изводити PtcPraesPass субст. sg n изводимо, гр. παξαγσγόλ, ηό – Онт. Производно: иконная 

чьсть къ прьвоуоумоу образоу престоупаѥть. пьрвыи же образъ есть образьствоуемое, ѿ негоже изводимо 
боудеть 300а. 

чоути PtcPraesPass субст. n sg чоуѥмоѥ – Гнос. Сетивно възприемаемото: ѿ разоумьнааго и 
чоуемааго чл ка сътвори 260а.  
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 Така се нарича евхаристийният хляб поради това, че причастяващите се със Светите тайни влизат в 

най-тясно единение със Самия Христос и в Него стават съобщници на вечния живот, а също и понеже 

всички вярващи в Христа съставят едно тяло Христово, образ на което е причастяването от един хляб. 

Вж. I Коринтяни 10:17 Един хляб, едно тяло сме, понеже всички се причастяваме от един хляб. 
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творити PtcPraesPass n твореноѥ, гр. ηὸ θηηζηόλ (27а, 69а) // сътворити PtcPraetPass n sg 
сътвореноѥ, гр.  ηὸ γεγνλόο (119б) // зьдати  PtcPraetPass n sg субст. sg зьданоѥ, гр. θηίζκα 

(108б) – Косм. Творение: творено же сы всѣко нѣкыимь е съзьдано 27а.  

видѣти РtcPraesPass n видимоѥ, гр. εἶδνο – Онт. Външност, вид. 
съврь ити PtcPraetPass n sg съврь еноѥ, ηέιεηνλ, ηό (328б); ἡ ηειεία (329а, 351б) – 

Съвършенство: г ь начатъкъ съврь енааго 351б.  

Многозначност при глаголите със специално значение в ЙоЕБ 
И при глаголите-термини, както и при другите категории думи със специално значение в 

ЙоЕБ се установява характерната за терминологичната лексика в старобългарски език 

многозначност [Мечковская 1975, Илиева 2013: 44, 151-154]. Полисемията възниква 

между общоупотребимото значение и създаденото на базата на лексико-семантично 

терминообразуване специално значение на глагола, при което той започва да се съотнася с 

определен субект или обект, да влиза в ограничени предикатни отношения. Наблюдават се 

следните трансформации: 

а) промяна в субектната отнесеност на езиковия знак: 
исходити  1. Общоупотр. Излизам: яко рѣка исходить ис породы 151б; 2. Трин. 

Изхождам, проява на личното свойство на Дух Св.: и д хъ  с тыи ѿ о  а исходить 63а.  
въскрьснѫти, гр. ἀλίζηεκη, ἐγείξσ – 1. Общоупотр. Ставам, изправям се; Христ.-Есх. За 

мъртвец – Отново оживявам: ходи же по земли и съ чл кы поживе, чоудотвори прия, распѧ сѧ, 
въскрьсе, възиде и вьсе се по истинѣ быс 302б. 

строити, гр. θπβεξλάσ, νἰθνλνκέσ – 1. Общоупотр. Ръководя, управлявам: языкы и 
мѣста строяще 111а; елини же звѣздами сими, слънь ьмь и лоуною ... рѣ а все строить же ся еже 
въ насъ 139б; 2. Иконом. За Бога – устроявам, привеждам творението в ред и хармония: 

вься власти и чины стро  49б. 

Вж. също по-горе (съ)творити, (съ)зьдати по отношение на Бога. 

б) промяна в обектната отнесеност на езиковия знак:  
причѧстити сѧ, гр. θιεξνλνκέσ – 1. Общоупотр. Получавам дял, приемам, наследявам; 

2. Антроп. С този термин в ЙоЕБ се означава всеобщата приемственост на 

първородния грях, чиито последици се предават в поколенията чрез раждането 

съобразно биологичния закон за наследствеността, по силата на който родителите 

предават на потомството си както своите физически особености, така и нравствените 

черти на своя характер: отъ адама подобьни быхомъ къ немоу причащь е ся клятвѣ и тьли 
263а.   

Вж. също по-горе молити, обрѣзати. 
в) промяна в субектно-обектната отнесеност на езиковия знак: 
искоупити, ἐμαγνξάδσ „откупвам‟

59
 – Христ. За Иисус Христос – чрез смъртта на 

кръста плащам цената за особождението на всички люде от греха, проклятието и 

смъртта: посъла б ъ с на своего единочадьнаагода подъзаконьныя искупить 327а  

Вж. също по-горе раждати, обдрьжати, мазати. 
Съществена роля за развитието на полисемия играе също абстракцията. Промяна на 

значението от конкретно към абстрактно се наблюдава при следните глаголи, които не 

                                                 
59

 Думата изкупвам някого означава „да купя свободата му на определена цена‟, а съответно цената, 

плащана за свободата, се нарича откуп или изкупление. Според християнското вероучение всички 

грешници се намират в робство на греха и поради това под игото на осъждението. 
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означават просто действия в конкретното им проявление, а тяхното концептуално 

осмисляне:  
 ьствовати и постѫпати, гр. θηλένκαη – 1. Общоупотр. Движа се; 2. Онт. Притежавам 

свойството движение: како ли своиство не прѣбоудеть  ьствоуя и прѣпадаѧ 84б: небонъ 
своиство непостоупьно, како ли есть своиство, аще постоупаеть и припадаеть 232а. 

повиновати сѧ, гр. ὑπόθεηκαη, ὑπνπίπησ, ὑπνηάηησ – 1. Общоупотр. Подчинявам се; 2. 

Онт. Притежавам битие, обусловено от някаква външна зависимост – битиен статус на 

сътворените същини: вся же тварьпо своѥмоу ѥстьствоу тъл  повиноуеть ся 69б. 
хотѣти, гр. ζέισ, βνύινκαη – 1. Общоупотр. Искам, желая; 2. Етич. Изявявам акт на 

свободна воля: б ъ хотѣвъ тъчью ѿ небытья въ бытьѥ все преведе 58а. 

Получаването на ново значение може да стане и чрез пренасяне на белезите на 

основното значение или на някое от вторичните значения към друго ново понятие – 

преносно значение [Иванова-Мирчева 1959: 3-37]. Преносимостта, както е известно, е 

способност на думата, разширявайки своя обем, да назовава ново понятие, нов предмет 

или явление, което се намира във връзка или зависимост от първоначално назованото 

понятие, като се използва сходството на един предмет или явление с друг [Бояджиев 1986: 

54]. В този случай терминът се явява като метафора или метонимия по отношение на 

породилата го дума [Илиева 2005; Илиева 2006]. По този начин са развили 

терминологичното си значение глаголите въсадити, освѣтити, пасти и др. 

Освен между общоупотребимото и новото терминологично значение на 

терминологизирани обиходни глаголи в изследвания паметник полисемия се наблюдава и 

между употребите на една и съща лексикална единица в различни терминологични 

подсистеми на богословието (с или без наличие и на обиходно значение): 
исповѣдати, гр. ἐμεγένκαη, ὁκνινγέσ – 1. Общоупотр. Разказвам, изявявам, обявявам: 

из мождене приходять жилы плоскы, исповѣдають къ боль оомоу бывь еѥ чоутье и приятье 
190б; снъ сыи въ ядрѣхъ очиихъ, тъ исповѣда о немь 14б; 2. Агиол. Безбоязнено открито 

признавам с думи и дела известни религиозни принципи: исповѣдаемь едино крьщение на 
оставление грѣхомъ жизнь вѣчьную 238б; 3. Мист. Изповядвам се, открито признавам 

греховете си и се разкайвам за тях: послабить б ъ к томоу въ сквьрно дѣло въпасти, якоже 
падениемь въ въспоминание прити своея немощи и съмѣрити ся и при ьдъ исповѣсть ся г ви 210б. 

обьщьствовати, гр. θνηλσλέσ – 1. Онт. Притежавам общи свойства с други предмети, 

имам една и съща основа на битието: чл къ и бездоу ьныимъ обьщьствоуеть и бесловесныихъ 
приемлеть животъ и словесныихъ прия разоумъ 180б; 2. Мист. Приобщавам се със светите 

Христови тайни: и мы обьщьствуѥмъ имь х а и приемлемъ его плъть и б жство. Обьщьствоуемъ 
же и единьствуемъ и сами въ себѣ симь 277б. 

извести, изводити  1. Общоупотр. Извеждам, водя извън пределите на нещо: азъ г ь б ъ 
твои изведыи тѧ ѿ земля ѥгупьтьскыи 36б; 2. Косм. В израза изъ небытья ѿ несоущьства 
известиизводити 155а „извеждам от небитието, създавам‟; 3. Трин. (за Бога Отца) Извеждам 

Св. Дух: изводя вьсест го д ха 52а.  

В подобни случаи обогатяването на семантичната структура на думата се явява 

резултат от вътрешната диференциация на съществуващото отпреди по-общо значение: 

всяка дума се разчленява на диференциални признаци и се вземат няколко или дори само 

един от тях, който влиза в основата на дефиниции, принадлежащи към разни богословски 

подсистеми. 
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Полисемията, възникваща между употребите на една и съща лексикална единица в 

различни терминологични подсистеми, при глаголите-термини в ЙоЕБ е основно 

функционална
60

, значително по-рядко понятийна
61

.  

Примери за функционална полисемия: 
поновити, понавляти – Обновявам: а) Сотир. С този термин в сотириологията се означава  

актът на възстановяване на повредената от греха човешка природа и нейното нравствено 

обновление, извършен чрез кръстната смърт на Иисуса Христа: прииметь хоуждеѥ на е 
естьство, да собою си в себѣ поновить 234а (срв. още 223б, 234б); б) Мист. Терминът 

„обновявам‟ в мистериологията се използва за означаване акта на духовно обновяване, 

който се извършва в тайнството кръщение чрез умирането на кръщаемия за предишния му 

духовен живот на богоотчужденост и повторното му раждане за нов, праведен и свят 

живот в единение с Бога, при което той е очистил душата си от греховните наклонности и е 

получил нови: д хъ же ѧкоже по образоу и подобью въ насъ понавляющоу, а водѣ доуховныимъ 
бл годатиѥмь плъть грѣховноую омывающи 242а. 

подобити сѧ, подобавати сѧ, гр. ὁκνηόσ – Уподобявам се, подобен съм; притежавам, 

придобивам обши свойства с някой друг: а) Христ. В христологията терминът „уподобявам 

се‟ означава действителното /не привидно/ възприемане от Бога-Слово на човешката 

природа в личностно единство със Своята божествена природа (срв. Филип11:5-8): и 
народотворь ь рода на его утробомилостию своею подобивъ ся намъ всѣмъ бывъ чл къ без грѣха 261а; б) 

Антроп. В християнската антропология терминът „уподобявам се‟ (в смисъл на 

богоуподобявам се) означава „развивам и усъвършенствам духовните си сили‟: не хощеть же 
единъ б ъ правьдивъ, нъ всѣмъ подобовати се бо противоу силѣ 319а. 

разлѫчити, разлѫчати, гр. ρσξίδσ, δηαηξέσ, ἀθνξίδσ, δηαρσξίδσ – Разлъчвам, отделям: а) 

Онт. Процес, свойствен на сложно-съставните единства в материалната природа, изградени 

от множество елементи (респ. единици), и на количествената делимост на класовете от 

еднородни обекти: си бо разлоученѣ (душата и тялото след смъртта, ск. Т. И.); на троѥ разлоучая 
троичьскыя оутвари 112б; б) Трин. с отрицание: с нъ ѿ о  а раждаеть ся никакоже отъ него не 
разлоуча  ся, нъ присно въ немь есть 61б. 

съвъкупити, съвъкоупляти, гр. ἑλόσ, ζπλάγσ, κίγλπκη – Съединявам, съчетавам: а) Христ. ѿ 
с ты д въ приятъ мысливу и разоумивоу од  енѣи плъти и въ немь бытие доходоующ  съвъкоупль ся 
оупостасию безъ размѣса ни без изъмѣна и неразлоучьна, не преложивъ божьствьнааго своего естьства въ 
плътьноѥ соущьство 231а; б) Ест. якоже вода или в но или ино ѥликоже жидостьми съвъкоупляеть сѧ и 
растворѧеть сѧ 32а. 

съврь ити PtcPraetPass съврь енъ, гр. ηέιεηνο, ηειεηνύκελνο, παληειήο – Съвършен: а) Теол. 

Диференциален признак на Божествената природа: единъ ѥсть б ъ съврь енъ 39б; б) Христ. В 

христологията терминът съврь енъ означава пълнотата на Божествената и човешката 

природи в Лицето на Господа  исуса  риста: б ъ съврь енъ есть коупьно и ч лкъ съврь ень ѿ двою 
естьствоу, б жска и чловѣчьска; в) Етич. Който е постигнал духовна и нравствена зрелост в 

любовта си към Бога и ближните, чувства се истински свободен и постъпва според 

изискванията на нравствения закон: сътвори ... ч лка доухъмь съврь енъ 104а; г) Косм. С 

термина „съвършен‟ в християнската космология се означава относителната завършеност на 

                                                 
60

 При функционалната полисемия семантичната структура на съответната лексикална единица се равнява на 

обема и съдържанието на едно понятие, с което отделните значения са свързани, като при всяко обемът и 

съдържанието на понятието варират – стесняват се или се разширяват [Левит 1969: 65; Георгиев - Русинов 

1979: 80-84]. 
61

 При понятийната полисемия всяко едно от значенията на многозначната дума назовава различно понятие. 
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тварните субстанции: камы бо и дрѣво и желѣзо, коежьдо о себѣ съврь ено ѥсть по своемоу ѥстьствоу 
75а, срв. още 146б, 279б. 

Пример за понятийна полисемия: 
раздрѣ ити, раздрѣ ати, гр. δηαιύσ, ιύσ – 1. Сотир./Мист. Опрощавам грях: и пра о ь 

грѣхъ раздрѣ и ся 251а; 2. Ест. Разлагам на съставните елементи: Възвр. тѣло тьлѣющее и 
раздрѣ ѧяе сѧ 343б. 

Има редица случаи, при които част от значенията на един термин се намират в 

отношение на понятийна полисемия, а други – на функционална, например: 
отълѫчити, гр. ρσξίδσ, ἀπαιιάηησ, δηαηξέσ, δηαθξίλσ, ἀθηεξόσ – 1. Общоупотр. Отделям, 

отстранявам: ѿлѫч  ѧ ѿ женъ 332с7  Лишавам: все  вещьныѧ мысли ѿлѹчены; 2. Култ.-

рит. Отделям за сакрална употреба, посвещавам, = ἀθηεξόσ: ни соуббота б оу ѿлоучена 
322б; вьсего жития къ б оу ѿлоучающе 323а (а нгли, бел. Т. И.); 3. PtcPraetPass отълѫченъ, 
kexwrisme¿nwj 78а: а) Онт. Съществуващ като отделна субстанция: не бо и състави дроугъ 
въ дроузѣ соуть. въ своемь же къжьдо ѥсть и оукромь сирѣчь о себѣ ѥсть ѿлоученъ 77б; б) Трин. 
не отълѫченъ, ἀρώξηζηνο (68б), ἀρσξίζησο (61б): Неотлъчно, неразлъчно – 

диференциален признак на свръхестественото раждане на Второто Лице на Пресв. 

Троица – без отделяне от същността на Отца и без числово множение: а с нъ съврь ена 
оупостась есть отьчя не отълоученъ 68б. 

Интересно е да се отбележи, че при отделните алосеми на една и съща дума (с 

терминологичен и/или обиходен узус) понякога се наблюдава специфична употреба на 

граматическите категории вид и залог, а за терминологизираните причастия и род и 

число. Така например глаголът почити/ почивати в общоупотребимия език означава 

„отдъхна, почина си/ отдъхвам, почивам си‟: въ сь бо (sc. дьнь соуббота, бел. Т.И.) почи б ъ отъ 
дѣлъ своихъ 320б, а в преносна метафорична употреба – „умирам, респ. умрял съм, 

покойник съм‟: въ ст ыихъ почиваеть 284б. Като тринитарен термин същият се използва само 

в несв. в. и означава взаимоотношението на вечно съсъществувание и единение между 

Второто и Третото Лице на Пресв. Троица в противовес на Западното учение за изхождане 

на Св. Дух и от Сина (Filioque): тъ (ст ыи д хъ, ск. Т. И.) въ сн оу почиваеть 70а. Съответно, 

калкираният христологичен термин въплътити сѧ, гр. ζαξθόνκαη, „въплъщавам се‟ със 

субектна отнесеност към Иисус Христос се използва само в среден залог: бес примѣса 
въплътити сѧ 336а. Съвременната детерминологизация на същия е съпроводена с 

отпадане на граматическото ограничение във парадигмата [РБЕ, 2, с. 628]. Вж. също по-

горе употребата на сегашното деятелно причастие на быти в м. р. ед. ч. (сыи) и в ср. р. 

ед./ мн. ч. (сѧе). 
Многозначността в терминологичната лексика на ЙоЕБ не е пречка при разбирането, 

понеже в минимален контекст думата конкретизира значението си посредством останалото 

словесно окръжение. 

Терминологична дублетност и синонимия при глаголите със специално 

значение в ЙоЕБ 

Терминологична дублетност при глаголите със специално значение в ЙоЕБ възниква: 

a) на базата на различие в произвеждащата основа – обьщевати : обьщьствовати; 
б) въз основа на разнообразие в префиксацията – въплътити сѧ : оплътити сѧ; въчловѣчити 

сѧ : очловѣчити сѧ, омрачити сѧ : помрачити сѧ; одрьжати : обдрьжати; прѣждепрообразовати : 
прѣждепрѣобразовати; благоволити : благоизволити; повѣдати – исповѣдати; 
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в) между лексикални синоними – въсѣяти : въсадити; молити : просити; вѣдѣти : знати : 
разоумѣти; творити, сътворити : зьдати, съзьдати и др. 

Съпоставката на застъпените в ЙоЕБ синонимни двойки Кирило-Методиевизми и 

преславизми при глаголите-термини показва, че не може да се говори за определено 

предпочитание към едните или другите варианти. Представените данни са нагледна 

демонстрация за равновесието на този тип лексикални дублети в творчеството на Йоан 

Екзарх. Балансът в употребата на “преславизми” и “кирилометодиевизми” при тази 

категория терминологични названия за пореден път свидетелства, че нормативността в 

старобългарския език от периода Х-ХI в. не е строга. Тя се изразява в преобладаването на 

един основен лексикален синоним, без това да означава пълно пренебрегване на останалите 

дублети. Преславската терминология не отхвърля първоначално създадената Кирило-

Методиева такава, а съсъществува редом с нея като синонимна. 

кирилометодиевизми “Небеса” “Шестоднев” преславизми 
въздати отъдати (2) отъдати (5) отъдати 
въскрьснѫти въскрьснѫти (3)  

въстати (18) 
въскрьснѫти (5) въстати (12) въстати 

оупъвати оупъвати (1) оупъвати (1), надѣяти сѧ (4) надѣяти сѧ 
подражати подражати (1)  

подобити сѧ (5) 
подражати  (9) подобити сѧ (6) подобити сѧ 

постити сѧ, пощение постити сѧ (1) пощение (1) 
алъкати (1), алъчьба (2) 

алъкати (2) алъчьба (5) алкание 
(1) 

алъкати, алъчьба, алкание 

при ти, при тие при ти (30), при тие (25) 
страдати (6), страсть (7) 

при ти (111), при тие (2) 
страсть (2) 

страдати, страсть 

разоумѣвати разоумѣвати (33)  
вѣдѣти (91) 

разоумѣвати (168) вѣдѣти (121) вѣдѣти 

съвѣдѣтельствовати съвѣдѣтельствовати (7) 
послоу ьствовати (1) 

съвѣдѣтельствовати (35) 

 

послоу ьствовати 

Разпространение на глаголите със специално значение от ЙоЕБ в други паметници 

от епохата 
При описването и анализирането на лексиката показателни за стилистично-лексикалните 

предпочитания на школата или книжовника са редките думи с честота на употреба от 1 до 3 

пъти, които много често са със специфичен семантичен пълнеж62. Тук трябва да уточним, че 

една част от коментираните лексикални единици имат единична употреба в разглеждания 

текст, но иначе са известни и от други паметници. Друга част са същински hapax legomena, 

познати само по този ръкопис (отразени или не в старобългарските речници). Така 

лексикографската традиция не регистрира изобщо засвидетелстваните в изследвания текст 

глаголи със специална терминологична употреба възна ати, очловѣчити сѧ и 
прѣждепрообразити63. Други девет отбелязва само с пример от ЙоЕБ, а именно посочените по-

                                                 
62

 Еднократно употребените глаголи със специално значение в ЙоЕБ са: благоволити, благодѣяти, благоизволити, 
блазнити, възна ати, възнести, въсѣяти, извращати сѧ, искупити, ли етворити, обрѣзати,  одрьжати,  оплътити, освѧщати, 
осквьрнити сѧ,  отъкрьстити, очловѣчити сѧ, покаяти сѧ, помрачити, пораждати сѧ, послабляти, послоу ьствовати, поспѣ ати, 
постити сѧ, поубожити, причѧстити сѧ, проуставити, прочищати прѣдъположити, прѣждепрообразовати, прѣждепрѣобразовати, 
прѣсѫдити, прѣтваряти, раздрѣ ати, раздѣлити, различьствовати, распинати, съблазнити, съмѣрити, съпасти, съпромы ляти, 
съходити сѧ, сѫщьствовати, трѣбити, чоудотворити, ѥдиньствити. Разбира се, както може да се види от списъка, някои 

единично употребени специални глаголи в ЙоЕБ съвсем не са рядко срещани в други текстове, т.е. попадат в 

тази графа чисто случайно (покаяти сѧ, съмѣрити, съблазнити, съпасти).  
63

 Тези глаголи не са засвидетелствани никъде в лексикографските справочници, поради което могат да се 

приемат за Екзархови неологизми. Влизащият в състава на прѣждепрообразити глагол прообразити е отбелязан 
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горе подобавати сѧ, послабляти, прооуставляти, съпромы ляти, ѥдинити, ѥдиновати и ѥдиньствити, 
както и икономическия термин прѣсѫдити, гр. prokri/nw, „предопределям‟ и свещено-

историческия распропинати, гр. a) nastauro¿w, „разпъвам на кръст‟64. Тяхното наличие очертава 

определени похвати на свободно и точно създаване в процеса на превода от гръцки на 

славянски неологизми при разглежданата категория думи, образувани чрез различни 

прийоми: префиксация (при очловѣчити сѧ, прочищати, прооуставляти, прѣсѫдити, распропинати, 
съпромы ляти), афиксация посредством -овати (ѥдиновати, подобавати сѧ), отименна деривация 

(ѥдиньствити) и т.н.65. 

Що се отнася до глаголите със специално значение в анализирания паметник, 

нефиксирани в старобългарския канон, но отразени в речниците с източници 

среднобългарски ръкописи или руски и сръбски преписи на старобългарски произведения, за 

сѫщьствовати Срезн. добавя примери от Мин1096г. и Мин1097г., а за различьствовати, описати и 

прооуставити посочва употреба в Изб1073г. Обожити е представен с примери от Мин1096г. и 

СтихирХIIв.; ли етворити – от Златостр; обьщьствовати – от ВМЧ: понавляти – от ПалХIVв. и 

ПандАнтХIв.; поновити и пооубожити – от ГрНазXIв.; провѣдѣти – от Сб1076г, Мин1096г., 

НиконПанд, КозмаИнд; промы ляти – от Сб1076г., КозмаИнд, ЕфрКрм; прочищати – от 

Сб1076г. и Изб1073г.; прѣдъположити – от ГрНазХIв. и ЕфрКрм, прѣобразовати – от 

ПандАнтХIв.; чоудотворити – от Изб1073г., ГрНазХIв., ПандАнтХIв., ГАм; ѥдиньствовати – от 

НиконПанд; послабити се регистрира в късни ръкописи. 

Четири от глаголите със специална терминологична употреба в ЙоЕБ, еднократно 

засвидетелствани в КСП, са характерни за Супр (прѣтваряти, поспѣ ати, познавати, домыслити), 
един – за  Евх (недовѣдѣти) и един за Хил в цитат от Апостола /IIКор11:14/ (прѣобразовати). От 

тях познавати и прѣобразовати имат едни и същи гръцки съответствия в ЙоЕБ и КСП – γλσξίδσ 

за познавати и κεηαζρεκαηίδσ за прѣобразовати. Останалите отговарят на различни гръцки 

думи в ЙоЕБ и КСП (включително и по отношение на префиксите): прѣтваряти сѧ – на 

κεηαπίπηνκαη в ЙоЕБ, а на κεηαβάιινκαη в КСП; поспѣшати – на ζπλεξγέσ в ЙоЕБ, а на 

ἐλεξγέσ в КСП; недовѣдѣти – на ἀγλνέσ в ЙоЕБ, а на ἀπνξέσ в КСП; домыслити във 

формата си за PtcPraesPass + отриц. ни домыслимъ – на ἄγλσζηνο в ЙоЕБ : домыслити – на 

θαηαιακβάλσ в КСП.  

Двадесет и един от глаголите с терминологично значение в ЙоЕБ са нискофреквентни в 

КСП (до 5 употреби включително). От тях употребени в един старобългарски паметник са: 

въчловѣчити сѧ, дѣиствовати, оглашати1, поновити, прѣтворити, расходити – регистрирани 

в Супр, и освѧщати – в Евх. В повече от един паметник се срещат: благодѣяти (Син, Евх, 

Супр); образовати (Евх, Супр); обьщевати (Супр, Зогр-лл);  омывати (Супр, Зогр, Мар); 

пораждати сѧ (Клоц, Супр); прѣобразити (Супр, Зогр, Мар); раздрѣшати (Супр, Евх); 

                                                                                                                                                         
еднократно в  Евх 41б 18. Композицията с първи компонент наречието прѣжде също е известна още от КСП. Срв. 

прѣждебывъ (Супр), прѣждевъзлѣганиѥ (Мар), прѣждезъваниѥ (Зогр, Мар, Сав, Супр),  прѣжденареченъ (Евх, Супр), 
прѣждесвѧщенъ (Евх), прѣждесыи (Супр), прѣждесѣданиѥ (Зогр, Мар, Ас).  
64

 По отношение на някои от регистрираните hapax legomena в ЙоЕБ може да се посочат сродни лексеми, 

употребявани предимно в паметници на Преславската школа: прооуставляти в ЙоЕБ : прооуставлениѥ в ЕфрКрм; 
прѣсѫдити в ЙоЕБ : прѣсѫждати в Амос 5:11 (ръкопис ХIVв.); ѥдиньствити в ЙоЕБ : ѥдиньство в ЕфрКрм и 

ТриодХIIIв. ѥдинити в ЙоЕБ : ѥдинение в Евх 1056 18-19, Супр 82:18 и 493: 19, Изб1073г., Мин1096г., ЕфрКрм, 

ГрНазXIв. 
65

 Много трудно може да се определи дали даден хапакс в ЙоЕБ е дело на езикотворчество. Възможно е 

лексемата да се среща и в други текстове, но поради липса на речници за всички авторови съчинения и преводи 

не може да се направи справка. В този смисъл трябва много предпазливо да се говори за неологизми или 

авторово словотворчество. 
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растворити (Син, Евх, Супр); рѣзати (Зогр, Мар); съвъкоупляти (Клоц, Супр); сълагати 

(Зогр, Мар, Сав, Боян); сълежати (Зогр, Мар, Ас, Евх). 

Седем от глаголите-термини в ЙоЕБ имат фреквентност от 5 до 10 употреби в КСП: 

блазнити (Супр Зогр Мар Ас), въплътити сѧ (Евх Супр Киев), освѣщати (Супр Евх); 

помрачити сѧ (Евх Син); расыпати (Зогр Мар Ас Супр); съвъкоупити (Евх Супр Мар Ас); 

съложити (Зогр Мар Ас Клоц Супр). 

Глаголите с терминологична функция в ръкописното предание на ЙоЕБ 
В текстовата традиция на ЙоЕБ

66
 при разглежданата категория думи със специално 

значение са застъпени следните замени:  

божити 70б
1
 III обожаа, V б ъ быти; 70б

2
 rel. обожати 

быти PtcPraesAct m сыи в израза присно сыи, гр. a)i+¿dioj, 19а I присно соyщии, присносѹщенъ 
вънимати, гр. κεηέρσ 70бbis]  пр имати 
въсадити, гр. θπηεύσ 257б] III насадити, 306б] III засадити  

въставити, гр. ἐγείξσ 351а
1
] II, III, V въскрьсити 

въсѣяти, гр. ἐγθαηαπείξσ 23б]  возс  ти 
вѣдѣти, гр. νἶδα 93а] II, IV, V видѣти; γηγλώζθσ 18а] I, V видѣти; ἐπηγηγλώζθσ 15а] I съвѣдѣти 

зьдати, гр. θηίδσ 108б] III съзьдати; PtcPraesPass зьданъ, θηηζηόο 27б] V съзьданъ 106a 
извести, гр. ἐμάγσ 154аб] I изнести; παξάγσ 29б] III привести 
обьщевати, гр. θνηλσλέσ 299б] I, III, V обьщьствовати 
обьщьствовати, гр. θνηλσλέσ 65а] II, IV, V, VIII обьщевати, 144а] II-V обьщевати, 180бbis] II-V обьщевати 

оплътити, гр. ζαξθόσ 287а] rel. въплътити 
покаяти сѧ, гр. κεηαλνέσ 318а] II-V каяти сѧ 

пораждати сѧ, гр. ἀλαγελλάσ 242а] III порождати 
послоушьствовати, гр. κάξηπο, sc. εἶλαη 21б] III свидетельствоують 
провѣдѣти, гр. πξνγηγλώζθσ 297б] II, IV проповѣдати  

прообразовати, гр. πξνηππόσ 256а] rel. прежепрообразовати 
проочищати, гр. πξνθαζαίξσ 245б] III прѣдочищати, V приочищати  
прѣвести в израза § небĄтия въ бĄти¬ прýвести, гр. παξάγσ 55а] III, IV, V, VIII привести, 58а] rel. привести, 

103б] rel. привести, 104а] rel. привести, 119а] rel. привести, 249б] II-V привести, 250б] II-V привести, 260а] II-V 

привести 

прѣложити, гр.  κεηαβάιισ 355б] II-V вложити 
раздрѣшати, гр.  δηαιύσ 343б] II-V раздроу ати 
различьствовати, гр.  δηαθέξσ 73б] V различию соуть 

                                                 
66

  При критиката на текста издателката Л. Садник се обляга на 9 руски преписа, обхващащи 

периода от XIV до XVII вв. Като основен е използван най-ранният запазен препис – ГИМ №108 от 

Синодалната сбирка от XIII в. (= Горски-Невоструев №155). 

 Паралелно консултирани в изданието са:  

 I = №121 от Сбирката на Троицко-Сергиевата Лавра /л. 83-176v/ (= F 304) 

 II  = №534 от Сбирката на Егоров от XVI в. /л. 1-261/ (= F 98) 

 III = №612 от Сбирката на Егоров от XVI в. /л. 86-218/ (= F 98) 

 IV = №102 от Колекцията на Овчиников от XVI в. (= F 209) 

 V = №176 от Сбирката на Троицко-Сергиевата Лавра от XV в. /л. 94 - 171/ (= F 304)  

 VI = от XVII в. към Сбирката на Ундолски (= F 310) 

 VII = №125 от Сбирката на Егоров от XVI в. /л. 110 до 207v/ (= F 98) 

 VIII = №59 от Сбирката на Хлудов от XVI в. 
 IX = №442 от Сбирката на Хлудов от XVIв. /= Горски-Невоструев №156/ 
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распропинати, гр.  ἀλαζηαπξόσ 239бbis] II-V распинати 
свѧтити, гр.  ἁγηάδσ 70бbis] III ос щати, 71а, 253б] I-V ос тити 

съвъкоупити, съвъкоупляти, гр.  ἑλόσ 231а] III съмѣсити; ζπλάγσ 154а] III събьрати 
съставити, съставляти, гр.  ὑθίζηεκη 172а] I ставити, 230а] III въстати, kaqi¿sthmi 233а] I ставляти 
творити, гр. πνηέσ 319бbis] II-V сътворити, θηίδσ 27б] I сътворити, δεκηνπξγέσ 90а] III сътворити 
чоудотворити, гр.  ζαπκαηνπξγέσ 302б] III и чоудеса и знамения мъного сътвори 

чоути PtcPraesPass m чуѥмъ, гр. αἰζζεηόο, 260а] III чоувьствьнъ 

Обобщавайки изнесения конкретен материал, можем да извлечем следните изводи: 

Анализът на текстовата традиция на ЙоЕБ, направен въз основа на паралелно 

консултираните в изданието преписи, разкри следните типове текстологични варианти67 

при разглежданата категория думи: 

а) Текстологични варианти префиксални словообразувателни дублети, образувани 

чрез синонимни представки: оплътити 287а rel. въплътити; отъкрьстити 239б II-V окрьстити; 
проочищати 245б III прѣдочищати, V приочищати 

б) Текстологични варианти префигирани и непрефигирани словообразувателни 

дублети: божити 70б1
4 III обожити; творити 319бbis II-V сътворити; свѧтити 253б I-V ос тити; покаяти 

с 318а II-V каяти с; распропинати 239бbis II-V распинати 

в) Текстологични варианти дублети (от различни произвеждащи основи): пораждати 
сѧ 242а III порождати сѧ; раздрѣ ати 343б] II-V раздроу ати; обьщевати 299б] I, III, V обьщьствовати 

г) Текстологични варианти словообразувателни дублети, произведени посредством 

различни афиксални комбинации: незьданъ 89а V несъзьданенъ 

д) Текстологични варианти разнокоренни синоними: съвъкоупити 231а] III съмѣсити; 

suna¿gw 154а] III събьрати; въставити 351а
1
] II, III, V въскрьсити; послоу ьствовати 21б] III 

свидетельствовати  

е) Текстологични варианти двусъставен глагол срещу словосъчетание: чоудотворити 

302б] III чоудеса сътворити; различьствовати 73б] V различию быти  

ж) Текстологични варианти име с терминологична функция срещу партиципиално 

терминологично словосъчетание и обратно: проразоумьникъ 19б III все провѣдыи; присно сыи 

19а  превѣчьнъ; саможивъ 295а II-V самъ живыи; чоуѥмъ 260а] III чоувьствьнъ 

з) грешки: въсѣяти, гр. e))gkataspei¿rw 23б]  возс  ти [Илиева 2008]. 

В семантично отношение текстологическите варианти помежду си биват дублети с 

идентична семантика и близкозначни синоними. Лексикалното вариране при 

специалните наименования в текстовата традиция на ЙоЕБ почива на същите езикови 

основания, както вътретекстовата синонимия в базовия препис. В него се оглежда 

тогавашното състояние на езиковата синонимика, характеризираща се с развита 

дублетност, преди да бъдат твърдо определени в езика названията на богословските 

понятия. Лексикалните варианти в текстовата традиция на ЙоЕБ покриват същия 

словен ресурс като вътретекстовите синоними в базовия препис. Установяват се едни и 

същи типове текстологични варианти и вътретекстови синоними. 

Като отделна подгрупа при дублетите с идентична семантика се обособяват т. нар. 

двойки кирилометодиевизми и преславизми: въставити 351а
1
] II, III, V въскрьсити; 

послу ьствовати 21б] III свидетельствовати. В употребата на тази група дублети съпътстващите 

                                                 
67

 Възприемам определението на Р.М. Цейтлин за текстологичните дублети като думи, предаващи по 

различен начин една и съща дума от гръцкия оригинал в определен контекст и в определен литературен 

паметник. С малки изключения обикновено текстологичните дублети са едновременно и лексикални 

дублети, т.е. думи, които имат едно и също значение. Вж. Цейтлин 1986: 65. 
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ръкописи показват тенденция на равновесие, каквато се открива и при анализа на 

основния текст [Илиева 2005: 56]. Предпочитанието на един редактор – преписвач към 

даден основен лексикален синоним не означава пълно пренебрегване на останалите 

дублети, а съсъществуване на вариантите като синоними вътре в рамките на един и същ 

апограф. Вариантите не са собствено индивидуална речева употреба, а се явяват 

общоезикови синоними. 

Съотношение на глаголите със специално значение в ЙоЕБ спрямо гръцката 

подложка 

В ЙоЕБ е приложим поморфемният принцип на превеждане, при който гръцката морфема 

като единица на превода обуславя постоянното й предаване чрез точно определени 

старобългарски морфеми: например гръцки префигирани глаголни форми с ἐλ-/εἰζ- се 

изразяват предимно чрез старобългарски префигирани глаголи с представка въ- (вънимати : 
εἰζέιθνκαη; въчловѣчити сѧ : ἐλαλζξσπένκαη), производни на ἀλα- – посредством образувания с 

въз- (въскрьснѫти : ἀλίζηεκη; възити : ἀλαθνηηάσ, ἀλαιακβάλνκαη, ἀλαηέιινκαη), такива на ἀπν- / 

ἐθ- – с префиксати на отъ- и из- (извести, изводити : ἐμάγσ; искоупити : ἐμαγνξάδσ; исходити : 

ἐθπνξεύκαη), а формации на πξν-  и δηα- – с глаголи на про- (прообразовати : πξνηππόσ, 

πξνεηθνλίδσ „предизобразявам‟, прочищати : πξνθαζαίξσ) и раз- (раздрѣ ати, раздрѣ ити : 
δηαιύσ; различьствовати : δηαθέξσ). Тук попада и изразяването на гръцки глаголни форми с 

бипрефикс, един от чиито елементи е някоя от тези представки, например ἐπαλα- : въз- 
(ἐπαλίζηεκη – въстати 161а, въставити 341а); ἐμαλα- : из- (ἐμαλαηέιισ – изити 280а); δηεμ- : из- 
(δηεμάγσ – изводити 29б); ζπγθαηα- : съ- (ζπγθαηαβαίλσ – съходити2 225б, 241б); ἐγθαηα- : въ-  
(e))gkataspei¿rw – въсѣяти 23б). Разбира се, за всеки гръцки префикс се срещат като преводни 

еквиваленти освен точното морфологично съответствие и други представки (вънимати πξνζ-

έρσ 207а, κεη-έρσ 70бbis; из-вести, из-водити παξ-άγσ, πξν-άγσ; о-мрачити /сѧ/ ἐθ-ιείπσ; 

отъ-крьстити ἀλα-βαπηίδσ „прекръщавам, повторно, наново кръщавам‟
68.  

В ЙоЕБТерм открих един пример за превод на гръцки глагол с бипрефикс с първа 

съставка πξν- чрез старобългарско словосъчетание от наречието прѣжде и префигиран глагол, 

чиято представка изразява семантиката на втория компонент от гръцкия сложен префикс 

(πξνεπηλνέσ – прѣжде помыслити). Такива примери се срещат немалко в КСП. При 
прѣждепрообразовати, прѣждепрѣобразовати, гр. πξνηππόσ (256а bis) в старобългарското 

съответствие е налице префиксален плеоназъм. 

Към тази техника на превод спада и изразяването на гръцкия префикс ἀλα- освен чрез 

редовния й еквивалент представка въз- също и посредством adverbium в ἀλαζηαπξόσ  : пакы 
распропинати (239б). Този начин на превеждане на гръцки префигирани глаголни форми чрез 

старобългарското словосъчетание ‟глагол + наречие‟ се явява една от специфичните 

особености на Кирило-Методиевата книжовна школа в плана на по-свободното предаване на 

гръцката лексика изобщо
69

. Като цяло може да се каже, че що се отнася до префиксацията, 

предаването на гръцките глаголи в ЙоЕБ отразява преводаческа практика, характеризираща 

                                                 
68

 пакĄ ся отъкрстть, то ти пакĄ распропинають х а 239б. Кръщението като духовно раждане за нов, свет 

живот, подобно на телесното раждане е неповторимо (Ефес. 4:5). Отпадналите от вярата и отлъчените от 

Църквата еретици, ако са кръстени правилно в името на Отца и Сина и Св. Дух се приемат наново в 

Църквата чрез тайнството покаяние, но не и чрез повторно кръщение. 
69

 Срв. например изводите на Д. Иванова-Мирчева за описателното предаване на съдържанието на гръцкия 

глагол посредством словосъчетание, в текста на хомилиите като показател за архаичност срещу симплекс в 

преславските текстове [Иванова-Мирчева 1974: 85-92. Иванова-Мирчева1977: 37-48]. 
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се с по-голяма волност в изразяването на общото вътрешно значение на гръцката лексема, 

което като тенденция при изграждането на старобългарската книжовна норма е заложено 

още с Кирило-Методиевите преводи на библейските и богослужебните текстове.  

Не са малко примерите обаче и за възпроизвеждане на морфологичния строеж на 

гръцкото съответствие, например при отглаголните производни с би- и трипрефикси, чийто 

първи компонент е ἀ-privativum а вторият – представка с определено темпорално, 

пространствено или модално значение: недо- : ἀθαηα- (ἀθαηάιεπηνο – недовѣдомъ 30а, б, 58б; 

недоразоумѣньнъ 19а; недостигомъ 207а; недостижимъ 35а; непостижимъ 163а, 226а), нео- : ἀπεξη- 

(ἀπεξίγξαπηνο – неописанъ 19а, 37б, 39б, 48а, 80б), про-о- : πξνθαηα- (πξνθαζαίξσ– проочищати) и 

про-по- (πξνθαηαγγέιισ – проповѣдати). Тази техника на изразяване на гръцките префигирани 

глаголи се свързва с прилагането на т.нар. буквален превод, при който се спазва принципът 

на количествената (формално-изразната) идентичност на гръцкия оригинал – техника, 

характерна за по-късния редактиран текст на богослужебните книги в Плисковско-

Преславското книжовно средище.  

Както в евангелските, апостолските и псалтирните текстове, чийто превод се свързва с 

дейността на славянските първоапостоли и техните най-преки ученици, прилагането на 

поморфемния принцип в ЙоЕБ довежда и до изразяване на гръцки префигирани глаголни 

форми или композита чрез словосъчетания, компонентите на които калкират поотделно 

семите в гръцките форми (езиковите единици в старобългарските словосъчетания се 

превеждат по принципа на допълнителността). В ЙоЕБТерм са регистрирани следните 

типове словосъчетания, калкиращи гръцки глаголи: 

– глаголно-именни словосъчетания, превод на гръцки прост глагол, изградени от 

старобългарски глагол със значение „ставам‟/ „съществувам, съм‟ + прилагателно име, 

което е носител на семантичното значение на съчетанието, например покаяньнъ быти, гр. 

κεηαλνεῖλ (319а) и подобьнъ быти, гр. ὁκνηνῦκαη (160б, 263а). Обратния пример – за 

превод на словосъчетание от εἶλαη със сказуемно определение посредством 

старобългарски деноминативен глагол дава 21б послоу ьствовати, грц. κάξηπο sc. εἶλαη; 

– глаголно-именни словосъчетания, превеждащи описателно гръцки прости глаголи 

(перифрази на прости глаголи). Една част от тези глаголно-именни съчетания изразяват 

„извършване на действието по значението на името‟, например δηαηίζεκαη – завѣты дати 

(255а); ζύσ – трѣбѫ положити (301б); ζνθίδνκαη – прѣмѫдрость при ти (24а); 

– глаголно-именни съчетания, резултат от перифрази на гръцки прости деадективни 

глаголи, при което се наблюдава оформяне на свободно словосъчетание на 

прилагателен компонент (превод на изходния гръцки адектив) с определен семантичен 

кръг глаголни компоненти, срв. например νἰθεηόνκαη – своѥ творити (изходен гръцки 

адектив νἰθεῖνο); 

– глаголно-именни словосъчетания с глаголен компонент партиципиална форма, 

резултат от перифрази на гръцки прости adjectiva verbalia, при което се наблюдава оформяне 

на свободно словосъчетание от субстантивен компонент (девербатив, съответстващ на 

изходния гръцки глагол) и определен семантичен кръг глаголни компоненти, срв. например 

παζεηόο - врѣдъ ïðиемли (изходен гръцки глагол πάζρσ);  

– глаголно-именни словосъчетания, резултат от вътрешно поморфемно калкиране на 

гръцки негирани глаголни форми. Прилаганата в ЙоЕБ техника на превод на гръцките 

прости глаголи с негация довежда до оформяне на словосъчетания, изградени от 

старобългарска глаголна форма + предлог без + съществително име: )ζθαιίδσ – без блазна 
съказати; ἀθζαξηίδσ – бес тьл  сътворити. 
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Както в КСП, и в ЙоЕБ при гореизброените словосъчетания глаголният компонент (дати, 
положити при ти, творити, сътворити, а също и глаголати, имати, имѣти, приимати, ре ти,  ти) 
само изразява предикативността на цялата синтагма, поради което лексикалното му значение 

избледнява и започва да функционира като полукопула.  

– глаголно-именни словосъчетания, резултат от вътрешно поморфемно калкиране на 

гръцки композита, например ζαπκαηνπξγέσ – чоуда творити; λνκνζεηέσ – завѣтомь положити. 
В ЙоЕБТерм са налице редица словосъчетания с глаголен компонент 

партиципиална форма, превод на гръцки термини-composita субстантиви, адективи или 

субстантивирани причастия, например: крѫгомь носимъ : θπθινθνξηθόο; долоу летящь : 
θαησθεξήο; горѣ възносимъ : ἀλσθεξήο; водѫ лý и : ὑδξνρόνο; въ скорѣ сѧ расыпа и : 

εὐδηάιπηνο. Регистрирани са синтагми, изградени от различни синонимни глаголни и 

адвербиални компоненти, които калкират една и съща съставка в съответните гръцки 

composita, например: δπζ-θίλεηνο : бѣдьнѣ  ьствоуѧи и εὐ-θίλεηνο : скорѣ грѧдыи; εὐ-

δηάιπηνο : въскорѣ сѧ расыпаѧи, εὐ- δηάρπηνο : оудобь разливаѥмъ и εὐ-θξαήο : добрѣ 
растворенъ.  Срв. и синонимните преводи с близкозначни глаголни компоненти на гр. 

θαησ-θεξήο, ἀλσ-θεξήο  – долоу-перивъ и долоу летящь, горѣ възносимъ. 
От примерите се вижда, че повечето съчетания превеждат префигирани форми и 

отразяват в различна степен точно елементите им (поморфемен превод с нарушаване 

количествените параметри на подложката). 

Както бе споменато по-горе, в специализираните изследвания се акцентира върху 

факта, че за езика на първите – Кирило-Методиевите преводи, е характерна употребата 

на словосъчетания, които в преславската редакция на библейските книги се заменят от 

симплекси или composita [Цейтлин 1977: 278]. Представеният материал от ЙоЕБТерм 

за превода на гръцки префигирани глаголни форми или composita чрез словосъчетания, 

компонентите на които калкират поотделно семите в гръцките съответствия, както и 

примерите за превод на гръцки прост глагол чрез словосъчетание, свързват тясно езика 

на ЙоЕБ с дейността на славянските първоапостоли и техните най-преки ученици. 

Трябва да се отбележи обаче, че в ЙоЕБ са регистрирани синонимни двойки между 

симплекс/ compositum и словосъчетание. Например ἀπνθαιύπησ в старобългарския 

превод се предава с являти (15б, 112а, 246б) и с разоумъ дати (15б, 16а, 17а); на ὁκνηόσ 

съответстват подобьнъ быти (62б, 160б) и подобити сѧ (174б, 180а, 261а, 263б); срещу 

κεηαλνέσ стоят покаяти сѧ (318а) и покаяньнъ быти (319а); ζαπκαηνπξγέσ превеждат 

чоудотворити и чоуда творити. 
При превеждането на редица глаголни, респ. причастни, синтагми в ЙоЕБТерм се 

прилага принципът „попълване на словосъчетанието‟
70

. Например: разоумъ дати γλῶλαη 

ἀπνθαιύπησ (17а); законъ творити ηεξέσ λόκνλ (329б); грэхъ творити πνιηηεύνκαη ἁκαξηίαλ 

(247б); молитвѫ приносити πξνζαπρὴλ πξνζάγεηλ (337а); не оуготованная вещь 
πξνππνθεηκέλε ὕιε (57б, 119а, 200б). 

В ЙоЕБТерм са налице и редица двусъставни причастни форми, които превеждат 

специализирани гръцки прилагателни или причастия в атрибутивна или субстантивна 

                                                 
70

 Този принцип е дефиниран от Е. М. Верешчагин. Той засяга смисловия превод и се състои в това, че 

ключовите и зависимите думи в словосъчетанията се превеждат различно: влиянието на изходния текст е 

решаващо при превода на ключовите думи, а зависимите думи се превеждат по общи семи само в областта на 

несъвпадение на културите. При съвпадение между християнската и славянската култура зависимите думи се 

превеждат по принципа на допълнителността на славянските съчетания на езиковите единици. Вж. Верешчагин
 

1971: 72 и сл. 
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функция, именуващи догматични характеристики на Божията същност: присносыи, грц. 

ἀΐδηνο самобѫдѫщии грц. αὐηόκαηνο, вьсемогыи, грц. παληνδύλακνο, вьсеблаженъ, грц. 

παλάγαζνο. Тук се причисляват и причастия composita, дефиниращи творението: 

рѫкотворенъ, грц. ρεηξνπνίεηνο; крьстознаменанъ, грц. ; прьворожденъ. 
Съпоставката с класическия старобългарски корпус и с паметниците от Преславската 

книжовна школа откроява отличната запознатост на Йоан Екзарх с многозначността на 

гръцките лексеми и способността му точно да предава контекстуалното им значение, 

нюансирайки превода чрез различни изразни средства на старобългарски език. Срв. 

предаването на ἐπαιείθσ с подвизати71
, вм. с познатите от богослужебните текстове по-общи 

по значение мазати и помазати; или пък на γηγλώζθσ, с вѣровати72 и пр. В посочените примери 

различният превод на изходния гръцки глагол показва стремеж за използване на 

разнообразни синонимни средства за предаване на оттенъците в значението на дадена 

лексема в съответната фраза. Преводаческото решение в тези случаи е свързано главно с 

контекстуалното значение на глаголите и е избор на старобългарско съответствие, което да 

запази по-точно смисъла на оригинала. Тези и ред други примери на лексикално вариране 

показват творческото отношение на преводача към гръцкия оригинал, което се изразява в 

стремежа му да предаде вярно и – до известна степен – да уточни авторовата мисъл. Това се 

извършва чрез използването не само на нормирания лексикален фонд на книжовния език, но 

и на лексика, която рядко се среща в писмените паметници, но е част от говоримия 

старобългарски език. Така освен неологизми по пътя на лексико-морфологичното 

словообразуване в рамките на разглежданата тук категория думи авторът на „Небеса” 

създава и нови (или разкрива непоказани дотогава) значения на известни от други 

паметници лексикални единици, въвеждайки ги в ново контекстуално окръжение. Касае се 

за явлението семантична деривация с разширяване смисловата структура на думата, при 

което се образуват семантични неологизми. Измежду глаголите със специално значение в 

ЙоЕБТерм за такива могат да се приемат въсѣяти, гр. ἐγθαηαζπείξσ73 и въсадити, гр. θπηεύσ74. 

С тези синонимизиращи се термини се означава априорното знание, т. е. това, което не 

зависи от опита, а е изначално присъщо на човешкото мислене – специфична семантика, 

неотбелязана в досегашните лексикографски трудове. 

Пример за грешка в превода поради паронимно объркване на гр. θελόσ „изпразвам, 

унижавам, унищожавам‟ с близкозвучното θαηλίδσ ни предлага 22а како сѧ поновивъ ѥдиночадыи 
сн ъ и б ъ и чловѣкъ быс отъ дв чьскыихъ кръвии, където вм. очаквано пооубожити стои поновити. 

                                                 
71

 агиол. Упражнявам, тренирам тялото и волята си в духовно-нравствена издръжливост с цел очистване на 

душата от страстите и греховните мисли и подчиняване човешкото тяло на духа: такожде и с тыихъ бл гомоужьства 
подвизающа насъ на моужьства 304а. Задачата на подвизанието е очистване сърцето и ума за приемане на Бога, за 

богообщение и богоуподобяване. Концептът на това понятие тясно корелира с представата за двойнствеността 

на човешката природа и произтичащите от това вътрешни противоречия на личността. Човек по време на своя 

земен живот, като се стреми към правилно личностно развитие, изпитва вътрешна борба. Действията на 

противоборстващите сили изтъкават същността на човешкия живот. Ап. Павловият израз да се облечем в новия 

човек, създаден по Бога в светост на истината (Ефес. 4:24), въз основа на който през Средновековието била 

затвърдена концепцията за греховността на плътта, у мнозина развивал строго отношение към тялото и към 

земния живот, изразявани в ограничаване потребностите на плътта и въздържане от прекомерни наслади с цел 

превръщане на човека в съсъд на Божията благодат. Отричането от себе си, съкрушаването за своите грехове и 

личните жертви (без да се изключва оттеглянето от света заради привличането на света) били най важните 

средства за придобиване на светост. 
72

  Се ѥсть вѣчьная жизнь да вѣроують тебѣ единого истоваго б а 37а 
73

  въ ѥстьствѣ въсѣѧно на емь вѣдѣниѥ ѧко есть б ъ 23б 
74

  чистота испръва въсади сѧ въ ѥстьствѣ чл чьстѣ 235а 
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Глаголите с терминологична функция от ЙоЕБ в диахрония  
Голяма част от глаголите с терминологична функция в ЙоЕБ се пазят и в съвременния 

български език – основно терминологизирани обиходни думи и новосъздадени в Кирило-

Методиевските преводи: (съ)творити, съпасати, (съ)зьдати, съгрѣ ати, съвѣдѣтельствовати, 
растворити, распѧти, разлѫчати, раздѣляти, прѣтваряти, прѣобразовати, проповѣдати, 
промы ляти, помазати, покаяти сѧ, подвизати, обрѣзати, молити, исповѣдати, искоупити, 
дѣиствовати, вѣровати, въскрьснѫти, благословити. Известна граматическа модификация 

(промяна на залога) е претърпял постити сѧ. Континуантите на освѧтити и освѣтити 
сформират омонимна двойка осветя1 и осветя2 в резултат на настъпилите фонетични 

промени, а тези на съдрьжати – сдържам и съдържам, се характеризират със 

семантична диференциация, получила отражение в различния фонетичен облик. 

Специфична стилистична ремарка имат континуантите алкая (старин.); благоволя, 

благоволявам (остар.; ирон.); благовестя, благовестявам (остар. книж.); верувам (остар. и 

диал.); омрача, омрачавам (диал.); оплътя, оплътявам (остар.) и пр. 
Немалко са глаголите със специално значение, които са отпаднали напълно от 

лексикалната система на езика, като послабити, различьствовати съпромы ляти, прооуставити, 
провѣдѣти, поубожити, послоу ьствовати, отъкрьстити, обьщьствовати, недовѣдѣти (предимно 

преславски и авторови неологизми на Йоан Екзарх).  
Известен брой от разглежданите лексикални единици в съвременния българки език 

имат континуанти, образувани с различна афиксация: подобити сѧ : уподобя се, 

проочищати : предочиствам, прообразовати : предизобразявам, омывати : умивам, 

ли етворити :  олицетворявам, божити : обожавам, блажити : облажавам, сѫщьствовати : 

осъществявам, образовати : изобразявам, поновити : обновя. На други днес съответстват разни 

лексикални синоними: омрачити /сѧ/ : затъмнявам /се/, объдръжати : обемам. Като цяло се 

наблюдава редуциране на терминологичната синонимия. Така от синонимните двойки 

въчловѣчити сѧ – очловѣчити сѧ и въплътити сѧ – оплътити сѧ днес се пазят само 

континуантите с префикс въ-. 

В историческия развой на езика се регистрират различни промени при анализираната 

категория думи. Многозначността при някои лексикални единици може да бъде 

преодоляна и да се съхрани само терминологичната употреба. Настъпва обратен процес на 

семантична редукция. Първичното или прякото значение може да изчезнат от обръщение и 

думата да продължи да битува в езика с вторичното си или с някогашното си преносно 

значение. Отпадане на обиходната употреба и запазване само на терминологичната такава 

в по-сетнешния развой на езика има при въскрьснѫти и причѧстити /сѧ/. Напротив, при 

съвременния континуант на глагола въстати е отпаднало допълнително възникналото 

през старобългарския период терминологично значение, а се е съхранило само 

вторичното „вдигам бунт‟, характерно за общоупотребимата реч. 

В други случаи се наблюдава детерминологизация и възприемане на съответния глагол 

със специално значение в общоупотребимата реч, съпроводено с различни семантични и 

граматични трансформации. Например срещу старобългарското въчловѣчити сѧ, гр. 

ἐλαλζξσπένκαη, ἀλζξσπίδνκαη – Христ. (за Второто Лице на Пресв. Троица) 

„въчовечавам се, възприемам човешката природа‟ в съвременния български език 

намираме очовечвам разширено не само по отношение на Иисус Христос, но и към други 

субекти, с отпадане на граматическото ограничение за употреба само на възвратна форма в 3 

лице ед. ч. и развитие на метафоричен пренос „правя/ възвр. аз ставам човечен, разумен‟. 

Отделни глаголи със специално значение в старобългарски променят в една или друга 

степен семантиката си. Например, глаголът ли етворити, гр. πξνζνπνπνηεῖλ, 
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засвидетелстван в ЙоЕБ129а като термин от библеистиката, означаващ „прилагам 

изобразителен прийом в Свещеното Писание, при който посредством веществени и 

сетивни образи се изобразява безплътното Божество, със сравнения и символи, 

съответстващи на нашата груба материална природа‟. Неговият съвременен континуант 

олицетворявам има по-различна семантика – „придавам човешки черти и качества на 

животни, природни явления и предмети, персонифицирам‟. Вж. също чути 

„чувствувам, усещам‟, но чувам „възприемам слухово‟; сѫщьствовати „осъществявам, 

привеждам в съществувание, реализирам като същност‟, но съществувам „налице съм, 

в наличност съм, има ме‟; раздрѣ ати „опрощавам грях; разлагам на съставните 

елементи‟, но разрешавам „позволявам, допускам‟; образовати „изобразявам, предавам 

чрез образи‟, но образовам „обучавам, възпитавам‟; вънимати „възприемам‟, но 

внимавам „съсредоточавам се‟. 

Могат да се отбележат и случаи на паралелно словообразуване в различни етапи от 

развоя на езика. Срв., например:  
пораждати сѧ, гр. ἀλαγελλάσ – Мист. Отново се раждам, новораждам се. С този 

термин се означава актът на възраждане на падналата човешка природа, извършван в 

тайнството кръщение: : водою ся пораждати и д хомь 242а. Съвр. липсва. 

пораждам – Ставам причина да се появи, да възникне нещо; пораждам се – 

Възниквам, появявам се [РБЕ, 13, 585]. 

И така, на предходните страници бяха разгледани глаголите с терминологична 

функция в ЙоЕБ. Спрях се на различните начини на образуване на глаголи със 

специално значение в изследвания паметник: семантична и афиксална деривация, на 

езикови явления като полисемия, синонимия, омонимия при тях, които се наблюдават в 

тази група думи. Анализирах отношението им към съответните им паралели в гръцката 

подложка, проучих разпространението на отделните лексикални единици в други 

паметници на старобългарската литература от същия период, проследих различните 

типове замени при тези думи в ръкописната традиция на паметника. Като заслуга на 

Йоан Екзарх може да се изтъкне, че той разширява присъствието на разглежданата 

граматическа категория във философската и богословска терминология на славянски 

език, като словотворчеството му в тази насока е напълно съобразено с тенденциите в 

езика като цяло. 
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УСЛОВНИ СЪКРАЩЕНИЯ НА СРЕДНОВЕКОВНИ РЪКОПИСИ

Ас – Асеманиево евангелие 

Боян – Боянски палимпсест 

ВМЧ – Велики чети-минеи 

ГАм – Хроника на Георги Амартол 

ГрНазХIв. – 13 слова на Григорий назиански по ркп. от 

ХIв. 

Евх – Синайски евхологий 

ЕфрКрм – Ефремовска кръмчая 

Златостр – Златоструй 

Зогр – Зографско евангелие 

Зогр-лл. – Зографски фрагмент 

Изб1073г. – Симеонов Сборник от 1073г.  

ЙоЕБ – Богословие на Йоан Екзарх 

ЙоЕШ – Шестоднев на Йоан Екзарх 

Киев – Киевски листи 

Клоц – Клоцов сборник 

КозмаИнд – Топография на Козма Индикоплевс 

Мар – Мариинско евангелие 

Мин1096г. – Миней от 1096г. 

Мин1097г. – Миней от 1097г. 

НиконПанд –Пандекти на Никон Черногорец 

ПалХVв. – Палея по ркп. от ХVв. 

ПандАнтХIв. – Пандекти на Антиох по ркп. от ХIв. 

Сав – Савина книга 

Сб1076г. – Сборник от 1076 г. 

Син – Синайски палтир 

СтихирХIIв. – Стихирар от ХIIв. 

Супр – Супрасълски (Ретков) сборник 

ТриодХIIIв. – Триод от ХIIIв. 

Хил – Хилендарски листи

 

 

 

ДРУГИ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

Агиол. – агиология  

Антроп. – антропология 

Възвр. – възвратна форма 

Гнос. – гносеология 

Ест. – естествознание 

Eсх. – есхатология 

Етич. – етика 

Иконом. – икономия (домострой) 

ЙоЕБТерм – Терминологична лексика в Богословие на 

Йоан Екзарх 

Kосм. – космология 

Култ.-рит. – култ и ритуал 

КСП – Класически старобългарски паметници 
Mетафор. – метафорична употреба 

Мист. – митериология (тайноведение) 

несв. в. – несвършен вид 

Общоупотр. – общоупотребимо значение 

Онт. – онтология 

Прен. –  преносна употреба 

Св.-ист. – свещена история 

Сотир. – сотириология 

субст. – субстантивирана форма 

Трин. – тринитарно богословие 

Христ. – христология 

Мed. – medium 

m – masculinum 

n  – neutrum 

PtcPraesAct  – Participium praesentis activi 

РtcPraesPass – Participium praesentis passivi 

РtcPraetPass – Participium praeteriti passivi 

Sg  – singularis 

t  – tantum

 

 

 

 

 

 


