
е-списание в областта на хуманитаристиката 
Х-ХХI в. год. VI, 2018, брой 11; ISSN 1314-9067 http://www.abcdar.com 

 
 

Татяна Илиева  

 

Tatyana Ilieva 

(Bulgaria, Cyrillo-Methodian Research Centre, Bulgarian Academy of Sciences) 

 

 

Ancient Culture through the Prism of the Medieval Literary Bulgarian 

Language 
 

Part Two 

  

Terms and Realia Related to the Intangible Cultural Heritage of Classical 

Antiquity 
 

Abstract: The study analyses the vocabulary related to ancient culture as reflected in the Bulgarian 

medieval written monuments. It is part of a series of publications on individual lexico-semantic groups 

of words and their evolution throughout the history of the Bulgarian language. The groups have been 

formed and differentiated on the basis of their topical and logical relationships with respect to reality 

with the aim of supplying material for a Thematic Dictionary of medieval Bulgarian. The study is 

based on linguistic evidence excerpted from the written monuments of the 10
th
 through the 14

th
 century 

as reflected in the Paleo-Slavic lexicographic works. The following thematic groupings have been 

considered: Geopolitical and ethnic map of the ancient world; Terms and realia of the social and 

political life in Classical Antiquity; Terms and realia related to the material culture of Classical 

Antiquity; Terms and realia referring to the intangible cultural heritage of Classical Antiquity; 

Vocabulary related to mythological notions and religious beliefs dating back to Antiquity; Vocabulary 

related to sports competitions, gladiator games and circus spectacles; Vocabulary related to theatrical 

performances; Vocabulary related to ancient philosophy, rhetoric and the art of eloquence, poetry and 

historiography; Vocabulary related to the calendar. The study presents large-scale and detailed 

thematic groupings comprising numerous lexical units related to Antiquity and covering various areas 

of the intangible and material culture of ancient societies that inhabited the Old Continent. At the level 

of vocabulary, medieval written monuments are a rich source of information that enables us to draw a 

more elaborate picture of the degree of cultural integration of the medieval Bulgarian society to the 

European civilisation that took place through active absorption of the knowledge of the achievements 

of the Greco-Roman world. 
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Част втора 

 

 

Термини и реалии, отнасящи се до нематериалното културно 

наследство на класическата древност 
 

 

Отделна подтема в темата ‗лексика в средновековния български език, свързана с 

Античността‘ оформят термините и реалиите, отнасящи се до духовните постижения на 

Класическата древност (култово-религиозен живот, наука и изкуства). Тук влизат: 

Лексика, свързана с митологичните представи и религиозните вярвания през 

Античността 

 

Елинските митове се превърнали през класическия и елинистическия период в 

неизчерпаем извор на сюжети и мотиви за древногръцкото, а по-късно и за римското 

словесно и изобразително изкуство. Ранната християнска книжнина, запечатала върху 

страниците си историческата епоха на съдбовно стълкновение между старите езически 

вярвания и новото религиозно учение на Иисус Назарянина, също е населена с 

персонажите от гръцкия пантеон. А посредством преводните съчинения с тях се 

запознава и новопокръстеното българско общество.  

В стб. писмени паметници са засвидетелствани редица наименования на антични 

божества и други митични персонажи. От конкретните имена на свръхестествени 

същества се срещат: 
Гигантъ / Гигас, -а м. Гигант, великан.

1 Гиганте рекше полоници ХронГАм. Гиганте то 

суть волотове »Ť саженъ и верхъ Хронограф. Също в ПалХIVв. Изб1073г. (в приписка 

срещу щудь). Гр. Γίγαο.2  

Кроносъ / Кронъ / Кранъ, -а м. 1. Кронос – бог на времето, роден от Гея (Земя) и 

Уран (Небе), един от титаните, баща на Зевс. Мене крану сътворите въньмати 
ПатСинХIв. Гр. Κξόλνο. 2. Название на планетата Сатурн. Изб1073г.  

Ерея, -ª ж. Рея – древногръцка богиня, дъщеря на Уран и Гея, сестра и съпруга на 

Кронос, майка на Олимпийските богове. Отъ крона и ере ражда«ть с матери божьскĄ 
Супр. Гр. Ῥέα. 

Зеусъ / Зевесъ, -а м. / Дии / ДĄи, -я м. Зевс – 1. В древногръцката митология богът 

на небето, гръмотевиците и светкавиците, отговарящ за целия свят. Главният от 

олимпийските богове, бащата на всички богове и хора. Есть зеусъ, иже есть на небеси, 

цЃрь бо есть всэмь богомъ Супр. ...онъ дĄю жьреть ГрНазХIв. Глаголаху яко кумиръ съ 

небесе дĄемъ посланъ бĄсть ХронГАм. Гр. Εεύο, Γηόο. Произв. Ди¬въ / ДĄ¬въ прил. На 

                                                           
1
 Според древногръцката митология гигантите са митични същества, родени от кръвта на ранения Уран, 

след кастрацията му от Кронос. 
2
 Срв. с близкозначните термини испол(ин)ъ ПандАнтХIв., испольникъ ХронГАм, сполинъ Триод постен, 

КПреслСрАр; ИсакСир (+ произв. прилагателно сполиньскъ ПролΧIVв.), сполъ Супр. Те се използват за 
означаване на старозаветните великани. 
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Зевс, Зевсов. Иерею диеву сущу прэдъ градомъ Ап /Деян 14:12/. Гр. Γηόο. Също Диосовъ 

прил. Прол. 2. Название на планетата Юпитер. На въторэмь же дии Изб1073г. Също 

Ипитерь ‚Юпитер‗ ХронКонстМан. 

Посидонъ, -а м.  Посейдон – в древногръцката митология бог на морето и водните 

басейни, брат на Зевс. Въ еллинэхъ словими бЃзи зевесъ же и посидонъ ХронГАм. Гр. 

Πνζεηδώλ. Вж. също в Троянска притча Нептенабуш ‚Нептун‗, лат. Neptunus. 

Ареи, -я м./ Арисъ, -а м. Арес – бог на войната, син на Зевс и Хера. Убоися 

трьвеличьстьнаго ареа Супр. 2. Название на планета Изб1073г. Гр. Ἄξεο. 

Ермии, -ия м. Хермес – бог на търговията, син на Зевс и Плеядата Мая, внук на 

Атлас, покровителстващ пътниците, пратеник на боговете. Нарицаху же варнаву дию, а 

паула ермию, понеже тъ бэ надъ словомь Ап Деян14:11. Гр. Ἑξκῆο. 

Ифестъ, -а м. Хефест, бог, покровител на огъня и обработката на метала като ковач, 

куц с двата крака, гр. ἀκθηγπήεηο, стб. амъфигуи. ПакĄ амъфигуи ифестъ. ГрНазХIв. Гр. 

Ἥθαηζηνο. Вж. също в Троянска притча Калкануш‚ Вулкан‘, лат. Vulcanus, 

Палада, -Ą ж. Палада, епитет на богиня Атина, покровителка на мъдростта. 

Марїан  сосана  паладїа дрѣвесы ѹбывают се не жрѹще паладѣ ПролМай. 

Вж. също Минэрва в Троянска притча ‚Минерва‗, лат. Minerva. 

Афродить, -и ж. Афродита – древногръцка богиня на любовта. ПакĄ афродить, 

бл©дьница бĄвъши же скврьньнэ и бракъ скврьньнĄхъ служьница ГрНазХIв. АфродитĄ 

бл©дьнĄя таинĄ, еже скврьнэнэ, яко же ти глЃ«ть, и бĄвъши и чьтомэ. Гр. Ἀθξνδίηε. 

Вж. също в Троянска притча Венуша ‚Венера‗, лат. Venus.  

Аполонъ, -а м. Аполон – бог на музиката, танците, поезията, медицината и 

пророчествата, предводител на музите. Син е на Зевс и Лето. Гр. Ἀπόιισλ. Убои ся 

величьства богъ и великаго аполона ...и еракля иже вьсэхъ цясарь Супр. Произв. Аполоновъ 

прил. Аполонов. Бэсоварха3
 по истинэ сущаго аполоноваго ХронГАм. Храмъ аполоновъ. 

Цръквище аполоново. Капище аполоново Супр.  

В Троянска притча е засвидетелствано и прозвището на Аполон Феб под облиците 

Тебохъ и Тебушь. Γр. Φνῖβνο. 

Артемь / Артеми ж. Артемида – сестра-близначка на Аполон, богиня на лова, 

урожая и на женското целомъдрие. Великая артеми ефесьская Ап /Деян19: 34/. Кто бо есть 

отъ чЃлкъ иже не вэсть ефесьска града украшьника суща црькъве великĄя богĄн 

артемидия и диопетовĄ Ап /Деян19: 35/. Гр. Ἄξηεκηο. Произв. Артемидинъ прил. Който се 

отнася до Артемида. Птоломэи събра художьникĄ, яко да сдэлають кумиръ артемидину 

ХронГАм. Също Артемидовъ прил. Въшедъ въ цръквище артемидово, та съкрушиста 

капища артемидова Супр. 

Литус ж. Лето или Латона - в гръцката митология майка (от Зевс) на Аполон и 

Артемида. Не отъ блѫда ли роди сѧ отъ жены рекомыѩ Литус Супр. Гр. Λεηώ. 

Асклипии, -ия м. Бог-лечител, син на Аполон и нимфата Коронида. Прист©пи къ 

асклипию и тъ т истэлить Супр. Гр. Αζθιεπηόο. 

                                                           
3
 Бэсовархъ, -а м. Гр. καλδξηάξρεο 
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Дионисъ / Дионусъ, -а м. Дионис – бог на възраждащата се и умиращата природа, 

на виното, лозарството и веселието. Гр. Γηόλπζνο. Идолу дионису Прол. Плесци около 

диониса ЕфрКрм. Гр. Γηόλπζνο. Произв. Дионисовъ прил. Дионисов. Надъ точилĄ 

дионисово призĄвание ЕфрКрм. Гр. Γηνλύζνπ. Засвидетелствано е и името на майката на 

Дионис – Семела, дъщеря на легендарния Тивански цар Кадъм: такожде же и дионyсь 

нарочитĄи вашь богъ нэ ли и тъ отъ бл©да родилъ с вĄвъ отъ семели кодмовĄ Супр. 

С култа на бог Дионис са свързани и сатирите, съставляващи неговата свита, 

изобразявани с кòзи копита и рога. Срв. в НовгКрм сатурьскъ, -Ąи прил. Сатирски, 

който принадлежи на сатуръ*, гр. ζάηπξνο. Ни лиць же косматĄхъ възлагати на с, ни 

козлихъ, ни сатурскĄхъ. 

Адъ, -а м. Името на Хадес, бога на подземното царство, е заимствано от гр. като 

нарицателно на задгробния свят, и по-специално на мястото, където обитават грешните 

души. АкĄ до ада не оправьдтьс п©тие грэшьничьски углажени камениемъ Изб1073г. 

Гр. Ἅηδεο. По същия начин се преосмисля и гр. дума Τάξηαξνο, с която в 
древногръцката митология се означавала дълбоката бездна, построена от Хефест, най-

мрачното място в подземния свят, затвор за победените богове и титани, място за 

наказаните от боговете:  

Тартаръ / тръторъ / трътъръ, -а м. Ад, преизподня. Безбожьствено жившу въ 

осуженную и испĄтанную темницю посĄлаему, его же тарътаръ наричють сущу 

ХронГАм. Γр. Τάξηαξνο. Произв. Тръторьскъ, -Ąи прил. Който се отнася, принадлежи на 

Тартара. Вътрътарати, -у« св. Хвърлям в преизподнята.– Богъ...©зами въ тьм© 

вътрътаравъ съвзанъ въ великую нощь и день СинЕвх. 

Сътор©чьць, -а м. Сторък. Хекатонхейри в древногръцката митология са трима 

великани с по сто ръце и петдесет глави, стражи на вратата на Тартар, където били 

заточени победените титани. Тольма мин©ша разбоимь и несĄтостью и дрэвьнихъ 

сътор©чьць. ГрНазХIв. Гр. Ἑθαηνλρεῖξεο. 
Фр. Миклошич отбелязва в минейни състави и проложни текстове също така 

названието на планината Олимп, която обитавали древногръцките богове: Олимъба, -Ą 

ж. / Олимъбъ, -а м. Мин. Гора олимбьска Прол. Въ олимпиихъ горахъ Пак там. Гр. 

Ὄιπκπνο 
На средновековното българско общество са известни и имената на редица 

древногръцки митични герои, назовавани с общото име витзи (ед. витзь, -я м., гр. 

ἥξσο). Гречестии витези Хронограф от ХVIв.:  

Актеонъ, -а м. Актеон, известен ловец, съгласно мита, веднъж по време на лов 

случайно видял къпещата се със своите нимфи Артемида, заради което бил превърнат 

от разгневената богиня в елен, разкъсан впоследствие от собствените си кучета. 

ХронКонстМан. Γр. Ἀθηαίσλ. 

Антеи, -я м. Антей, син на Посейдон и Гея, отличаващ се с изключителни сили, 

които черпи от допира със земята. Бил надвит от Херакъл. ХронКонстМан. Гр. Ἀληαῖνο. 
Велерофонтъ, -а м. Белерофонт, герой от древногръцката митология, убил 

чудовището Химера (МанХрон). Гр. Βειιεξνθόληεο. Хроники. 
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Ераклъ, -а м. / Еркуль, -я м. / Ираклии, -ия м. Херакъл.  Отъврьжеши ли ся дия и 
ар»ема еркулэ Вита 126аα. Γξ. Ἡξαθιήο. Произв. Ираклиевъ прил. Херкулесов. єд но 

страданїе тⸯво  ракл  кь мь ев  страⸯнїа покⸯр ваⸯ   вⸯса 

ракл ва ПролМай. Гр. Δἷο ἆζινο, ῾ Ζξάθιεηε, ζὸο πξὸο ηὸ μίθνο ἂζινπο θαιύπηεη 
ηνὺ ο ὅ ινπο ῾ Ζξαθιένπο (заиграване с личното име на светеца и това на митичния 

герой Херакъл, който извършил 12 подвига). Също Иракль прил. Супр. 
Орестъ, -а м. Орест, герой от древногръцката митология, син на Агамемнон и 

Клитемнестра. ХронКонстМан. Гр. Ὀξέζηεο.4  
Паламидъ, -а м. Паламед, син на митичния цар на Евбея Навплий и Климена. Счита 

се за изобретател на азбуката, цифрите, монетите. Паламидъ же си писменъ тъкмо 

еллиномъ обрэте ЧХр. Гр. Παιακήδεο. 

Тезишь, -а м.  Тезей, легендарен владетел на Древна Атина (1259/1258 пр.н.е.), убил 

чудовището минотавър с помощта на Ариадна. Троянска притча. Гр.Θεζεύο. 
Интересен случай на игра на думи между личното име Γηόζθνξνο и Γηόζθνξνη 

‚Диоскури, синове на Зевс‗ – митични персонажи от древногръцката митология, според 

която същите сутрин се раждат, а вечер умират, има в проложните стихове за св. мчк. 

Диоскор (пам. 11.05.): д нь ѿ д н  ж т ⸯ ⸯко бⸯл д  мⸯнѣше дї  скор •: 
 скорⸯ   но ⸯсѣⸯенїⸯⸯ  ⸯⸯ ʼ ἡμέραν ζῆν μῦθος 

ἦν Διοζκόροσς, Διόζκορος δὲ ζῆν ἀεὶ ημηθεὶς ἔτει. Вж. също производното 

прилагателно Диоскоровъ ‚на диоскурите‗ в Ап /Деян28:11/ според Христинополския,  

Македонския и  Шишатовацкия апостоли.  

Българите от Средновековието са познавали и имената на редица древногръцки 

митични същества. В Хрониката си Георги Амартол споменава наименованията за 

сфинкс – лъв с човешка глава (сършенъ/ сърьшьнъ, -а м.), тритон – получовек-полуриба 

(оса, -Ą) и кентавър – получовек-полукон (строкъ, -а м.): Зане убо еллини съзиждуть не 

сущая образĄ, съръшенъмъ, и осамъ, и строку /в др. ркп. струку/ ХронГАм. За 

θέληαπξνο в старите писмени паметници се срещат още три названия – китоврасъ, -а м. 

(Нэ отъ коего коня, китовраса именуема ГрНазТкХIVв.) и конечловэкъ, -а м. (ЙоЕБ), 

редом с пряката заемка кентавръ (ХронКонстМан).  

В превода на Йоан Дамаскин „За правата вяра― по ркп. от ХVIв. пък са 
документирани думите сиринь, -и ж., гр. ζεηξήλ, ‚сирена‗ (полужена-полуптица) и 

козокошута, -Ą ж., гр. ηξαγήιαθνο ‚полукозел-полуелен‗, а Срезн отбелязва по данни на 

късни паметници и заемката химара, -Ą ж. ‚химера‗ – друго митично същество в 

гръцката митология: Коза даяше имъ цЃрь жьртву по вс лэта химаръ би и агньць кŤ и еŤ 
ПаисСб. Гр. ρίκαηξα. 

В ГПисид и ПалХIVв. може да се намери подробно описание на птицата феникс – 
финикъ/ фюниксъ, -а м., гр. θνῖλημ: Богъ же которĄи омировĄх баснеи старость измэнеть, 

финику ражжену, егда слЃнце запалить его на камени, яко из гроба живĄ останкĄ изводить 

ГПисид. Есть убо ина птица въ велицэи индии, нарица¬мая фуниксъ, о неиже дЃвдъ 

прЃркъ въ чŤа пЃлмэ рече: праведникъ, яко и фуниксъ, процьвэтеть; то та убо птица 

                                                           
4
 Сюжетът за Орест, който, за да отмъсти за смъртта на баща си, убил Егист и майка си Клитемнестра, е в 

основата на няколко древногръцки пиеси: „Орестия― на Есхил, „Електра― на Еврипид, „Електра― на Софокъл, 

„Ифигения в Таврида―, „Електра― и „Орест― на Еврипид. 
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одиногнэздьница есть, не имэеть ни подружия своего, ни чадъ...; егда състарэ¬тьс, 

възлетить на вĄсоту и взимаеть огн нбЃснаго, и тако сходщи и зажигаеть гнэздо свое, и 

ту же и сама съгара¬ть, но пакĄ в попелэ гнэзда своего опть наражаеть червемь и в томь 

черви бĄваеть птица, тои же потомь тои же нравъ, тоже естьство имать; то си убо птица 

фуниксъ предлежить образъ вэрующимъ истиною къ бЃу ПалХIVв. 

Интересен случай на алюзия с митичния рог на Амалтея
5
 (стб. Амалтиинъ рогъ) 

намираме в проложното двустишие за св. свещеномъченица Теодосия 

Константинополска, прободена с овнешки рог (пам. 29. 05.): рогь ѡвнї  ѹб ва тⸯ 

те ѳ еѡⸯс • ⸯвї  се тебѣ новї  амалⸯт нь рогь. Гр. Κέξαο θξηνῦ θηεῖλάλ ζε, 

Θενδνοία, ὤθζε λένλ ζνη ηῆο Ἀκαιζείαο θέξαο. 
Манасиевата летопис споменава митичния крилат кон Пегас (Пигасъ, гр. Πήγαζνο) 

и триглавото куче Цербер (Керверъ, гр. Κέξβεξνο) , което пази изхода на подземния свят.  

На средновековното българско общество са известни имената на персонажи и от 

източните религии, намерили разпространение в елинистическия свят, например: 
Свирэли и кориванти6 и елико же о реи члЃци бэстьс ГрНазХIв. Отъ нея же родис 

зороастръ, рекше зорозвэздьникъ7, славнĄи перскĄи звэздозаконьникъ ХронГАм. Ци же 

суть егюптяномь, песьеглавци и змииноглавци и ослеглавци ХронГАм. 

В стб. писмени паметници се срещат и наименованията на някои религиозни 

празници, свързани с античните култове: 

Афродисия, -ии  ср. Празненства в чест на Афродита. Въздьржися отъ афродисии 
Изб1073г. Гр. Ἀθξνδίζηα, ηά 

Брумалия / Врумалия, -ии ср. Римски празници в чест на Бакх.
8 Въромалии рекъше 

имениньскĄи пиръ ХронГАм. Също засвидетелствано в КрмХVIв. Гр. Βξνπκάιηα. 

Лексика, свързана със спортните състезания, гладиаторските игри и 

цирковите зрелища 

 

Като част от култа към езическите богове в антична Гърция били устройвани 

атлетически състезания (ἀγώλεο). В първия и последния ден от игрите били принасяни 
умилостивителни и благодарствени жертви пред идолите. Предвид важното място, 

което спортът имал в живота на хората от класическата древност, той се превръща в 

обикнат мотив в средновековната християнска литература, където тази тема присъства 

                                                           
5
 Според гръцката митология Амалтея е козата, която откърмила Зевс, след като майка му Рея го скрила, 

за да не бъде изяден като другите си братя и сестри от Кронос. Според легендата веднъж Зевс неволно счупил 

един от роговете на Амалтея. В отплата той я възнесъл на небето – така тя станала звездата Капела от 

съзвездието Колар, а от рога започнали да се изливат плодове, жито и цветя. Оттам идва изразът „рог на 

изобилието―. Гр. Ἀκαιζεία. 
6
 Кориванти, -ъ мн. Корибанти – спътници и жреци на фригийската богиня Кибела, като техните 

богослужения са се изразявали с музика и танци. Името им не е гръцко. Култът към тях има малоазийски 

произход. 
7 Зорозвэздьникъ, -а м. Заратустра – персийски религиозен реформатор, основоположник на 

зороастризма, държавна религия на Персия от времето на Ахеменидите до края на Сасанидската епоха.. Гр. 

Εσξνάζηεξ. 
8
 От лат. bruma „кратък (ден)― — древноримски зимен празничен период в чест на Крон, Деметра и Вакх 

(Дионис), приключващ в деня на зимното слънцестоене. Във византийската епоха тържествата започвали от 

24 ноември и продължавали месец. Празненствата се провеждали нощно време и се съпровождали от 

пиршества, пияство и веселие. На тях се правели предсказания за времето през оставащата част от зимата. 
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в два аспекта. От една страна, светите отци осъждали спортните състезания като 

неразривно свързани с култа към езическите божества. Участието в подобни 

мероприятия се считало за идолослужение, противоречащо на християнската вяра и 

живот. Още повече това важало за появилите се с упадъка на гръцката култура т. нар. 

spectaculus в Римската империя, при които високият спортен дух на класическите игри 

бил заменен от пошло шоу на кървави двубои, жестокост и коварство. На тях осъдените 

на смърт били карани да се бият помежду си или с кръвожадни зверове, което 

извиквало див екстаз у публиката и разгаряло у зрителите най-долни страсти. Често на 

арената на сигурна смърт били изкарвани християни заради вероизповеданието им. Не 

е чудно, че светите отци на Църквата се противопоставяли на участието на християните 

в спортните състезания във формàта, в който били провеждани в Римската империя, 

осъждали кръвопролитието и зверствата на арената, ожесточението на публиката на 

гладиаторските игри, а Църковните канони запрещавали дори самото присъствие на 

тези мерзки зрелища сред беснуващата сбирщина.  

Същевременно светите отци адмирирали дисциплината и упоритите тренировки, 

каляването на тялото и душата при атлетите, както и лишенията и изпитанията на които 

били готови те, за да достигнат победата. Църковните писатели често давали 

спортистите за пример на християнските подвижници. Образът на упорито и търпеливо 

понасящия всякакви несгоди, тежки тренировки, строго дисциплиниран атлет в името 

на високата цел и увенчаването с победа, бил разбираем за християнския подвижник, от 

когото също се изисквали упорство, постоянство, себеотреченост, самоконтрол, 

преодоляване на всяка слабост, който също влиза от двубой в двубой с поднебесните 

сили на злото, за да се увенчае с нетленния венец на светостта.  

Този паралел между атлетите и християнските подвижници прави още св. ап. Павел 

в своето Първо послание до Коринтяни, в което казва: „Не знаете ли, че, които се 

надтичват на игрище, всички тичат, ала само един получава наградата? Така 

тичайте, за да постигнете целта. Всеки, който се подвизава, от всичко се въздържа: 

те - за да получат тленен венец, а ние - нетленен. Прочее, аз тичам не като след нещо 

неизвестно, удрям не като да бия въздух; но изнурявам и поробвам тялото си, да не би, 

като проповядвам на другите, сам негоден да стана.‖ (1Кор. 9:24-29) Тук думите 

„всеки, който се подвизава‖ са превод от гръцкото причастие ἀγσληδόκελνο, от глагола 
ἀγσλίδνκαη, което означава „борещ се‖, „съревноваващ се‖, „състезаващ се‖.  

Както спортните състезатели, така и християнските подвижници изнуряват себе си 

с въздържание, упорити тренировки, постоянство. И едните, и другите проявяват 

мъжество, твърдост, постоянство в името на ясна и конкретна цел. И ако за спортистите 

тази цел е победата над другите атлети, тленен венец, преходна слава и почести, то за 

християнина тази цел е победата не над другите, а над греха, нетленният венец на 

светостта, вечната слава в Царството Божие. Когато апостолът увещава апостол 

Тимотей да се възмогва в благодатта, която му е дадена от Христа Иисуса, авторът на 

посланието отново дава за пример състезателя, който „не бива увенчан, щом се не 

състезава по правилата‖ (IIТим. 2:1,5). 

С оглед на широката застъпеност на мотива в средновековната християнска 

литература е добре представена и тематичната група думи, свързани със спортните 

състезания, гладиаторските игри и цирковите зрелища. В преводните старобългарски 

писмени паметници са засвидетелствани значителен брой термини от разглежданото 

тук лексико-семантично обединение. На първо място ще отбележа дериватите от 

основа -подвиг-/-подвиж-. Всички значения на думите от това словообразувателно 

гнездо съхраняват непосредствена или опосредствана връзка с първичното смислово 
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ядро на изходната основа – значението ‚движа се интензивно‗ Могат да се отделят 

няколко основни разклонения, които обединяват всички значения (преки и преносни) 

на лексикалните единици от разглежданата група, обхващаща: 

 глаголи: 

Подвигн¦ти с, -н¦ с, -неши с св. 1. Забързам се, затека се. Не м¦дите с..., нъ 

подвигнэте с Супр. 2. Устремя се. Подвигэмь с на подражани¬ доблэишиихъ Супр. 3. 

Встъпя в борба. Подвигн©ти с на невидимĄª силĄ СинЕвх. Гр. ἀγσλίδνκαη.  

Подвизати с, -а« с, -а¬ши с несв. 1. Стремя се, домогвам се. къ бЃу подвизати с 

ГрНазХIв. 2. Старая се. 3. Трудя се, подвизавам се. Подвизавъшемъ с търпэньно 
Мин1096г. 

 отглаголни съществителни (конверсиви и суфиксати): 

Подвигъ, -а м. 1. Напрежение, усилие. И бĄвъ въ подвизэ, прилежьнэ¬ молэаше с 

Лк22:44 Мар // старание. Подвигъ полагати Супр. 2. Борба, изпитание, трудност. 

Подвигъ бо и брань ¬сть нĄнэшьне¬ жити¬ Супр. 3. Телесно и духовно 

усъвършенстване. Подвигъ дЃховьнĄи. 3. В израза нагĄи подвигъ - атлетическо 

състезание, спортна борба. Не видиши ли въ назэмь подвизэ како много творть сво¬ 

прилежани¬ Супр. Гр. νἱ γπκληθνὶ ἀγῶλεο. 

Подвизани¬, -ия ср. 1. Усърдие, старание. 2. Борба. 3. Подвиг, саможертва. 

ВеликĄими прэтьрпэвъши подвизании, вражия раздрушила еси къзни Мин1096г. 

 имена на лица: 

Подвижьникъ, -а м. и подвизальць, -а м. Борец, поборник. Да ... б©деть м©жьству ... 

подвижьникъ СинЕвх. Искусьнъ подвизальць ЕфрСирХIIIв. Гр. ἀγσληζηήο. 

 признакови означения (прилагателни и наречия): 

Подвижьнъ, -Ąи прил. 1. Движещ се. подвижен. СъвзĄвати дЃш присно подвижьно¬ 

ЕфрКрм. 2. Усърден, прилежен, старателен, ревностен. Начатъ на трудĄ паче 

подвижьнэи бĄвати НестЖитТеод. 3. Подвижнически, добродетелен. Отъ подвижьнĄхъ 

дэлъ насъ не отъвлачаще ЙоЕБ. Като същ. подвижник. Максима чьрньца отъ 

подвижьнĄихъ Изб1073г. 

Подвижьнэ нар. Ревностно, подвижнически. М©чения яже прэжде съмрьти 

подвижьнэ приªлъ бĄ ГрНазХIв. 
Поради широката си смислова база думите от разглежданото словообразувателно 

гнездо предават различни думи от гр. подложка – θηλένκαη, πξνζύκνο, ἀγώλ и 

производните им. Особено голямо е сближаването със  семантичната структура на гр. 

ἀγώλ, ἀγσλίδνκαη, ἀγσληζηήο (< ἄγσ). Като водещо значение при дериватите на -αγσλ- 

през византийския период се налага изначално вторичното ‚труд, мъка; трудя се, мъча 

се; мъченик‗, докато основното значение в класическия език ‚атлетическо състезание, 

спортна борба; състезавам се; състезател‗ остава на заден план. Ето защо техни 

синонимни преводи на стб. се явяват наред с дериватите от основа -подвиг-/-подвиж- 

също и тези на -м©к-/-м©ч- и -труд-. 

Към разглежданата тематична група се числят и думите от основа рет-. Сродни с 

производните на рат-  (ратити с ‚враждувам, воювам‗, рать ‚вражда, война‗, ратьнъ, 
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ратьникъ ‚враг‗), те имат първично общо значение ‚съревновавам се, съревнование, 
съревновател‗. Гнездото включва:  

 два глагола, единия от които връх на гнездото + отглаголното му съществително, 
другия производен от незасвидетелствано мотивиращо име: 

Ретити с, рещ© с, ретиши с св./ несв. Съревновавам се, надпреварвам се. Якоже 

бо кони текуще...другъ другу ретящеся преспэваютъ, тако и вĄ ревнуите свтĄхъ 

отець подвигу КирТур. Ретитися трудĄ ЙоЕБ. 

Ретени¬, -ия ср. Съревнование, надпревара. 

Ретьствовати, -у«, -у¬ши несв. Съревновавам се, надпреварвам се. Англомъ 

ретьству«ть ПандАнтХΗв. Гр. ζπλακηιιάνκαη. 
 един конверсив: 
Реть, -и ж. Съревнование, надпревара. Добрую реть ретуя. ГрНазХΗв. Гр. ηὴλ 

θαιὴλ ἅ κηιιαλ ἁ κηιιώκελνο.   
 две имена на деятели: 

Ретьникъ, -а м. Съревновател. ПандАнтХΗв. 

Съретьникъ, -а м. Надпреварващ се с някой друг, съревновател. Съпострастьникъ и 

съретьникъ Житие на преп. Никита /МинЧетАпр/. 

 едно прилагателно: 

Съретьнъ, -Ąи прил. Като същ. Надпреварващ се с някой друг, съревновател. 

ПандАнтХIв. Гр. ζπλακηιιῶλ. 

Със значителен брой членове се отличава  словообразувателното гнездо, 

обединяващо думите от основа -трĄзн-/-тризн- с първично значение ‚борба, боря се, 
борец‗ и няколко вторични – едно, образувано в резултат на семантично разширяване 

‚състезание, състезавам се, състезател‗, частично синонимизиращо се с дериватите на -

рет-, а другите, произведени чрез пренос, съответно метафоричен ‚подвиг, подвизавам 
се, подвижник‗, или метонимичен ‚награда‗. Гнездото включва: 

 три безафиксни съществителни – морфологични дублети: 
Тризна, -Ą ж. 1. Борба, състезание. Гр. παιαίζηξα ЗлатоструйХIIв., ζηάδηνλ 

ЙоЛествXIIв. 2. Подвиг, мъчение. На тризну с усердиемъ идэше МинЧетАпр /Мъчение 

на ев. Марк/. 3. Награда. ТрĄзн© обрэтъ прэставление и проч бэдĄ убэжа ГрНазXIв., 

гр. Ἄζινλ εὑξάκελνο κεηάζεζηλ.  
Тризно, -а ср. / Тризнь, -и ж. Борба. Явэ бо яко подвигъ и страсть и тризно есть 

нĄнэшьное житие. ПандАнтХΙв. (в др. ркп. тризнь). Гр. ζηάδηόλ ἐζηη. 
 един отименен глагол: 

Тризновати, -у«, -у¬ши несв. Боря се, състезавам се; прен. Извършвам подвиг. 

Едино« дЃше« трĄзнующе съ вэро« блЃгвэщения, съдушьни. Гр. ζπλαζινῦληεο 

ГрНазХIв. 

 две имена на деятели: 

Тризньникъ, -а м. / Тризникъ, -а м. Боец, борец ГрНазXIв. ЗлатоструйΧΙΙв. Гр. 

ἀζιεηήο. 
 един nomen loci: 

Тризнище, -а ср. 1. Място за борба, игри, арена. Гр. ζηάδηνλ, ζθάκκα. Из темницĄ 

изĄде акĄ из нэкоего тризнища МинЧетАпр /Житие на преп. Никита/. Отъсэкоша 
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главу...его на тризнищи Мъчение на Бонифаций. Вонъ тризнища извергъ противника члЃча 

естества. КИнд. Гр. Ἔμσ ηνῦ ζθάκκαηνο ὑπεξαθνληίζαο  ἀληίπαινλ ηῆο ἀλζξσπίλεο 

θύζεσο. 2. Прен. Борба. Въ чернечьское житие, акĄ во искушение и тризнище отъ члЃкъ 

приходще, прежняго въздержанья ихъ прелестьнаго и створимаго уже не держать 
ЙоЛествХΙVв. 

 едно относително прилагателно: 

Тризньнъ, -Ąи прил. Отнасящ се към борби, подвизи. СъскрĄ гЃь отъ мирьскĄхъ 

тризньное бэденьство ЙоЛествХΙVв. Гр. ηὴλ ηνῦ ζηαδίνπ δπζρέξεηαλ. 

 едно словосложение: 

Тризнодавьць, -а м. Устроител на състезания, даващ награда за подвизи. Гр. 

ἀγσληζηήο. Николиже тризнодавьць еще доблествующихъ вэнчаваеть ΚирИерусΧΙв. 

 едно отглаголно съществително, мотивирано от незасвидетелстван глагол 

*натрĄжн©ти: 

Натръжнени¬, натрĄжнени¬, -ия ср. Борба. Едино натрĄжнение надеждĄ ГрНазХΙв. 

Взять натрĄжнение ЙоЕБ. Засвидетелствано още в ЙоЛествХΙVв. Гр. ἄζινλ, ἐπάζινλ. 

Срв. също фонетичния дублет натрĄждение в ГрНазХΙв. 
С конкретното значение ‚борба‗ като вид спортна дисциплина от петобоя думите от 

основа - трĄзн-/- тризн- се синонимизират с дериватите на -бор-/-бра-: 

Брати с, бор« с, бориши с несв. Боря се. Многащи браша с съ мно« ... не 

прэмогоша мене ЖитКондрХIв. 

Борьць, -а м. Състезател по борба. Нъ да не тожде постражд© еже и неумэющеи 

борьци ГрНазΧΙв. Гр. ἀζιεηήο.  

Борени¬, -ия ср. Борба. Рэць о уристании и борении ПролΧΙΙΙв. Гр. πάιαηζκα. 

Документирано у Срезн в подобен контекст също и в МинΧΙΙв., ГрНазΧΙв., 
ЖитАндрЮр. Същият речник отбелязва думата и в ПандАнтΧΙв. Не легъкĄмъ течение 

ни сильнĄмъ борение, успоредно с друг термин от пентатлона: 

Течение, -ия ср.  Бягане.  Гр. δξόκνο. 
В старобългарския превод на Йоан-Златоустовата Беседа върху Евангелие според 

Матей ХVΗв. останалите три дисциплини от петобоя са регистрирани с названията9
: 

Копи¬играни¬, -ия ср. Хвърляне на копие. 

Кулакиби¬ни¬, -ия ср. Юмручен бой, бокс.  

Скакани¬, -ия ср. Скок.  
Със значение ‚бягам‗ и ‚скачам‗, респ. ‚бяг‗ и ‚скок‗ се отбелязват думите от основа 

рист-/-риск-: 

                                                           
9
 Наименованието на дисциплината ‚мятане на диск‗ в речниците към средовековните български 

паметници не е засвидетелствана. Срезн отбелязва думата дискосъ единствено в значение ‚поднос‗. Има я 

обаче в Тихонравовия дамаскин: 

Дискосъ, гр. δίζθνο ‗1. Плоско блюдо, поднос. Срезн; 2. Спортна игра, мятане на тежък предмет.  И 
имаха законь и играяха тамо петь игри. една игра да се надбръзувать ... третіа дискосъ, сирѣчь да фрълять 
камикъ РКБЕНО. Нвб. дискос. 

Микл привежда наименованието дискъ/ дискосъ, без обаче да отбелязва значението на думата. 
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Рискати/ ристати, -а«, -а¬ши несв.  Бягам, скачам. Скоро рищ©щаго  Изб1073г. Ход 

и рищ Деян3:8 Ап ХIVв. Гр. ἅ ιινκαη.  

Ристани¬, -ия ср.  Бягане, бяг. АкĄ нэкĄимъ движеньемь ...беспрестаннĄимъ къ 

сво¬му коньцу къждо насъ таинĄмъ ристани¬мь преспэва¬мъ Пчела. Гр. δξόκνο. 

За мястото, където се провеждат атлетическите надбягвания, са документирани 

едно заимствано и едно домашно наименование: 
Стади¬, -ия ср. Стадион. Текущеи въ стадие единъ же приемлеть вравию 1Кор9:24 

Ап. от 1220 г. 
Натрижени¬, -ия ср.  Поприще10

 за бягане, стадион.
11

 ЙоЗлАнтХVΙв. Гр. ζθάκκα.  

Във връзка с конните състезания са засвидетелствани синоними от двете 

словообразувателни гнезда – деривати на основите -тек-/-теч-/-так-/ -тэк- и -рист-/-риск-, 

съпроводени със съответни уточняващи думи: 

Утакати с, -а« с, -а¬ши с несв. Състезавам се в бягане с колесници. 

Утакающихъ с на колесьницахъ ЙоЛествΧΙΙв. Утакають с на колесьницахъ ЙоЕШ. 

Гр. πσινδακλεῖλ. 
Утэкани¬, -а ср. Надбягване. Утэкание коньско ГрНазХIв. Гр. ἱππνδξνκία. 

Такани¬, -а ср. Колесничьно¬ такани¬ Супр. 

Уристати с, -щ© с, -стиши с св. Състезавам се. ЗлатоструйΧΙΙв. 

Урискани¬/ уристани¬, -а ср.  Надбягване. Коньское урискание РязКрм. На 

колесницахъ урискание твор РязКрм. Не подобаеть мниху на уристание коньное 

въсходити. ЕфрКрм. Гр. ἐλ ἱππνδξνκίαηο. Никакоже убо въ прэдълежащая дни коньная 

уристания да не будуть ЕфрКрм.  СнузнĄхъ и пэшихъ уристании ХронЙоМал. 

Засвидетелствано е също образуваното чрез композиция название конеристательство: 

Конеристательство, -а ср. Надбягване с коне. ...весь градъ на конерĄстательство течаше 
ЙоЗлПрА.

12 
За място, на което се провеждат надбягвания с коне, са документирани една заемка 

в различни дублетни облици и няколко домашни наименования, между които симплекс, 

композит и едно словосъчетание: 

Иподруми¬/ подруми¬, -ия ср. Хиподрум. Севиросъ леU лŤи. при томь м©ченъ бĄсть 

галеонидисъ, Оригеновъ оЃць, иподруми¬ византиа съврьши Изб1073г. 

Иподрумъ/ подрумъ, -а ср. Хиподрум.  ХронГАм.  Произв. Подрумьникъ, -а м. 

Обичащ конните състезания, състезател. По данни на Срезн в късни паметници. 
Коньщица, -º ж. Хиподрум.  ХронГАм. 

Кон/¬/ристалище, -а ср. Хиподрум.   

                                                           
10

 Терминът пъприще, -а ср. е засвидетелстван в старите писмени паметници единствено със 
значението ‚мярка за дължина, миля стадий‗. Значението ‚място за надбягвания, стадион‗ не е 

регистрирано в палеославистичните лексикографски справочници. Етимологично се извежда от стб. 

пер© ‚вървя, отивам, ида; тръгвам, минавам, преминавам‗, праслав. *prъp- ‚движа се, бягам околовръст; 

обвивам, навивам, омотавам; обръщам‗. БЕР V, 526. 
11

 Речниците документират и думата въложище, -а ср. със значение ‚поприще, стадии‗ (като мерна 
единица). 

12
 Димитров 2015: 504. 
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П©ть конетечьнъ Хиподрум. ...на пути ... конетечьнэмь СЗ /Бт35:19 по ркп. ХIVв./ 
Гр. ηνῦ ἱππνδξόκνπ.  

В летописите присъства и заемката алумпиада, -Ą ж. Олимпиада, четиригодишен 

период между поредни олимпийски игри. ИпЛ. Гр. ὀιπκπηάο. 
С цирковите зрелища, устройвани в Рим, се свързват думите, засвидетелствани в 

Мъчение на мчца Текла: 

Звэроборени¬, -ия ср. Борба със зверове. На звэроборению веду. Гр. ζεξηνκαρεῖνλ. 

и 
Звэроборица, -º ж. Лице от женски пол, което се бори със зверове. Веду 

звэроборицу. Гр. ζεξηνκάρνο. 

Ще посоча също образната употреба на глагола съплэтати с в подобни контексти: 

Съплэтати с, -а«, -а¬ши св./несв. Встъпвам в борба. Плътию съ бесплътьнĄимъ 

съплэтающеся и низложиша того на земли мужьскĄ Мин1096г. Съ звэрьми же 

съплэтаяся и съконьчаваемъ мечьмъ Мин1096г. Врага видима съплэтая ся бЃжи« 

помощь невидимо пособьну сътжавъ Мин1096г. 
За ‚награда‗ на Олимпийските игри в Древна Гърция се давал венец от дива 

маслина - маслица дивьяя олимпьская, гр. θόηηλνο ὀιπκπηθόο. 
Широката употреба на мотива намира отражение в развитата словообразувателна 

парадигма на мотивиращото съществително вэньць: 

Вэньць, -а м. Венец. Единэмь же вэньцемь правьдĄ оукрасиш с Супр. Срв. също 

в късни: Награда сугубаго ти ради вэньца, егоже по въскресении христовэ въсприимеши 

КирТур. Приªша вэньц отъ гЃа бЃа НовгЛI. И самъ же влЃдка гЃь иЃсъ хЃъ срэте я съ вои 

англьскĄми, вэнцая побэдьнĄми вэнци НестБорГл. Гр. βξαβεῖνλ. 

Освен него в средновековните писмени паметници са засвидетелствани: 

 отименните глаголи: 

Вэньчати/ вэньцати, -а«, -а¬ши св./несв. Награждавам с венец, увенчавам. 

Вэньчанъ явишися вĄшънимъ исЃлмэ ПандАнтХΙв. Гр. ζηεθαλνθόξνο. 

Вэньчати с, -а«, -а¬ши св./несв. Получавам награда, ДЃша едина вэньчаеть ся 
ЙоЕБ. 

Вэньчавати, -а«, -а¬ши несв. Награждавам с венец, увенчавам. Доблествующихъ 

вэньчаваеть КирИерусХΙΙв. Гр. ζηεθαλόσ.  

Вэньчавати с, -а« с, -а¬ши с несв. Едина дЃша да вэнчава¬ться Изб1073г. 

 имена на лица: 

Вэньчатель, -я м. Който поставя венец, наградител. Вэньчатель яви с вьседоблии 

МинЮлиХΙVв. 
Вэньчьникъ, -а м. Увенчан, награден с венец. Вэньчьникъ бЃжии МинПутХΗв. 

Димитрия почьстимъ ...вэньчьника въ мученицэхъ Стихирар ХΙΙв. Гр. ζηεθαλνθόξνο.  

Вэньчьница, -º ж. Стихирар ХΙΙв. 

 адективиран партицип: 

Вэньчитъ, -Ąи прич.-прил. Увенчан, награден с венец. Аще вэньчити бĄти желаемъ 
ПандАнтХΙв. Гр. ζηεθαλίηεο.  
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Редом с вэньць се среща, макар и рядко, и заемката вравия, -ª ж. Награда. 

Текущеи въ стадие единъ же приемлеть вравию 1Кор9:24 Ап. от 1220 г. 

Лексика, свързана с театралните представления  

От празниците, посветени на бог Дионис – Големите Дионисии и Ленеите – в 

антична Гърция се заражда театърът. Част от тържествата са поетическите състезания и 

драматическите спектакли. Трагедии се поставят още от самото учредяване на 

празниците – 534 пр.н.е., а към 488-486 пр.н.е. се включват и комедии. Представленията 

имат характер на масови зрелища и са предназначени за многобройна публика. През 

епохата на християнството светите отци осъждали театралните спектакли, на които се 

представяли митологични сюжети и персонажи – основно бог Дионис и неговата свита 

от вакхани и вакханки, силени и сатири. Участието в такива мероприятия било 

заклеймявано като развратно деяние. Отрицателното отношение на Църквата е 

разбираемо, като се има предвид оргиастичният характер на представленията, 

съпровождани от сексуални изстъпления с обсценно поведение и говорене и неумерена 

употреба на голямо количество неразредено вино, което е напълно логично като се има 

предвид, че Дионис е бог на виното и винарството. 

В преводните старобългарски писмени паметници са засвидетелствани немалък 

брой термини от разглежданото тук лексико-семантично обединение. На първо място 

ще отбележа думите от  словообразувателното гнездо, обединяващо думите от основа -

игр- с първично смислово ядро на мотивиращата основа ‚движа се, немирувам, 
палувам, лудувам‗. То включва: 

 мотивиращ глагол + отглаголно съществително 

Играти, -а«, -а¬ши несв. 1. Скачам, играя. Агньци играють ГрНазТкХIVв.  На 

тръжищи отрочищимъ игра«щиимъ ГрНазХIв. 2. Забавлявам се. гЃи, не посэдэхъ съ 

с©нмомь игра«щиихъ ПандАнтХIв. 3. Шегувам се, надсмивам се. Иже бЃа ради игра¬ть 

собою ЖитАндрЮр. Къждо на братъ свои игра¬ть НиконПанд. Гр. παίδσ, θαηαπαίδσ.  

Играни¬, -ия ср. Скачане, забавление; шегуване, надсмиване. Играния и влъхвования 
ГрНазХIв. Гр. παίγληνλ. 

 конверсиви:  
Игрь, -и ж. Игра. Аще на игрь позов©ть то не потщисе ГрНазХIв. Не въ игрэхъ весели, 

а въ наказаниихъ дрсели ЕфрСир. Гр. παίγληνλ, θώκε.  

Игра, -Ą ж. Игра. Дьявол м©дрования, ¬же ¬сть ... пияньства, игрĄ, скрэна, 

©родослови¬, смэхъ ПандАнтХIв. Гр. παίγληνλ. 
 имена на деятели: 

Игрьникъ, -а м. Игрьници еретици же или елини ЕфрКрм. Лат. histrio. 

Игрьць, -а м. Игрьца и глумьца ... не подобаеть ... поставляти епЃпа НовгКрм. Игрьць 

бестудьнĄи. Не буди къщюникъ, ни игрець, ни срамословьникъ. Не приноси приноса ни отъ 

волхва и потворьника и игреца 
 nomina loci & concreta: 

Игрище, -а ср.  1. Място за игра. ЦрЃкви стоять зарастъше, а игрища утлаченĄ 

грэховнĄми плсании Златоструй ХIIв. Бу¬ слово, срамословие...еже въ пиру...и на 

игрищахъ, и на улицахъ КирТур. Дэла оставльше, събираються на игрищихъ. 2. Забава, 

зрелище. Бэсовьская игрища. Лат. ludus.   
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Игрьнище, -а ср. Сцена. Гр. ζθελή. 

Игралище, -а ср. 1. Място за игра. На игралищи прэбудете до полудьне ЙоЗлХIVв. 2. 

Забава, зрелище. Дэтьмь бĄсть игралище Ирм. ок. 1250. Гр. παίγληνλ. Лат. ludus.  

Играньница, - ж. Творяще сквернаа она играница ГригЦамбл. 
 относително прилагателно: 

Игральнъ, -Ąи прил. Се ти и словесъ почть, и пострадая, не маслица дивьная олvмпская 

ни яблока братн игралная ГрНазТкХIVв. Гр. παίγληνο. 
Отрицателната конотация на думите от разглежданото словообразувателно гнездо в 

средновековните християнски текстове личи по характерното им словесно окръжение. 

Игрите се успоредяват с такива действия като пьянства, скврьнĄ, скрэни13, ©родослови¬, 

блдени¬. Характерни епитети, с които се свързват, са бэсовьскĄª, пировьнĄª, злĄª, 

неприязньнĄ, бл©дьнĄª. Техни субекти са езичниците, неистовстващите и децата, 
които също са били смятани за особено податливи на тъмните сили, а също и 

неразумни стихии като морето. Неслучайно други семантични разклонения на думите 

от основа -игр- ги свързват с инструменталната музика и танците, от незапомнени 
времена възникнали във връзка с езическите култове. 

Тук се числят и думите от мотивираща основа -глум- с първично значение ‚шумно 

веселие, забава, закачка, забрава‗ (БЕР 1:252): 

Глумити с, -мл« с, -миши с несв. Забавлявам се, веселя се. Рэш злии: нэсть 

зъла ¬же глумити с: что бо пакостять гусли и прочая свирэли; никакоже глумити ся 

християну НиконПанд. Гр. ισξηζζῆλαη. 

Глумлени¬, -ия ср. Забава, веселие. Глумления и блдения ГрНазХIв. Играния, 

бэсовьская пэния и бл©дьнааго глумления.  

Глумъ, -а м. Шум, сцена, забава. Придохъ въ лакедемонъ, да навĄкну вещи 

съвокупления и разлучения, и глумомъ лукавĄхъ и буихъ исповэдании, вълшебную 

прияхъ отъ фрvгъ хĄтрость ПокаянКипр. БĄваеть убо глумъ отъ празнии уму 

нипомĄслящю о добрĄхъ дэлэхъ УстКрм. Гр. ζπκέιε. 

Глумьць, -а м. Актьор. Игрьца и глумьца ...не подобаеть ....поставляти епЃпа. 

НовгКрм. Гр. ζθεληθόο.  
Като преводен еквивалент на гр. термини κῖκνο и ζθεληθόο в славянските преводи 

се среща и думата скомрахъ, -а м.: Скомрахъ бяше въ градэ тарьсэ ПатСинХIв. Сотона 

чЃлкĄ врагĄ бЃу сътвар¬ть, вьскĄими льстьми прэвабля нĄ отъ бЃа, трубами и 

скомрахĄ и инэми игръми Златоструй ХIIв. Иже о конихъ и о скомрасэхъ и о пустĄх 

повэстехъ, то ни ставятся гЃлюще Златоструй ХIIв. Василь стръпътивъ и скврьнитель 

зълъ, съ скомрахĄ игрьць бестудьнĄи ЖитНиф. Творити игрĄ скомрашьскĄя и 

скукольнĄя и всэхъ бории снузнĄхъ и пэшихъ уристании ХронЙоМал. Гр. Ἀγῶλαο 

ἀθξνακάησλ θαὶ ζπκειηθῶλ, ζθεληθῶλ πάλησλ θαὶ ἀζιεηῶλ θαὶ ἱππηθὸλ ἀγῶλα. Произв. 

скомрашьскъ, -Ąи прил., скомрашьскĄ нар., скомрашьство, -а ср. 

                                                           
13

 Скрэнь, -и ж. - Шега, закачане. Гр. εὐ ηξαπειία. Други думи в гнездото: скрэньливъ ‚лекомислен‗ 

ПандАнтХIв. (Пр.17:20); скрэновати, -у«, -у¬ши ‚пустословя‗ УстКрм; скрэновани¬, -ия ср. ‚шега, 

сквернословие‗ ПандАнтХIв. 
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Терминът κῖκνο се предава и със съществителното лутъкъ, -а м.: Вьсьде 

отъмета¬тъ ... съборъ гЃлемĄª лутъкĄ ЕфрКрм. 

С пример от ЕфрКрм Срезн отбелязва и съществителното къствьникъ, -а м. 

‚сатирик‗ в съчетанието обличия къствьникъ ‚сатирични маски‗, гр. πξνζσπεῖα 

ζαηπξηθά, а от НиконПанд ексцерпира синонимния на играти глагол къствовати, -у«, -

у¬ши несв. Играти или къствовати оръганĄ и мусикиями и сопэлми глумити. Вер. се 

касае за грешка в словораздела - вм. и ликъствовати, сегментирано като или къствовати. 

Респ. също и къствьникъ може да се реконструира като ликъствьникъ, -а м. ‚който пее 

в хор, хорист; празнуващ; актьор, участник в драматичен хор‗ (срв. разночетенето в 

приведения по-горе контекст по НовгКрм 1280г. - Обличья игрьць и ликъственикъ.
14

) - 

две думи, мотивирани от съществителното ликъ, -а м. със значение ‚число, група; 
група певци, хор; хорово пеене‗.  

За назоваване на лице, което играе в представление се използва и думата 

наличьникъ, -а м. ‚актьор‗, букв. ‚човек с маска‗, откъдето се развива и прен. значение 

‚лицемер‗: Чьто м искушаете наличьници ПандАнтХIв. Във връзка с нейната 

мотивация се намира съществителното обличи¬, -ия ср. ‚маска‗: Никоему же мужеви въ 

женскую одеждю облачитис ...достоино ни въ обличия игрьць ликъствьникъ ЕфрКрм. 

Впрочем самата дума лице, която лежи в основата на тези деривати, също може да се 

използва в значение на ‚маска‗. Вж., например, пасажа от НовгКрм Козьлии, ни лиць же 

косматĄхъ възлагати на с, ни козлихъ, ни сатурьскĄхъ, където терминът ‚сатирична 

маска‗ се превежда с лице сатурско¬. 

Наименованието наличьникъ е преводен еквивалент на гр. ὑπνθξηηήο, заимствано 

пряко в евангелията с метафоричната си семантика. Вж. Мт6:2, 23:13, 24:51 Мар Зогр 

Ас Сав (СтбР 2: 1292).  
В Диалозите на Псевдо-Кесарий като превод на ὑπνθξηηήο се посочват още думите 

лицекрĄи ‚който играе роля, преструва се, актьор‗ 220, 425 и лицемэръ 109, 91; 109, 96.
15

 

Последната развива богато словообразувателно гнездо, включващо освен 

гореупоменатото име на лице също и:  

 глагола лицемэровати /с/ ‚преструвам се, симулирам; лъжа‗, гр. ὑπνθξίλεζζαη 
(регистриран в ПандАнтХIв., ГрНазХIв. и другаде); 

 отвлечените съществителни лицемэри¬, -ия ср. (документирано в ЕфрКрм, 

ПандАнтХIв. и пр.) и лицемэрьство, -а ср. (регистрирано в Златоструй ХIIв.) със 
значение ‚актьорство, преструвка, симулиране, притворство‗, гр. ὑπόθξηζηο;  

 прилагателното лицемэрьнъ ‚ироничен; притворен‗, гр. εἰ ξσληθόο (отбелязано в 

Изб1073г., Сб1076г.) и наречието лицемэрьно ‚с насмешка, иронично‗, гр. εἰ ξσληθῶο 
(ТеодоритТкПс 49:11).  

                                                           
14

 Вж. също и др. думи от гнездото с положителна конотация - предимно за хор от ангели, светии 

или богомолци: ликъствовати ‚празнувам ,тържествувам‗, ликъствование ‚ликуване‗, съликовати и 

съликъствовати ‚съвместно ликувам‗, съликостояние ‚лик, сонм‗, съликъствьникъ ‚участник в 

песнопение‗. 
15

 Милтенов 2006: 254. 
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При всички думи от гнездото се вижда ясно асоциативната връзка в съзнанието 

между актьорска игра – лъжа – измама – неискреност, което отново подчертава 

пейоративната нагласа към театралните игри през Средновековието. Прави впечатление 

различната мотивираща основа на посочените стб. термини за ‚актьор‗ и техния гръцки 

еквивалент ὑπνθξηηήο. Докато гръцката дума, наследство от класическата древност, 
възхожда към едно първично неутрално значение ‚рецитатор, декламатор‗ (от гл. 

ὑπνθξίλνκαη ‚отговарям, отвръщам  декламирам, представям на сцената трагедия или 

комедия, изпълнявам роля  преструвам се), то вътрешната мотивировка на стб. 

съответствия неизменно се свързва с основата на съществителното лице в преносното 
му значение ‚маска‗ и говори за изначално натоварване на понятието в езиковото 

съзнание на българина с негативна семантика, която при това се явява не просто 

доминираща за него, но дори нещо повече - единствена. Дотолкова, че в ново време с 

промяната на отношението към този род изкуство в нашия език е трябвало да бъдат 

възприети чрез посредството на модерните западноевропейски езици и руски други 

думи, назоваващи участниците в театралното представление (актьор, букв. ‚действащо 

лице‗). Собствено българските словосложения лицекрĄи и лицемэръ, както и 

отименният дериват наличьникъ - авторски преводачески решения на средновековните 

ни книжовници срещу отглаголното гр. съществително ὑπνθξηηήο, са ярък пример за 
таланта на стб. преводачи, способни чрез силата на българското слово да изковат 

оригинални наименования за заетите понятия, съдържащи в цялата ѝ  дълбочина 
водещата културна концепция. 

Засвидетелствана е също заемката фимеликиª мн. ‚актьори‗: Яко не подобаеть 

сЃщникомъ позоръ никацэхъ же позоровати на брацэхъ, нъ преже ажь не вънидуть 

филикия, въстати имъ ити оттуда УстКрм. Гр. ζπκειηθόο. 

В Номоканона присъства думата к©щьница, - ж. ‚актриса‗ (според др. 

разночетения съводьница), мотивирана от съществителното к©ща, превод на гр. ζθελή. 
Като еквиваленти на ζέαηξνλ, ζεαηήο и др. гр. термини от тази основа в 

средновековните славянски писмени паметници се явяват думите с основа позор-, 
имаща първично значение ‚гледам, наблюдавам‗ – с презумпция за публичност, 

откъдето пък се развива преносно пейоративно ‚присмивам се, поругавам се, 

посрамявам‗, респ. ‚присмех, посрама‗. Гнездото съдържа: 

 nomina actionis: 

Позоровани¬, -ия ср. (> позоровати, -у«, -у¬ши несв. Гледам, наблюдавам, гр. 

ζεάνκαη) Зрелище. Отъмета¬ть ...ловщиихъ позорования 

Позоръ, -а м. 1. Зрелище, представление. Позори игрьнии въ недэл« ... да 

възбранютьс ЕфрКрм. Коньская уристания да не будуть или инъ людьскĄи позоръ да 

не сътвор¬тьс ЕфрКрм. 2. Посмешище. Поношении и печальми позору бĄвше 

ПандАнтХIв. Гр. ζεαηξίδεζζαη. 3. Поругание, опозоряване. Будуть на позоръ вьсэмъ  

члЃкомъ Сб1076г. 
 nomen loci: 

Позорище, -а ср.  1. Място, където се провеждат представления; зрелище, 

представление. ...неподобьно ¬сть на позорища въсходити ЕфрКрм. Да не пущаете (раба и 

жен©) на позорище ходити Златоструй ХIIв. Оставихомъ праздьникĄ, позорища, съборĄ, 

пирĄ ГрНазХIв. 
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 nomen agentis: 

Позоратаи, -я м. Зрител. Отърица¬мъ же прэподобьнĄимъ епЃпомъ ... играющимъ 

позоратаимъ бĄвати ЕфрКрм. Гр. ζεαηήο, ζεσξαηήο. 
 признакови думи: 

Позорьнъ, Ąи прил. Зрелищен, театрален. Плсания позорьна ГрНазХIв. Гр. ζεαηξηθόο. 

Позорьнэ нар. Открито, на показ. ГрНазХIв. Гр. ζεαηξηθῶο. 

Позоратаискъ, Ąи прил. В съчетанието к©ща позоратаиска ‚театър‗  (в др. ркп. 

позорищьная) НиконПанд. 

Като преводен еквивалент на гр. ζέαηξνλ в ЗлатоструйΧΙΙв. е засвидетелствано и 

съществителното трэзнище, -а ср.  (Еще бо трезнище състоитьс сего свэта), а в ЕфрКрм 

пряката заемка скиния, -ª ж.  (Плсании прэдъ скиниями не творити).  

От наименованията на драматическите жанрове в преводните паметниците е 

документиран композитът козьлогласовани¬, -ия ср., калка на гр. ηξαγῳδία ‚песен на 

козлите, трагедия‗, регистрирано в Апостола и като превод на θῶκνο ‗весела, пиянска 
процесия‘: Не козлогласовании и пьянствĄ, любодэянии Римл 13:13 Ен. Козьлогласованию 

непьщуеться ГрНазХIв. Хот ихъ козьлогласованиемъ обавити бэду Рим11:21 АпТк. Срв. 

също и примера у Срезн, ексцерпиран от късен руски паметник Подобаеть праздьновати 

день рождества великаго иоана прэдтечи въ чистотэ и цэломудрии, духовнэ въ 

молитвахъ и въ пощениихъ и въ братолюбии, не козлогласованиемъ и пиянствомъ Посл. иг. 

Памф.  

Документирано е и заимстваното прилагателно трагикъ ‚трагически‗: Творьна или 

трагика гранеса Атанасий Александрийски. Гр.  πνηεηηθνὺ ο θόζκνπο ἢ  ηξαγηθνὑο. 

Засвидетелствани са и имената на някои от прочутите елински драматурзи: 

О неи же кощуну рече еувропиди ХронЙоМал. 

Лексика, свързана с античната философия 

 

Към нематериалното културно наследство от Античността се отнася и 

философията, която полага началото на научната мисъл. Голяма част от познанията си 

за древните философски учения днес дължим на свидетелствата за тях в 

произведенията на св. Отци, независимо от резервите и предубедеността, с която 

християнските писатели са се отнасяли към старогръцките и римските мислители. Чрез 

средновековните преводи на патристическите съчинения на славянски език Slavia 

orthodoxa се приобщава към постиженията на античната философия.  

В старобългарските писмени паметници са засвидетелствани немалък брой думи – 

названия на реалии и термини от областта на античната философия. От различните 

общи наименования за гр.  θηινζνθία, в текстовете на първо място ще отбележа  
пряката заемка: 

Философия, -ª ж. Якоже пчелу видимъ по всэмъ садомъ и зельемъ лэтающе, отъ 

когождо ихъ полезная приемлюще, такоже и уноши учащеся философьи и на вĄсоту 

м©дрстью хотще възити и отъвсюду лучшая сбирають Пчела. Философию проити 
ЖитТеодСтуд.  

Редом с нея са документирани и отнасящите се помежду си като 

словообразувателни дублети калки: 
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Любом©дри¬, -ия ср. Любом©дрию уставъ ПандАнтХIв. Строино¬ любом©дри¬ 

ЖитТеодСтуд.  
Любом©дрьство, -а ср. Любомудрьства душьнаго ЙоЗлАнтХVIв.  

М©дролюби¬, -ия ср. Видэ ли м©дролюби¬ ЗлатоструйХIIв. – с разместване местата 

на компонентите на словосложението. 

Като преводен еквивалент на гр. θηινζνθία в ГрНазХIв. е засвидетелствано и 

словосъчетанието любьзна прэм©дрость (Спэюща на любьзн© прэм©дрость). 

Със значение ‚философия, мъдрост‗ в паметниците се употребява още 

съществителното хĄтрость, -и ж., възхождащо към основа -хĄт-/-хĄщ-/-хват-, което се 

отличава като цяло с по-обща семантика ‚всякакво умение, наука, изкуство‗. Блюдэте 

егда кто вĄ ¬сть крадовод хĄтрости« Кол2:8 АпХVIв. Гр. ὁ ζπιαγσγῶλ δηὰ ηῆο 

θηινζνθίαο. 
В Изб1073г. на истинската мъдрост на Божиите писания се противопоставя 

елинското мъдруване (ухĄщрени¬, -ия ср.): Соломонъ истиньную мудрость и учение 

учить, да не купьно имэниемь мудростьнĄимъ въ ухĄщрения елиньска и въ ереси нэкто 

въпадеть Изб1073г.  

За ‚човек, който се занимава с философия‗, гр. θηιόζνθνο или ζνθηζηήο, в 
средновековните славянски преводи се използват пряката заемка философъ и нейните 

калки м©дролюбьць и любом©дрьць: 

Философъ, -а м. Философъ въ философэхъ ГрНазХIв. Къто исповэсть млЃсрди¬ бЃжи¬, 

се бо не избра отъ прэмудрĄихъ философъ, ни отъ властелинъ градъ пастуха и учителя 

инокĄимъ, нъ да о семь прославиться им гЃне, яко грубъ сĄ и невэжа, прэмудрэи 

философъ явися НестЖитТеод. 

М©дролюбьць, -а м. Кажеться м©дролюбьць кĄку имĄи на челэ ЗлатоструйХIIв.  

Любом©дрьць, -а м. Диоптра. 

Със значение ‚философ, мъдрец‗ в паметниците се употребяват още 

прилагателното м©дръ, -Ąи и съществителното м©дрьць, -а м., възхождащи към прасл., 

които се отличават като цяло с по-обща семантика
16. В Зогр.-лл. 2а 11сл. античните 

мислители са наречени вънэшьнии хĄтрьци, за разлика от християнските богослови: 

Яко и вънэшьнии хĄтрьци рьвьну«тъ тъчьно имъ умэ«штиимъ хĄтрьцемъ въ 

потэпэ пьр съ нĄми въздвиж©ште. Вж. също вънэшьнии философи уставĄ члЃчьска 

являюще вэщаваю в ХронГАм, както и вънэшьняя философия пак там. 
Към разглежданата тематична група принадлежат също:  

 три прилагателни с изразена семантична диференциация – образуваното от 

заимстваната основа се употребява като относително, а двете калки – като качествени 

определения:  

Философьскъ, -Ąи прил.  1. Който се отнася до философия или философ, 

философски. Философьскую хĄтрость имуще ПовВрЛ. Философьска м©дрешеперания 

низложь простĄн« учения МинПутХIв. 2. Богословски. ФилософскĄхъ догматъ сила 

кроткĄмъ оружие бĄваеть Пчела. 

                                                           
16

 Вж. семантичния анализ на думата  у Христова-Шомова 2016: 59. 
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Любом©дръ, -Ąи прил.  Любомъдър. ИсакСир. 

М©дролюбьнъ, -Ąи Любомъдър. прил.  ПролМарт. 

 три глагола от словообразувателното гнездо на двусъставната основа  любом©др- 
със значение ‚занимавам се с философия, философствам‗, гр. θηινζνθεῖλ: 

Любом©дрити, -р«, -риши несв./св. Философствам. Любом©дри¬мъ о бЃзэ и о 

бЃжьствьнĄихъ ГрНазХIв.  

Любом©дрьствити, -щтвл«, -ствиши несв./св. Философствам. Диоптра. 

Любом©дрьствовати, -у«, -у¬ши несв. Философствам. О различьнĄихъ 

любом©дрьству¬мъ ГрНазХIв. Гр. θηινζνθεῖλ. 

Освен тези най-общи названия засвидетелствани са още: 

 наименования на отделни философски школи и течения: 

Схолия, -ª ж. Школа. Въ схолии учение Пчела. Гр. ζρνιή.
17

 

Акадимия, -ª ж. Академия.
18 Нэкъто безумнĄи уноша въ акадимии пршетьс о 

дЃшэ Пчела. 

Со»истикия, -ª ж. Софистика.  Ни со»истики състоть с можеть кромэ 

прэмĄшлаи Изб1073г. Гр. ζνθηζηηθή.
19

 

Диалексика, -Ą ж. Диалектика ЖК. Гр. δηαιεθηηθή.
20

 

 имена на философи и мислители: 

*Пи»агоръ, -а м. Питагор.
21

 Произв. Пи»агоровъ, -Ąи прил.  Питагоров. ЕфрКрм.  

                                                           
17

 Първоначалното значение на думата ζρνιή в стгр. е ‚незаетост, свободно време, отдих, почивка; 

безделие‗. Оттам започва да означава ‚свободно занимание, разговор, разискване, изучаване‗, конкр. 

‚училище, школа‗. Семантичният развой е в непосредствена връзка със схващането, че интелектуалните 

занимания са приоритет на богатите, които нямат нужда да упражняват физически труд и да са ангажирани с 

производство, за да изкарват прехраната си. 
18

 Философска школа, която била създадена от Платон около 395 пр.н.е. и се намирала в маслинена 

горичка край Атина, наречена в чест на древногръцкия герой Академ. 
19

 Софистика е понятие, обозначаващо в най-популярното си значение едно от философските течения в 

древногръцката античност. Философите — софисти обикновено били пътуващи, частни учители по реторика. 

Значими представители: Протагор, Горгий, Филострат, Антифон и др. Похвати на софистиката са откъсването 

на събитията от тяхната връзка, прилагане на закономерности за една група явления към явления от друга 

група, на една историческа епоха — към събития от друга епоха и т.н. "Софизми" се наричат всевъзможните 

уловки, които са замаскирани с външна, формална правилност. Но те се прилагат съзнателно в спор или в 

доказателството, а в същността си са неправилни доводи. Оттук и негативният оттенък в другото значение на 

термина „софизъм―, като пейоративен израз, отнасящ се до разсъждения, основани на лъжливи доводи, 

манипулативно използване на аргументи, словесно изхитряне, което води към само привидно логични изводи. 
20

 Диалектиката (от старогръцки: διαλεκηική, ‚изкуство на разговора‗). В древногръцката философия 

диалектиката е форма на излагане на философски разсъждения във вид на диалог между две 

противопоставящи се страни, развита най-добре в сократическите диалози на Платон, метод на разсъждение, 

основаващ се на размяната на аргументи и контрааргументи в подкрепа на определена теза и нейната 

антитеза. Резултатът от нея може да бъде отхвърлянето на един от двата възгледа, тяхното съвместяване и 

съчетаване или поне качествена промяна в насоката на диалога. 
21

 Питагор (на гръцки Πσθαγόρας) е древногръцки математик и философ, създател на религиозно-

философската школа на питагорейците. Учението на Питагор за числото е един от първите опити за поставяне 

на въпроса за количествената страна на закономерността в природата. Всичко в природата се измерва, 

подчинява се на числото, защото в числото е същината на всички неща; да познаем света, неговата 

закономерност, неговия строеж – това значи да познаем управляващите го числа. Такива са основните 

положения, характерни за философията на Питагор. Мистиката на числата е сърцевината на питагорейския 

идеализъм. 
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Анаксархъ, -а м. Анаксарх.22 Тои ли сократъ и аристидъ и анаксархъ и прочии 

величаах© с имже и философи« и правьд© и трьпэние любьяху Супр. 

Антистенъ, -а м. Антистен.
23

 Видэвъ антистена въ схолии учение продолживъша и 

рече: не вэсте ли, яко мэра слову есть не иже гЃлеть, но иже слĄшить Пчела. Гр. ζρνιή. 

Сократъ, -а м. Сократ.24 То ли ти с© риторъства, то ли с©тъ тво книгĄ. тэхъ 

сократъ отъ а»инеи не пострада. Супр. 

Платонъ, -а м. Платон.
25

 Произв. Платоновъ ни платоновĄхъ, ни аристотелевĄхъ 

бэсэдъ не стжа...., ни хĄтрорэчия не навĄкохъ ЖитСтефПерм. 

*Аристотель, -я м. Аристотел.
26

 Произв. Аристотельскъ и  Аристотелевъ прил. 
Аристотелов. ЕфрКрм.  

Ѳалии, -я м. Талес.
27

 КонстПреслПрАр. Гр. Θάιεο. 

 названия на последователи на философски учения: 

Пи»агоряне, -ъ / пифагаране, -ъ / пи»агории, -ии м. Питагорейци. ЕфрКрм. Гр. 

Ππζαγόξηνη, Ππζαγνξηθνί. Лат. pythagorei.
28

  

Ходильници, -къ м. Перипатетици. ЕфрКрм.
29

 

                                                           
22

 Анаксарх  е гръцки философ по времето на Александър Велики, последовател на Демокрит. 
23

 Антистен (на старогръцки: Ἀνηιζθένης, ок. 445 пр.н.е., † ок. 365 пр.н.е.) е древногръцки философ, 

основоположник на кинизма. Бил символ на „унижените и оскърбените― в Атина. Носел прост плащ, не се 

подстригвал, имал дълга брада, ходел бос. 
24

 Сократ (на гръцки: Σωκράηης, 469 пр.н.е. – 399 пр.н.е.) е древногръцки философ, един от най-важните 

символи на западната философска традиция. Чрез проучвания и задаване на въпроси той създава нов клон на 

философията, която дотогава е ограничена от рамките на теориите за природата, отнасящ се до морала и 

моралното образование. Този нов аспект на философската наука се нарича етика (от гр. ἦ ζνο  ‗характерното 
за отделния човек, това, което го различава от другите и му придава индивидуални черти‘. За Сократ 

моралното развитие е най-важната човешка задача. За него философията не е само сбор учения и догми, а и 

начин на живот. 
25

 Пла тон (на гръцки: Πλάηων) е древногръцки философ, математик, ученик на Сократ, автор на 

философски диалози и основател на Атинската академия, която е първата институция за висше образование в 

Западния свят. Наред със своя учител Сократ и с ученика си Аристотел Платон поставя основите на западната 

философия и наука. Платон е новатор в областта на писмения диалог и диалектичните форми в областта на 

философията, които се счита, че са създадени от него. Основател е най-вероятно и на западната политическа 

философия, с неговите диалози „Република― и „Закони―, осигуряващи едни от най-ранните съществуващи 

тълкувания на политически въпроси от философска гледна точка. 
26

 Аристотел (на старогръцки: Ἀριζηοηέλης) е древногръцки философ и учен, един от най-големите гении 

на Античността и е наричан „баща на науката―. Ученик на Платон и учител на Александър Македонски, 

Аристотел е сред малкото личности в историята, изследвали почти всяка тема, достъпна за съответната епоха. 

В науката той изучава анатомия, астрономия, география, геология, зоология, метеорология и физика. Във 

философията той пише за естетика, етика, икономика, метафизика, политика, психология, реторика и 

теология. Занимава се още с образование, чуждоземни обичаи, литература и поезия. Съчиненията му са на 

практика енциклопедия на древногръцкото познание. 
27

 Талес от Милет е древногръцки философ, смятан за първия философ в гръцката традиция. Той 

основава Милетската школа, с което поставя началото на европейската наука. Смятан е за първият от 

седемте мъдреци на Гърция. 
28

 Питагорейската школа се счита за първата организирана философска школа. Последователите на 

Питагор са спазвали строги предписания, свързани с начина на живот и поведение. Школата няма ярко 

изявени индивидуални представители, защото учениците на Питагор са изповядвали неговите виждания. 

Поради тази причина е невъзможно да говорим поотделно за вижданията на Питагор и неговите 

последователи питагорейците. Школата се занимава основно с проблемите на космологията, а хармонията е 

описана чрез математически прийоми. 
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Платоници, -къ м. Платоници, последователи на Платон. ЕфрКрм.
30 

Епикуряне, -ъ м. Епикурейци. ЕфрКрм. Вж. също в Шишатовацкия апостол 

епикурии, -ии м.  ЕллинĄ, глаголемĄ епикури Ап /Деяния17:18/. Гр. ἐπηθνπξεῖνη.31
 

Куници, -къ м. Циници. ЕфрКрм. Гр. θπληθνί.32
 

Стоици, -къ  м.  Стоици. КонстПреслПрАр. Гр. ζηνηθνί. 

Лексика, свързана с реториката и изкуството на красноречието 

Към нематериалното културно наследство от Античността се отнася и реториката, 

тясно свързана с развитието на политическото и съдебното красноречие в Древна 

Гърция, където с установяването на демокрацията и демократичните институции през 

510 г. пр.Хр. възниква необходимостта от практикуване на публичното говорене. 

Достигнала разцвет и в Римското общество, тя бива унаследена и в средновековната 

европейска цивилизация като едно от трите свободни изкуства наречени trivium
33

, 

редом с диалектиката и граматиката.  

В старобългарските писмени паметници са засвидетелствани немалък брой думи – 

названия на реалии и термини от областта на античната реторика. На първо място ще 

отбележа преките заемки риторъ и риторикия:  

Риторъ, -а м. Оратор. Ритори учаться законьнэи рэчи гЃлати Пчела. Гр. ῥήησξ. 

Риторикия, -ª ж. Елиномь же достася грамотикия и риторикия ЖитСтефПерм. Гр. 

ῥεηνξηθή (sc. ηέρλε). 

Вж. също образуваните от съответната чужда основа деривати със стб. 

словообразувателни средства риторьство и риторьскъ: 

Риторьство, -а ср.  Риторика, красноречие, ораторско изкуство. Онъ же къ нему, то 

ли ти с© риторьства, то ли с©тъ книгĄ тэхъ сократъ отъ а»инеи не пострада Супр.  

Риторьскъ, -Ąи прил. Ораторски. Плетения риторьска ОктоихХIIIв. Ни риторьскĄмь, 

ни философьскĄимь учениемь учити ся ХронГАм. 

Калки на гр. ῥήησξ се явяват съществителните рэчьникъ и глагольникъ: 

                                                                                                                                                                                     
29

 Перипатетици, философска школа в Древна Гърция, чийто основател е Аристотел. Нарича се още 

Λύκειον, латинското произношение е Лицей. 
30

 Платонизмът е философията на Платон и други философски доктрини, считани за нейни производни. 

Една от основните концепции на платонизма е теорията за формите или идеите, според която предметите в 

реалността са само несъвършено отражение на истинската си нематериална същност. 
31

 Епикурейството е философска школа, основана около 307 г. пр.н.е. върху ученията на Епикур (IV-III в. 

пр. Хр.). Епикур е атомист и материалист, който вярвал, че най-голямото благо се състои в търсенето на 

умерени удоволствия, с цел постигането на състояние на спокойствие и освобождаване от страха (ἀηαξαμία), 

както и на отсъствие на телесна болка (ἀπνλία) чрез познаване на механизмите на света и границите на 
човешките желания. Съчетанието на тези две състояния би трябвало да доведе до най-висшата форма на 

щастието. 
32

 Киниците (гръцки: Κπληθνί, латински: Cynici, от Κπλόζαξγεο (Киносарг), хълм в Атина, и, по-нататък, 

от куче θύσλ, θπλόο) са антични философи, прочули се със своите критики към обществените норми и 
ценности. Тяхното название по-късно става нарицателно (на български: "циник"). За основател на школата се 

счита Антистен (IV в.пр. Хр.). Най-известен неин представител е Диоген от Синопа, с чието име са свързват 

множество анекдоти. 
33

 Първото описание на тривиума (без употреба на самия термин, който възниква през Каролингското 

възраждане) като съвокупност от науки (disciplinae) било дадено в IV в. от Блажения Августин в трактата «За 

реда» (De ordine, 386 г.). 



е-списание в областта на хуманитаристиката 
Х-ХХI в. год. VI, 2018, брой 11; ISSN 1314-9067 http://www.abcdar.com 

 
 

Татяна Илиева  

Рэчьникъ, -а м. ‚оратор‗. Съвэдэтельствоваше рэчьникъ градьнĄи МинЧетАпр 

/МъчТеод/. 

Глагольникъ, -а м. Глагольници нэции сущи и несъказанĄихъ сповэстьници величьства 

небесьнааго. ХронГАм. Гр. ῥήησξ. 
Към разглежданата тематична група се отнасят и домашните думи от  

словообразувателното гнездо, обединяващо думите с базова морфема -вэт-/-вэщ- и 
първично смислово ядро на мотивиращата основа ‚говоря, казвам‗. Вероятно не без 

влияние на фонетичната близост с думи от корена *vĕd- в семантичната структура на 

тези деривати се привнася допълнителна диференциална сема ‚знание‗, срв. вещ 

‚знаток‗ срещу вещая ‚предсказвам, предричам‗, съвет ‚наставление, поучение‗ и др. 

Гнездото включва: 

 деятелско име: 

Вэтии, -я м. Оратор, ретор. Вэти въ вэтьяхъ...ГрНазХIв. ХĄтростьнĄи вэтии 

МинЧетФевр /ЖитТеодСтр/. Покрай положителното окачествяване обаче думата често 

се употребява и с пейоративно значение, визиращо манипулативното използване на 

изкусната реч, словесното изхитряне на раторите. Вэтиемь л©кавьство омразилъ еси 

МинПутХIв. Вэтия лютость обличилъ МинМай ХIIв. 

 относително прилагателно: 

Вэтиискъ, -Ąи прил. Гр. ῥεηνξηθόο. Вэтииское м©дреглумление МинПутХIв. 

Повелэнию м©чителеву пор©гала с еси и вэтиискĄхъ уставила еси блдьнĄª глаголĄ 

богом©драя СтихирХIIв. – отново в окръжение с негативно натоварени думи и изрази, 

като оксиморонния композит м©дреглумление34 или съчетанието блºдьнĄª глаголĄ 

‚празноловия‗. Като същ. Вэтииская ср. р. мн. ч. Гр. ῥεηνξηθά. Ораторско изкуство. 

Творитвьная и вэтииская и хĄтростьное изобретение многĄя упразни, имъже тускъ лъжа 

есть Изб1073г. 
 абстрактни наименования на отвлечено качество и действие: 

Вэтииство, -а ср. Красноречие. Ни вэтииство състоть с можеть кромэ 

хĄтростьнаго гЃлания Изб1073г. Гр. ῥεηνξηθὴ ηέρλε. Лат. eloquentia.  

Вэтия, -ª ж. Красноречие. Не величанн¬ гЃлъ и рэчии вэтия дЃшу вэсть 

съкрушати, нъ съмэрено слово ЖитТеодСтуд. 

Нвб. континуанти вития, витийски, витийство, витиеват са заети чрез руски ез., 

в който е настъпила редукция е > и. Вследствие на това се наблюдава фонетично, а 

оттук и семантично сближаване с корена на глагола вия и производните му, базирано 

вероятно на образни аналогии като виене, плетене на речи, може би не без асоциацията 

и за извъртане на смисъла чрез произнасяне на извъртяни, респ. извъртащи, речи. 

Засвидетелствани са също образувани чрез словосъчетаване или композиция 

названия на основата на стб. деривати на хĄтр-: 

ХĄтрословесьникъ, -а м. Изкусен в речи. Приложити къ повэсти, якоже обĄчаи им©ть 

хĄтрословесьници. По данни на Срезн в късни паметници.  

                                                           
34

 м©дръ + глумъ ‚закачка, шега, несериозно говорене‗. 
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Срв. и синтактичния аналог на току-що упоменатото сложение словеса хĄтрьць в 

Супр (Не ю начхомъ глаголати о зависти, и ªзĄци вэтии, и словеса хĄтрьць, и бесэдĄ 

учитель ...извэщати не мог© зълобĄ еª). 

ХĄтрорэчи¬, -ия ср. Изкусна реч, красноречие – ни платоновĄхъ, ни аристотелевĄхъ 

бэсэдъ не стжа...., ни хитрорэчия не навĄкохъ ЖитСтефПерм. 

Вж. също субстантивния израз хĄтростьно¬ глаголани¬ ‚изкусно говорене‗ в 

приведения по-горе пример от Изб1073г. (Ни вэтииство състоть с можеть кромэ 

хĄтростьнаго гЃлания), както и съответната глаголна синтагма хĄтрости« глаголати 

‚говоря изкусно‗ в ГрНазХIв. (Дьньсь да научимъ, а утрэ хĄтростию гЃлемъ), гр. 
ηερλνινγεῖλ. 

Освен разгледаните общи наименования в старите писмени паметници са 

засвидетелствани също имена на гръцки и римски оратори (Димос»енъ35, Кикеронъ36
). 

През Средновековието от античната реторика се усвоява предимно учението за 

фигурите и тропите. В превода на трактата О образэхъ на Георги Хировоск
37
, поместен 

на л. 127а в Изб1073г. са изброени стб. наименования на реторичните фигури и тропи, 

стб. образи, гр. ηξόπνη, ζρήκαηα, а на л. 237в-240г са приведени техните дефиниции, 

придружени с примери от Библията и стгр. поети: Творьчьстии образи суть кŤз: 

инослови¬38, прэводъ39
, напотрэби¬40, приªти¬41, прэходьно¬42, възвратъ43, 

                                                           
35

 Демостен (384 пр.н.е., Атина – 322 пр. н. е., Атина) известен древногръцки държавник и оратор. Гр. 

Γεκνζζέλεο. 
36

 Марк Тулий Цицерон (Marcus Tullius Cicero, 106-43 г.пр.н.е.) е прочут римски оратор и държавник. 

Известен е като най-големия стилистик на латинската проза. 
37

 Византийски писател, живял между VI и IХ в., автор на филологически трудове. Неговият трактат „За 

тропите― е написан въз основа на Аристотелевите съчинения Реторика и Поетика, в които за пръв път са 

въведени съответните термини. Повече за славянската традиция на съчинението вж. у Гранстрем, Ковтун 

1977: 99-108 и Вагнер 1977: 139-152. 
38

 Инослови¬, -ия ср. Алегория, образ, който се създава, като се описва един конкретен предмет, а се 
подразбира друг. Гр. ἀιιεγνξία. Инослови¬ убо ¬сть ино нэчьто глЃющи, а инъ разумъ указа«щи. В нвб. се 
употребяват заетият гр. термин и неговата калка иносказание. Вж. в речника на Фр. Миклошич иносъказани¬, -
ия ср. и другите от същото гнездо:  

Иносъказательнъ, -Ąи прил. Алегоричен. Гр. ἀιιεγνξηθόο. int. /Mikl/. 

Иносъказа¬мъ, -Ąи прич. от иносъказати, -а«, -а¬ши несв. Употребявам алегории, говоря чрез 

иносказание. Гр. ἀιιεγνξέσ. Šiš /Mikl/. 

Инорэчьнэ нар. Иносказателно. Гр. ἀιιεγνξηθῶο /Mikl/. 

Срв. също у ЙоЕГрам повэстьнъ ‗иносказателен‘ (Видъ же именъ дэлиться въ с·а: въ первобĄтьно, и 
дэиствено, и повэстьно и рододатьно) и у ГрНазХIв. повэстьно ‗иносказателно‘ в превод на гр. ηὸ  ηνῦ  κύζνπ 

(Безводи¬мь съхн©ти или повэстьно ¬же срэдэ источьника м©чити с). 
39

 Прэводъ, -а м. Метафора, преносна употреба на думите и словосъчетанията поради аналогия, сходство, 

сравнение и др. Гр. κεηαθνξά. Прэводъ же ¬сть слово отъ иного на ино прэводимо. В нвб. е зает гр. термин. 
Вж. също прэводити, -жд©, -диши св. Извършвам пренос, метафоризирам. Отъ съдЃшьнĄхъ на 

несъдЃшьная прэводитьс. 
40

 Напотрэби¬, -ия ср. Катахреза, неправилна употреба на думи не в прякото им значение, а извън него, 
като по този начин се създава мнима метафора, понеже използваната в преносен смисъл дума се приема в 

прякото й значение. Гр. θαηάρξεζηο. Напотрэби¬ же ¬сть ¬гда нэкого обĄчая гЃлеть с нэчьто не сĄ то истово¬. 
В нвб. е зает гр. термин. 

41
 Приªти¬, -ия ср. Металепсис, вид метонимия, състояща се в замяна на логически предшестващото с 

последващото го и обратно. Гр. κεηάιεςηο. Приªть¬ же бо ¬сть рэчь при¬млющи подобоимэния отъ с©щааго 
истово¬. В нвб. е зает гр. термин. 
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съприªти¬44, сънти¬45, именотвори¬46, сътворено¬47, въименомэстьство48, отъимени¬49, 

въсптослови¬50, округослови¬51, нестатъкъ52
, издрди¬53, лихорэчи¬54, притъча55

, 

прикладъ56, отъдани¬57, лицетвори¬58, сълогъ59, пор©гани¬60, видъ61, посладослови¬62.  

                                                                                                                                                                                     
42

 Прэходьно¬ субст. ср. ед. (< прэходьнъ). Хипербатон, инверсия, разместване на реда на думите в 
словосъчетанието. Гр. ὑπέξβαηνλ. По-надолу, на л. 238в в дефиницията е употребен синонимът прэст©пьно¬. 
Прэст©пьно¬ же ¬сть слово прэст©пая отъ прьвааго ¬же ¬ по немь. В нвб. е зает гр. термин. 

43
 Възвратъ, -а м. Анастрофа, промяна на обичайния словоред без изменение в смисъла гр. ἀλαζηξνθή. 

Възвратъ же ¬сть слово възвращая с отъ подълежащааго на прэдълежаще¬, ни ¬динои же части словесьнэи 
посрэду пода«шти. В нвб. е зает гр. термин. 

44
 Съприªти¬, -ия ср. Синекдоха, вид метонимия, при която цялото се представя от негова част или 

обратно. Гр. ζπλεθδνρή. Съприªти¬ же ¬сть слово раздэля, а друго¬ съ соб© явля. В нвб. е зает гр. 
термин. 

45
 Сънти¬, -ия ср. Силепсис, нарушаване на съгласуването. Гр. ζύιιεςηο. Сънти¬ же ¬сть рэчь ¬же о 

¬диномь нэчесомь и дъво¬мь или о мнозэ обьште творшти. В нвб. е зает гр. термин. 
46

 Именотвори¬, -ия ср. Ономатопея, образуване на имена. Гр. ὀλνκαηνπνηΐα. Имнотворени¬ же ¬сть рэчь 
по подражани« и подоби« нэко¬му назнамена¬мууму бĄвъши. В нвб. е зает гр. термин.  

47
 Сътворено¬ субст. ср. ед. (< сътворенъ, мин. страд. прич. от сътворити). Реторически термин, 

означаващ вид словообразуване. Гр. πεπνηεκέλνλ. Сътворено¬ же ¬сть слово гЃлемо нэ по чему, отъ негоже 
глЃетьс по подоби«. 

48
 Въименомэстьство, -а ср. Преименуване, заменяне името на лице с дума, която в преносен смисъл 

означава качеството, присъщо на даденото лице. Гр. ἀληνλνκαζία. Въименимэстьство ¬сть рэчь съ прилогĄ 
или съ знамении само то исто¬ обавля им. В нвб. е зает гр. термин. 

49
 Отъимени¬, -ия ср. Метономазия, заместване на едно название с друго название, на една дума с друга 

дума. Гр. κεηνλνκαζία. Отъимени¬ же ¬сть, ¬гда отъ одрьжащиихъ одрьжимая отъ имене наричемъ Изб1073г. 

л. 239. В нвб. е зает гр. термин. 
50

 Въсптослови¬, -ия ср. Антифраза, употреба на думата в противоположно значение. гр. ἀνηίθραζις. 

Въсптослови¬ ¬сть слово с©противьнĄимъ с©противьно назнаменуя. В нвб. е зает гр. термин. 
51

 Округослови¬, -ия ср. Перифраза, описателно изразяване. Гр. πεξίθξαζηο. По-надолу, на л. 239б е 

употребен синонимът съвратослови¬. Съвратослови¬ ¬сть слово ¬же много« рэчи« ¬дино нэчьто 
назнамену¬ть. В нвб. е зает гр. термин. 

52
 Нестатъкъ, -а м. Елипса, изпускане на дума или част от израз.  Гр. ἔιιεηςηο. Нестатъкъ же ¬сть слово 

иже не исплънь избесэду¬ть с, подая же разумэвати и въслэдьне. В нвб. е зает гр. термин. 
53

 Издрди¬, -ия ср. Екзоха. Гр. ἐμνρή. Издрди¬ же ¬сть слово съ обьщиимь назнаменани¬мь, особьнэ по 
старэишиньству, ¬муже ¬ лэпо творимо. 

54
 Лихорэчи¬, -ия ср. Хипербола, преувеличаване на образи, предмети, действия. Гр. ὑπεξβνιή. По-

надолу, на л. 239г в дефиницията е употребен субстантиватът лихновьно¬ же ¬сть рэчь лишиши истинĄ 
въздраштения ради. В нвб. е зает гр. термин. 

55
 Притъча, - ж. Притча, кратка литературна форма с поучителен характер и преносно значение. Гр. 

παξαβνιή ‗сравнение, съпоставка‘. Притъча же ¬сть рэчь подобьнĄими и вэдомĄими напрэдь очи приводшти 
разумэва¬мо¬. В нвб. се е затвърдил домашният термин. 

56
 Прикладъ, -а м. Загадка, символ. Гр. αἴληγκα. Прикладъ же ¬сть слово тьмьно съкровьнъ имĄ въ себе 

разумъ. В нвб. се употребяват гр. заемки. 
Терминът прикладъ е многозначен и означава още ‚сравнение‗. Вж. ГрНазХIв. Се же ѥсть удалениѥ ѿ бЃа 

по прикладу ослабления нĄнэшьняго. Гр. ἀλαινγία. 

Вж. също в др. стб. съчинения:  

Прикладьно нар. Чрез символи. МъногоячьскĄ о бЃзэ плътьскĄ въ бжствьнэмь писании прикладьно 
обрэта¬мъ глЃано. ЙоЕБ 

Прикладьнъ, -Ąи прил. Който се отнася до символ или сравнение. Правило прикладьно¬ ¬динородьнĄмь 
строитьс Изб1073г. 

Срв. още:  

Прэкладати, -а«, -а¬ши несв. Сравнявам. ДЃховьная прэклада«ще ПандАнтХIв. 

Приповэдати, -а«, -а¬ши несв. Казвам, привеждам като пример. Къ сему притъч© приповэда самъ гЃь 
ЙоЕБ. 
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Друга форма на изящното словесно изкуство, чието начало възхожда към 

класическата древност и е усвоено в по-сетнешната Европейска цивилизация, е 

поезията.  

Като смислов еквивалент на гр. термини от основата на глагола πνηέσ в стб. 

писмени паметници се използват домашните думи, принадлежащи към гнездото с 

базова морфема твор-, които покрай първичното си по-общо значение ‚създавам, 

произвеждам‗ под влияние на гр. език и в резултат на семантична специализация 

придобиват допълнителен смисъл на названия, свързани с изящното словесно изкуство. 

Речниците отбелязват едно име на деятел, съответстващо на гр. πνηεηήο, и три 
относителни прилагателни със значение ‚поетически‗, гр. πνηεηηθόο:  

Творьць, -а м. Поет. Въпроси ксенофонта о творци омирэ Пчела. Бэху философи и 

творьци ХронЙоМал. 

Творьчьскъ, -Ąи прил. Творьчьстии образĄ суть кŤз Изб1073г. Ни творьчьскĄимь, ни 

риторьскĄимь ни философскĄимь учениемь учитися рекĄ ХронГАм. 

Творьнъ, -Ąи прил. Творьна или трагика гранеса КонстПреслПрАр. 

Творитвьнъ, -Ąи прил. Творитвьная и вэтииская и хĄтростьное изобретение многĄя 

упразни, имъже тускъ лъжа есть; ни творитвьная бо състотьс можеть кромэ 

коштунĄ, ни вэтииство кромэ хĄтростьнаго гЃлания, ни со»истики кромэ прэмĄшлаи 
Изб1073г.  

                                                                                                                                                                                     
Приповэдани¬, -ия ср. Привеждане на примери: Притъчами, приповэдании, прикладĄ ЙоЕБ. 
Приложени¬, -ия ср. Сравнително разглеждане. Гр. παξεμέηαζηο. приложени¬ творити ГрНазХIв. 
57

 Отъдани¬, -ия ср. Поука (букв. въздаяние), гр. ἀληαπόδνζηο. По-надолу, на л. 240а е употребен 

дублетът въздани¬. Въздани¬ же ¬сть указани¬ въ притъчи лежштиихъ вештии. В нвб. се употребява гр. 
термин или негов смислов превод. 

58
 Лицетвори¬, -ия ср. Олицетворение, гр. πξνζσπνπνηία. По-надолу, на л. 240б е употребен дублетът 

лицетворени¬. Лицетворени¬ же ¬сть ¬гда къто къ бездушьнĄмъ акĄ къ тэлеси другоици и словеса строина 
прилага¬ть. В нвб. се е затвърдил славянската калка на гр. термин. 

Вж. също: 

Лицетворити, -р«, -риши несв. Олицетворявам, използвам олицетворение. Вэсть бо писань¬ и лицетворити: 
ти аки w дЃшьнĄихъ гЃлати. ЙоЕБ. 

59
 Сълогъ, -а м. Сравнение, гр. παξάδεηγκα. По-надолу, на л. 240б е употребен дублетът прилогъ. Прилогъ 

же ¬сть слово къ иному нэчьсому съложенааго указа явлени. 
слово бо акĄ змии ¬сть, на дьявола же инорэчьнэ змь¬мь нарица¬ма разумэва¬мъ 
60

 Пор©гани¬, -ия ср. Ирония, ζтилистичен похват, при който подигравателно се твърди 

противоположното. Гр. εἰξσλεία. Поругани¬ же ¬ слово лицемэрьно отъ с©противьнааго с©противьно¬ явлени¬ 
явля. пор©ганию же образ·: пор©гани¬, пох©хнани¬ (хула), поиграни¬ (подигравка), посмияни¬ (присмех) и 
поругани-¬-сть слово съ укоръмь гЃлемо; пох©хнани¬ же ¬сть слово потжьбьно сĄнĄ имъ пох©хнани; поиграни¬ 
же ¬сть слово акĄ добрĄ словесĄ бечьсть¬ указая; посмияни¬ же ¬сть слово особь потжьбьно.  

61
 Терминът видъ, гр. ζρῆκα, се употребява като синоним на образъ в значението му ‚вид‗ – категориално 

название на подчинено понятие, което влиза в състава на друго, по-общо – род. 
62

 Послэдослови¬, -ия ср. Послеречие. Гр. ὑζηεξνινγία. Послэдослови¬ же ¬сть слово послэдьне¬ прэжде 
глЃемо. 

Вж. също в Изб1073г. в частта с тълкуванията на тропите на л. 239в названия на още фигури, 

неупоменати при изброяването им на л. 127в: 

Изобили¬, -ия ср. Плеоназъм, словесно излишество, повтаряне в изказа на близки или еднакви по 

значение думи. Гр. πιενλαζκόο. Изобили¬ же ¬сть ¬гда избĄва рэчь отъ рэчи ничесоже боле не назнамену«ще. 
В нвб. е зает гр. термин. 

Поречени¬, -ия ср.  Повторение в началото на фразата на думата, с която завършва предишната фраза. Гр. 

ἐπαλάιεςηο. Поречени¬ же ¬сть слово подъ¬млемо продлъжения ради. В нвб. е зает гр. термин. 
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Срв. и нвб. думи като стихо-творец, стихо-творство, стихо-творение, в които се 

пази следа от употребата на дериватите от разглежданото словообразувателно гнездо 

като преводен еквивалент на специалните литературни названия πνηεηήο, πνίεζηο, 
πνίεκα, при все че днес са се закрепили в езика преките заемки на гр. термини поет, 

поезия, поема, поетичен, възприети чрез посредството на модерните 

западноевропейски езици и руски. 

Освен разгледаните общи наименования в старите писмени паметници са 

засвидетелствани също имена на гръцки и римски поети (Омиръ63, Симонидъ64, 

Виргилиос65
), названия на произведения на античното поетическо изкуство (Илиада66, 

Одисия67
, Богорожьство68

), жанрове (рапсодия69
): И потомъ симонидъ обрэтъ, приложи двэ 

писмени ЧХр. Иже списание обрэтъ, омиръ илиаду списа, и виргилиос другое, еже въ 

рапсодиихъ сисуфа пишется ХронЙоМал. Книжьникъ иже списа богорожьство ХронЙоМал. 

Чрез превода на Троянската притча
70

 средновековният българин пръв сред 

славяните се запознава със съдържанието и литературните персонажи на Омировата 
поема Илиада, разказваща за легендарната война, водена заради Хубавата Елена. Пред 

неговите очи са оживявали героите на древногръцкия епос Агаменъ71, Андрофия72, 

Аницидешь73
, Ацилешь74, Аякшь75

, Дисевсъ76
, Екторъ77

, Елена78, Енния79, Кащрандра80
, 

                                                           
63

 Омир (на старогръцки: Όμηρος) е легендарен (според някои митичен) гръцки епически поет и аед, на 

когото традиционно се приписва авторството на големите старогръцки епически поеми Илиада и Одисея.  
64

 Симонид, гр. Σηκσλίδεο – известен древногръцки поет лирик, живял през периода 556-467 г. пр.Хр., 

изобретил според преданието гръцката азбука. 
65

 Публий Вергилий Марон (на латински: Publius Vergilius Maro) е древноримски поет, най-известен с 

трите си големи поеми „Буколики― (или „Еклоги―), „Георгики― и „Енеида―. 
66

 Илиада (на старогръцки: Ἰλιάς) е епическа поема в 15 703 хекзаметъра, приписвана на Омир, едно от 

най-древните произведения в европейската литература. Написана е върху сюжет от митологията или по-

специално от тъй наречения Троянски цикъл от сказания за Троянската война. 
67

 Одисея (гр. Ὀδπζζεία) е втората голяма древногръцка епическа поема, за чийто автор се смята Омир. 
Описва приключенията на митичния герой Одисей при завръщане от Троянската война. 

68
 Теогония, гр. Θενγνλία ‚произход на боговете― е поема от Хезиод. Съставена е VIII – VII век пр.н.е. и е 

една от първите древногръцки митологически поеми, станали известни в европейската литература. 
69

 Рапсодия (от гр. ῥάπησ ‚шия‗ и ᾠδή ‚песен‗) – откъс от епическа поема. 
70

 Темата за Троянската война има трайно присъствие не само в античната литература. Тя е била любима 
на всички писатели през Средновековието. В средновековната българска литература също са в наличност 

разкази за Троянската война. Два от тях имат летописен характер. Първият се е явил по времето на цар 

Симеон (893-927), а вторият се намира в Манасиевата хроника, преведена през Второто българско 

царство.Третият разказ е вместен в превода на Манасиевата хроника, без да съставя част от нея. Този разказ 

именно е известен под наименованието Троянска притча. 
71

 Агаменъ, -а м.  Агамемнон, аргоски и микенски цар. Гр. Аγακέκλσλ. 
72

 Андрофия, -ª м.  Андромаха, жена на Хектор. Гр. Ἀλδξνκαρε. 
73

 Аницидешь, -а м.  Анхиз, баща на Еней. Гр. Αλρίζεο. 
74

 Ацилешь, -а м. Ахил, сина на Пелей и Тетида, участник в Троянската война. Гр. Ἀρηιιεύο. 
75

 Аякшь / Иаиякшь, -а м. Аякс, син на Теламон, участник в Троянската война. Гр. Αἴαο. 
76

 Дисевсъ, -а м. Одисей, цар на остров Итака, участник в Троянската война. Гр.  Ὀδπζζεύο. 
77

 Екторъ / Иекторъ / Некторъ, -а м. – Хектор, син на Приам, брат на Парис. Гр. Έθησξ. 
78

 Елена, -Ą ж. Δлена, дъщеря на Зевс и Леда и съпруга на Меналай, царя на Спарта. Гр.  Ἑιέλε. 
79

 Енния, -ª м. Еней, герой от Троянската война, племеник на Приам. След като напуска превзетата от 

гърците Троя, той тръгва на път и основава днешния Рим. Еней е важна фигура както от гръцката, така и от 

римската митология. Гр. Αἰλείαο.  
80

 Кащрандра, -Ą ж. Касандра, дъщеря на Приам. Гр.  Καζάλδξα. 
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Клитомещрица81
, Лаеодонъ82

, Менелаушь83, Паламидешь84, Паришь85
, Потроколушь86

, 

Преямушь87
, Рижеуда88, Тетиша89

, Фелешь90
, Хекаба91 с техните подвизи и страсти, макар 

и текстът на творбата да бил очистен от езически представи и идеи, на  чието място 

били вмъкнати християнски по дух добавки и тълкувания, което правело съчинението 

приемливо от гледна точка на официалната църковна доктрина. 

Мотивът за Троя и Троянската война присъства не само в светската литература. 

Интересни случаи на алюзия с Илион ни дават и някои двустишия от Пролога. Така в 

проложните стихове за св. отци от Първия вселенски събор се казва: Стѣн  по таю 

ⸯаповѣде  с псніⸯ  , С псьшаа вѣрнї мь ⸯко градь тро цѹ. В гр. текст Τείρε 

γεξαίξσ δνγκάησλ ζσηεξίσλ ζώζαληα πηζηνῖο ὡο πόιηλ ηὴλ Τξηάδα, поетът е употребил 

съществителното Τξηάδα ‚Троица‗ фигуративно като название на град, явно 

заигравайки се с името Троада. 
Пак там в двустишието за св. мчца Елена (пам. 26 май) четем: Своемоу х  оу 

у красна єлено невѣста. ємоуже ѣпⸯнаⸯ невѣста• с 
прозрачна препратка към Хубавата Елена от Омировата поема, гр. Σὸο ρξηζηνλύκθε 

θόζκνο, ῾ Διέλε ιίζνη δηʼ ὧλπεξ ὢϕζεο εὐπξεπὴο ηῷ λπκϕὶῳ. 
Редом с изящното словесно творчество европейската цивилизация наследява от 

Античността и жанра на историографската проза и аналите, друга неделима съставна 

част от духовната култура на древна Гърция и Рим, занимаващи се с 

възпроизвеждането на събитията от миналото. Средновековният българин е могъл да се 

запознае с античната история чрез превода на византийските хронисти Георги Амартол, 

Константин Манасий, Йоан Малала и др., а също и чрез някои произведения на 

средновековната белетристика – повести и разкази. Елинистическият героично-

исторически фантастичен роман за живота и победите на Александър Македонски от 

Псевдо-Калистен, възникнал през III в. пр.  Хр. и известен под  името ,,Александрия‘‘, 

преминава в старобългарската литература от Византия през Х - ХI век, а Троянската 

притча, за която стана вече думα – през периода на Второто българско царство. 

Адаптирани към християнската идеология, тези съчинения успяват да просъществуват 

през цялата средновековна литература, задоволявайки любознателността на 

средновековния човек към отминалите епохи. 

В старобългарските писмени паметници са засвидетелствани следните думи, 

свързани с този жанр словесност: 

История, -ª ж. История. Хощ© же вĄ и отъ истори повэдати ЗлатоструйХIIв. 

Изобразия, -ª ж. История (опит за смислов превод на гр. термин). ЦрЃЃская история, 

рекше изобразия ХронГАм. 

                                                           
81

 Клитомещрица, - ж. Клитемнестра, жена на Агаменон. Гр.  Κιπηαηκλήζηξα. 
82

 Лаеодонъ, -ъ м. Лаомедонт, баща на Приам. Гр.  Λᾱ νκέδσλ. 
83

 Менелаушь, -а м. Менелай, спартански цар, брат на Агамемнон, съпруг на Хубавата Елена. Гр.  

Μελέιανο. 
84

 Паламидешь, -а м. Паламед, евбейски цар, участник в Троянската война. Гр.  Παιακήδεο. 
85

 Паришь / Фаришь, -а м. Александър-Парис, син на Приам, похитил Хубавата Елена.. Гр. Πάξηο. 
86

 Потроколушь, -а м.  Патрокъл, другар на Ахил, участник в Троянската война. Гр. Πάηξνθινο. 
87

 Преямушь, -а м. Приам, цар на Троя по време на Троянската война. Гр. Πξίακνο. 
88

 Рижеуда, -Ą ж. Хризеида, гр. Χξύζείο, дъщеря на Рижешь (Хриз, гр. Χξύζεο), троянски жрец на 

Аполон. 
89

 Тетиша, -Ą ж.  Тетида, нереида и внучка на титанидата Тетида, майка на Ахил от Пелей. Гр. Θέηηο. 
90

 Фелешь, -а м.  Пелей, баща на известния древногръцки герой Ахил. Гр. Πειεύο. 
91

 Хекаба / Екава, -Ą ж. Хекуба, жена на Приам. 
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Историкъ, -а м. Летописец. Якоже историци и вэтия, рекше лэтописьци и 

пэснотворьци прикланяють своя слухĄ въ бĄвшая межю цари рати и въплъчения да 

украсять словесĄ КирТур.  

Образьникъ, -а м. Летописец. Образьници же и творьци ХронГАм. 

Ще отбележа още и словосложенията, калки от гръцки:  

Лэтописьць, -а м. 1. Историограф. Се бо и бЃжьствьно¬ явля писани¬ дьнь гЃнь, акĄ 

тĄсщи лэтъ, яже и климъ..., и тимо»эи, и боголбивии лэтописьци положиша Изб1073г. 

2. Калка на гр. ρξνλνγξάθνο - летопис. Лэтописьць въкратьцэ отъ Авъгуста даже и до 

Конъстантина Изб1073г. 

Лэтописани¬, -ия ср. Хроника, летопис. Въписахъ въ лэтописании семь. Гр. ρξνληθή.  

Врѣменописьць, -а м. 1. Историограф. ХронГАм. 

Врѣменописани¬, -ия ср. Хроника, летопис. ХронГАм. 

В късни текстове Срезн отбелязва също и пряката заемка хронографъ. 
Гръцките термини ζπγ-γξάθσ ‚съставям съчинение в проза, излагам, описвам‗, ζπγ-

γξαθεύο ‚писател-прозаик, историк‗, ζπγ-γξαθή ‚историческо съчинение, описание, 

изложение‗ се предават с деривати на поморфемно преведената префигирана основа съ-

пис-92
: 

Съписати, -пиш©, -пишеши св. Описвам, съчинявам, съставям. Гр. ζπγγξάθσ. КнигĄ 

съписати ЕфрСирХШв. 

Съписани¬, -ия ср. Съчинение, описание, повествование. Начатъкъ слову 

съписания положихъ НестЖитТеод. 

Съписатель, -я м. Писател, повествовател, съчинител. Гр. ζπγγξαθεύο. Философи и 

вэтия и списателе, не обьщихъ пользъ ищуще, нъ да како сами тъкмодивни будуть, 

смотряще, аще что хĄтро рекоша и ти яко же въ мрацэ съставльше не явлено съкрĄша 
НиконПанд. 

На българското общество стават известни и имената на някои древногръцки 

историографи като Кадъм Милетски, когото някои смесват с митичния основател и цар 

на Тива, изобретил според легендата гр. азбука: Прэложи же имъ кадьмъ милисии 

писмена гŤ ЧХр. 

Средновековният българин е запознат и с граматиката – науката за строежа на 

езика
93

, която също принадлежала към системата на хуманитарните науки, унаследени 

в европейската култура от Античността.  Чрез трактата „За буквите― на Черноризец 

                                                           
92

 В по-късни руски паметници се срещат думи от основата повэст-: повэствовати, повэстописьць, 
повэсть, повэстьникъ. Вж. Срезн, Т. 2, ч. 2, кол.1008-1010. 

93
 В Гърция интересът към езиковата проблематика възниква във връзка с тълкуването на старите и 

станали отчасти неразбираеми литературни текстове. От изучаването ѝ  са се интересували древногръцките 
философи Демокрит, Хераклит, Аристотел, Платон. Занимавали са ги  въпросите за произхода на езика, 

произхода на отделните думи, отношенията между мисъл и език, между предметите и имената, с които са 

наричани. Аристотел разделя думите на три категории – име, глагол и съюз. Поставя и начало на понятията 

падеж и род. Принос в установяването на гръцките названия за редица граматически термини имат и 

последователите на стоическата школа. След III век пр.н.е. се наблюдава значително развитие на учението за 

граматиката като тласък на това дават александрийската и пергамската школа. 
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Храбър нему става известно името на Дионисий Тракийски
94

, представител на 

александрийската школа  и автор на първата гръцка граматика
95

, легнала в основата на 

по-късните граматически съчинения на Аполоний Дискол и неговия син Херодиан от II 

век пр.н.е. На това богато наследство се опира през византийската епоха св. Йоан 

Дамаскин, когато пише своя трактат „За осемте части на речта―. Според житието на 

Константин-Кирил Философ първоучителят превел този труд във връзка с 

филологическите си занимания по превода на свещените книги на славянски език: 

Дошедъ до корсуна...научи ту жидовьстэи бесэдэ и книгамъ, осмъ частии грамотикия 

преложь ЖК. Според ръкописната традиция обаче преводът принадлежи на Йоан 

Екзарх.
96

 

В старобългарските писмени паметници са засвидетелствани немалък брой думи – 

названия на термини от областта на античната граматика. На първо място ще отбележа 

наименованието на самата дисциплина: 

Граматикия / граматикии, -ª ж. Граматика. Къто ли граматикию или ªзĄкъ 

еллиньствовати ГрНазХIв. извĄче вся граматикия НестЖитТеод. Можеть же дЃховьно 

слово добрэ живущихъ вэрою без грамотикия и риторикĄя претерпэти ЕфрСирХШв. И 

абие приемъ грамотикию, еюже съвэдати елиньскĄи ªзĄкъ. 

В ЖК е употребен и изразът х©дожьство граматичьско, гр. γξακκαηηθὴ ηέρλε: научися 

х©дожеству граматическу.97  

                                                           
94

 Dionysios Thraх, ок. 170 — ок. 90 гг. пр. Хр., гръцки граматик, ученик на Аристарх от Самотраки. В 

своята граматика (Techne grammatike) в съгласие с учението на Аристарх той отделя 8 части на речта, в проти-

вовес на Аристотел и старире стоици, диференциращи само три. В протежение на цялото византийско средно-

вековие Граматиката на Дионисий Трак била основа на знанията за гръцки език. На Дионисий Трак се 

базират и латинските граматици Донат и Присциан, чрез чиито съчинения  Граматиката на Дионисий Трак 

става впоследствие образец за създаване граматиките на всички европейски езици и почти до XVIII в. остава 

основа на изучаването на граматика в училищата. 
95

 По мнозэхъ же лэтъ дионисъ граматикъ 6 двогласнĄхъ обрэте ЧХр. 
96

 Ето само някои откъси от гореупоменатия превод на трактата „За осемте части на граматиката―, в 

които са изброени стб. наименования на различни граматически категории: Суть же убо слова частеи осмь, 

елика глаголемъ и пишемъ, внэ сихъ ничьтоже есть; суть же с·а: им, рэчь, причºсти¬, различи¬, мэстоимене, 

прэдълогъ, нарэчи¬, съузъ. ... Послэдующа же именомъ суть пять: роди, види, начрьтания, числа, падения. 

Видъ же именъ дэлиться въ с·а: въ первобĄтьно, и дэиствено, и повэстьно и рододатьно; и пьрвобĄтьно ¬сть се: 

всэкъ чловэкъ, не бо отъ иного приятьс...отъ рода же прозĄва¬тьс; дэиствьное же се, яко отъ дэиства 

прозĄваеться, яко се: ковачь, древодэлъ ... Суть же въ именехъ и числа: единьствено, двоиствено, мъножьствьно ... 

Падение есть глаголъ знаменуа родъ ли часть, ли стяжание, ли дание, ли вину тэла, сирэчь имена, эже суть: ова 

проста, ова сложьна, оваже пресложьна ....  

Рэчь же ¬сть часть слова не падающи, сказательна лицу и врэмени, дэиству же и страсти. ... НĄнэ же 

послэдьствущая рэчи съкажемъ, яже суть се: изложение, залогъ, видĄ, начрьтания (παξάδεηγκα, ραξαθηήξ), 

числа, образĄ, времена и супружьства. Врэмº же ¬сть спротза¬мо мира съставления, въ немьже всэко 

мэритьс, движени¬ ли звэздъ, ли животъ, ли чьто таковĄихъ ...Супружества же рэчи оконьчаваемĄми словесĄ 

съ силами явлаема суть ... 

Причºсти¬ же есть глаголъ, имэªи нэкаа послэдьствующа рэчи и нэкаа послэдьствующа именю. Сего ради 

и глаголетьсº причºсти¬, зане причºству¬ть и именю и рэчи. ... 

Различи¬ же есть часть едина осмь частеи слова, сказательно паден·емь само о себэ ... Егда глаголемъ иже 

различие явихомь праву единьству мужескаго имене. ... 
97

 Българските думи за „граматика― са сло вница и бу квеница, въведени през Възраждането и използвани 

в първата половина на XX век от бележития български езиковед Стефан Младенов. 
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За учен, който се занимава с граматика в старите писмени паметници се среща 

пряката заемка граматикъ, образуваната от заимстваната основа с домашен 

словообразувателен формант грамотьникъ и стб. еквивалент азбукарь. 

На средновековния българин са известни имената на гръцките букви: Азъ ¬смь алфа 

и wмега  Апок1:8, 10; 21:6; 22:13 (в прен. значение на ‚начало‗ и ‚край‗. Дондеже 

прэидеть небо и земля иота едина и чрьта едина не прэидеть отъ закона дондеже вся 

будуть НиконПанд (Мт5:18). 

Освен с хуманитарните дисциплини граматика, реторика и философия той е 

запознат и с точните науки
98
, унаследени в средновековното знание от Античността и 

залегнали в основата на системата на т. нар. квадривиум
99
: аритметика (аритъмитикия 

ЖК, гр. ἀξηζκεηηθή), геометрия (геомитри ЖК, землемэри¬ или мэрĄ земнĄª ГрНазХIв., 

гр. γεσκεηξία; зем(л)емэрьць, гр. γεσκέηξεο), астрономия (астрономия и звэздозакони¬ 

ХронГАм, гр. ἀζηξνλνκία)
100
, музика (мусикия Апок18:22, гр. κνπζηθή, мусикии ЙоЕБ 

ИполАнтихр, гр. κνπζηθόο).101 
Проучването на философските и естественонаучни знания в старобългарската 

преводна литература недвусмислено и ясно показват, че концепциите, изложени в 

съчинения като Богословие и Шестоднев на Йоан Екзарх, енциклопедични сборници 

като Изб1073г. и др. философски и естественонаучни съчинения, са били едни от най-

прогресивните за своето време и са възпроизвеждали теориите на античните учени, 

                                                           
98

 Подробно вж. у Чолова 1988. 
99

 Квадри виум, или квадри вий (лат. quadrivium) — общо название на системата на точните науки през 

Средните векове. Квадривиумът включал 4 дисциплини, поради чието число получил своето название: 

 аритметика (считала се за базова дисциплина), 

 геометрия, 

 астрономия, 

 музика.  

Квадривиумът съставлявал горния курс на светското образование в средновековните университети след 

тривиума — курса по хуманитарни науки, съставлявали началния курс. Обединяването на тривиума с 

квадривиума представлява системата на седемте свободни изкуства в класическото учение. 

*Доктрината за седемте свободни изкуства, разделени на тривиум и квадривиум, била систематизирана 

от Марциан Капела в неговия енциклопедически труд «За бракосъчетанието на Филологиияи Меркурий». 

Терминът «квадривий» (в облика quadruvium; формата quadrivium се установила едва в Средните векове) за 

пръв път се среща в «Аритметика» на Боеций, който планирал да напише трактати по всичките четири 

дисциплини от цикъла. До нас са достигнали аритметическият (De institutione arithmetica) и музикалният (De 

institutione musica) трактати. Трактатите на Боеций по геометрия и астрономия не са запазени, или изобщо не 

са били написани. 
100

 С отношение към въпроса за астрономическите възгледи, отразени в стб. литература, са 

публикациите на Ив. Добрев (Добрев 1979), Г. Баранкова (Баранкова 1979), Т. Славова (Славова 1994). 
101

 Вж. също продуцираните от тази основа производни на стб. почва: мусикиинъ прил. 'музикален'  

(Услышите всего рода мусикиина Дан3:5 Библ 1499г.); мусичьникъ, -а м. 'музикант' (ЙоЕБ); мусичьскъ прил. 

'музикален' (мусичьскыми арганы ТържХVIв.). Към това тематично подразделение могат да бъдат изброени и 

много заети от гръцки наименования на музикални инструменти: 

θύκβαινλ ‗кимвал, ударен музикален инструмент‘
101

 – кимвалъ, кvмвалъ, кąмвалъ, кąмболъ, кvмболъ, 

кимвамъ (СЗ /IIЦр6:5/ по ркп. от ХIVв., НЗ /IКор13:1/, ТриодХIIIв.). Нбг. кимвал, цимбал. 

ιύξα – лvра (ЖитТеодСтуд). Нбг. лира. 

ὄ ξγαλνλ ‗орган, духов музикален инструмент‘ – органъ, оръганъ, арганъ ерганъ, ¬ръганъ (Клоц, СинПс), 

(НиконПанд, Изб1073г., Мин1097г.). Нбг. орган. 

ηύκπαλνλ ‗ударен музикален инструмент‘ – тимпанъ, тvмпанъ, тумьпанъ (СинПс). Нбг. тимпан. 
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доколкото последните не са противоречали на основни християнски доктрини. 

Знанията в различни сфери, като география, физика и астрономия, се градяли върху 

постиженията на древната наука, но съответно интерпретирани в духа на основните 

християнски доктрини. В Средновековна България официално били приети и най-

широко разпространени геоцентричната теория и космографската представа за 

сферичната вселена и земя, за подвижните планети и неподвижните звезди. Разисквали 

се въпроси, касаещи системата на света: теорията за „първичния двигател‖, естеството 

на небесната твърд, качествата на първичните елементи, формата на небето и земята, 

големината на небесните тела, като се привеждали мненията на различни антични и 

християнски мислители. Трактатът „Небеса―, например, възприема системата на 

Аристотел за строежа на универсума, който подрежда планетите в хомоцентрични 

сфери (кр©гъ ©трь въ друзэмь кр©зэ) според тяхното видимо движение.102
 Тук се 

поддържа становището на Платон, че небесните тела са кълбовидни, тъй като кълбото е 

най-съвършената форма. В сравнение със слънцето Луната е наречена „по-малкото 

светило‖, което предполага, че авторът е бил запознат с резултатите от изчисленията на 

Аристарх за размерите на двете светила – сведения, най-вероятно почерпани от 

съчинения на антични астрономи, може би на Посидоний от Апамея или от негова по-

късна компилация. Йоан Екзарх пръв чрез превода си на „De fide orthodoxa‖ е направил 

достояние на образованите български читатели разпространената през 

Средновековието антична теория на Емпедокъл за четирите основни елемента – огън 

(огнь, πῦξ), въздух (въздухъ, ἀήξ), вода (вода, ὕ δσξ) и земя (земля, γῆ), според която 

тези начала, съставящи „първичната материя‖
103
, са качествено определени (творитво 

качьство, πνηόηεο) и чрез тяхното съчетаване се образуват конкретните неща (вещи, 

ζώκαηα). Пак той е прокарал и някои от идеите на Хипократ: хуморалната теория, 

теорията за сетивата, органите и функциите им и пр.
104

   

Календар
105

 

 

Единната система за отчитане на времето е един от съществените елементи на 

цивилизационна принадлежност на отделния социум към по-голямо културно 

обединение. Ето защо приемането на Юлианския календар, което е неотделимо 

свързано с акта на християнизацията на българското общество, е важен момент в 

присаждането на Средновековна България към Европейските исторически корени. 

Езиков израз на това приобщаване е възприемането на цялата система от означения на 

различни календарни понятия от латински (през гръцки), между които:  

Индиктъ, -а м. Индикт Остр Изб1073г. ЕфрКрм. 

Висектъ/ високостъ, -а м. Високос ХронГАм. Гр. βίζεμηνο. Лат. bisextus. Произв. 

Високостьнъ, -Ąи прил. Високосен. Лэто  високостьно¬ Срезн в късни летописи.  

КаландĄ, -ъ ж. Календи
106

 – първият ден на лунния месец, който първоначално се 

падал в деня на новолунието. Лат. Kalendae. 
                                                           

102
 Докато Евдокс Книдски, създателят на изложената от византийския учен теория за хомоцентричните 

сфери на движение на небесните тела, определя 27 сфери, според Аристотел те са 55, а без движението на 

слънцето и луната – 47, то Йоан Дамаскин пише за много сфери на тяхното движение. 
103

 Това тълкуване е по-близко до съвременното понятие за материя отколкото абстрактното u(¿lh у 

Аристотел. 
104

 Подробно вж. у Бонов 1982. 
105

 Вж. подробно за календара в Средновековна България у Славова 1999, 2000. 
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НонĄ, -ъ ж. Нони – деветият ден на лунния месец, който първоначално се падал в 

деня на „половинката луна― (днес първа четвърт). Лат. Nonae. 
ИдусĄ, -ъ ж.  Иди – средата на месеца, която първоначално се падала в деня на 

пълнолунието. 
Примери: Начтъкъ инъдикту Остр. И индикта и бисекта обрэте мЃца юлия нарече 

ХронГАм. Роди бо с убо гЃь нашь иЃс хЃъ отъ сЃтĄя дЃвĄ мариª въ ви»леомэ по егvптиемь 

хка к zе въ часъ зz дьне еже есть прэжде и каландъ енуаревъ Изб1073г. Сице рекомĄ 

каландĄ и рекомĄя вотĄ рекомая русалия отъяти хощемъ НиконПанд. Коегождо мца гz 

имать праздьники каландĄ, нонĄ, идусĄ Крм1280г. Да отвержена будуть отъ вэрнĄихъ 

жития вота, и врумалия, и каланьди, и плсания РязКрм
107

.  

ТЕРМИНИ И РЕАЛИИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО МАТЕРИАЛНАТА КУЛТУРА НА КЛАСИЧЕСКАТА 

ДРЕВНОСТ 

Отделнa подтема в темата ‗лексика в средновековния български език, свързана с 

Античността‘ оформят термините и реалиите, отнасящи се до материалното културно 

наследство на Класическата древност. В старите писмени паметници се откриват 

редица думи, назоваващи реалии от бита  и ежедневието на древните гърци и римляни. 

Тук спадат:  

Наименования на съдове:  

 

Фияла, -Ą / фияль, -и пияля, -ѩ ж. Ниска чаша, използвана за възлияния на 

течности при жертвоприношения. Излия фиаль сво« Апок (16:1). Гр. θηάιε.  

Кратиръ, -а м. Античен съд за смесване на вино и вода. Чрьпа въ кратири вино 

Парим. ЖивотнĄи хлэбъ бжЃьствьнĄª трапезĄ кратиръ духовьнаго пива моли спасти с 
Ват. 

Дискосъ δίζθνο ‗Плоско блюдо, поднос. И положить на дискосэ НовгКрм.  

Наименования на части от облеклото: 

 

Епомида, -Ą ж. Част от женския хитон. Епомидо« прѣпояса сº МинПутХIв. Гр. 

ἐπσκίο.  
Матизмъ, -а м. Горна дреха. И о матѣзмъ мои меташ жребь Йо19:24  Мар. Гр. 

ἱκαηηζκόο 
Хитонъ, -а м. Хитон, туника. Бѣ же хитонъ не шьвенъ, съ вьрху истъканъ вьсь 

Йо19:23 Зогр Мар. Гр. Χηηώλ.  

Хлина / хлена, -Ą ж. Плащ. ЖитАндрЮр. Гр. ριαῖλα. 

Хламида / хламvда, -Ą ж. Наметало, плащ. Хламидоѭ чрьвленоѭ одэша и Мт27:28 

Зогр Мар Ас Сав. Гр. ριακύο. 

                                                                                                                                                                                     
106

 Оттук идва и думата календар. 
107 Тук, разбира се, трябва да бъдат отбелязани и имената на месеците, които заместват 

традиционните славянски наименования: енуарь вм. просиньць (мЃца енуара, просиньца рекомаго Остр), 

феврарь вм. сэчень (феврарь рекомĄи сэчень Четвероев 1144г.) и т.н.  
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Щола, -Ą ж. Стола. Прэпоасани въ щол© свэтьл© CMNov /СЯС/. Лат. stola. 

Кухня и трапеза 
 

Триклинъ, -а м. Триклинум, маса за хранене у древните римляни с три места за 

полулегнало положение на хранещите се. ХронГАм. Гр. ηξίθιηλνο.  
Архитриклинъ, -а м. Разпоредител на пира. Йо2:9 Зогр Мар Ас. Гр. ἀξρηηξίθιηλνο (от 

лат. praefectus triclini). 

Названия на парични единици 
 

Динарь / динарии, -ия / динарионъ, -а м. Сребърна римска монета, равна на 10, а по-

късно на 16 аса. Мар Зогр Ас Супр. Гр. δελάξηνλ. 
Драгъма / драхма, -Ą ж. Драхма, древногръцка парична единица, съдържаща 

отначало 4.24г сребро, а в последствие 4.32г. Радуите сº съ мно«, яко обрэтъ драгм©, 

«же погубихъ. Лк15:9 Мар Зогр. Гр. δξαρκή. 
Дидрагъма, -Ą ж. Сребърна гръцка монета на стойност две драхми. Приемле«щеи 

дидрагм© Мт17:24 Мар Зогр Ас Сав. Гр. δίδξαρκνλ.  

Кентарь / кендарь / контарь / кентинарь / кендинарии, -ия м. Центинарий, гръко-римска 

парична единица. Десºть  НиконПанд. Гр. θεληελάξηνλ. 

Кератъ, -а  м. Единица за тегло и монети у древните гърци. Единъ керать 

ПатСинХІв. Гр. θεξάηηνλ.  
Кодрантисъ / кодрантъ / кондратъ / конъдратъ, -а  м. Дребна медна римска монета, 

равна на една четвърт от аса или на две лепти. Мар. Гр. θνδξάληεο (от лат. quadrans).
108

  
Мънасъ, нескл. / мнаса, -Ą ж. Парична единица, равняваща се на 60 сикли. 

Възьмэте отъ него мьнас© Лк19:24 Мар Зогр Ас. Гр. κλᾶ .  

Оболосъ, -а  м. Обол, дребна атинска монета, равняваща се на ⅙ от драхмата. СЗ 

(Ез45:12 по ркп. от ХІVв.). Гр. ὀβνιόο.  
Статиръ, статырь, -а м. Статир, златна монета, равняваща се по стойност на 20 

атически драхми. Обрºщеши статиръ Мт17:27 Мар Зогр Ас Сав. Гр. ζηαηήξ. 

Талантъ / таланътъ / таланьтъ, -а  м.; таланъто, -а ср. Талант, единица за тегло и 

монети у древните гърци и римляни, равняваща се на 60 мини. Вьзьмэте убо отъ него 

таланътъ Мт25:28 Мар Зогр Ас Сав. Гр. ηάιαληνλ. Произв. талантьнъ, -Ąи прил. Който 

се отнася до талант. Таланъная притъча Супр. 

Строителство 

 

                                                           
108

 Много интересен пример за фигуративна употреба на думата кодранть ни дават проложните стихове 

за м. май, 10-то число, където се прави игра на думи между ЛИ Κνδξᾶ ηνο и съзвучния му апелатив θνδξάληεο 
с алюзия към лептата на вдовицата т.е. мъченикът иска да даде последното, което притежава, а именно сам 

себе си: Бога раⸯ ѣ  кондрать    послѣднї  хоте, гр. ῾ ϒ πὲ ξ Θενῦ  

Κνδξᾶ ηνο ἥ θσλ πξὸ ο μίϕνο, δνῦ λαη θνδξάληελ θαὶ  ηὸ λ ἔζραηνλ ζέιεη. ПролМай. 
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Баня, - º ж. / банило, -а ср. Гр. βαιαλεῖνλ (от лат. balneum) Къпалня. Ев Супр  

ПатСинХIв. ЕфрКрм ЗлатоструйХIIв. Произв. Баньнъ, -Ąи прил.  и Баньскъ, -Ąи прил.  

Отнасящ се до баня. БаньскĄª теплотĄ Златоструй ХIIв. Баньчия, -ª м. Теляк, 

баняджия. ЕфрСирХIIIв. Гр. βαιλεηόο. Лат. balneator. 
Истерна / гистерна / стерна, -Ą ж. Резервоар за вода, щерна, цистерна. Отъ 

творºщихъ гистерн© хĄтрьць Супр. Гр. ζηέξλα (от лат. cisterna).  

Камара / камора / комара / комора, -Ą ж.  Свод. Постави на краи комарĄ 

ТеофилактТкЕв. Гр. θακάξα. 
Папьртъ / папротъ / папертъ / папортъ / припъртъ / припретъ, -а м. Преддверие. 

Излѣзе аодъ въ папьртъ СЗ /Съд3:23/ по ркп. от ХIVв. Гр. παξαπόξηηνλ. 

Полата, -Ą ж. 1. Дворец, голяма красива сграда, предназначена за владетел. Пояша я 

къ цЃрю въ полату ПатСинХIв. Произв. полатьнъ, -Ąи прил. Отнасящ се до палат. 

ЙоЛествХIIв. Гр. παιάηηνλ. 

Сулинарь, -я м. Водопроводна тръба, канал за вода. Водами текущими...сулинарьми 
ПролМарт. Гр. ζσιελάξηνλ. 

Кровъ разбоиничь Лабиринт, здание с много и объркани коридори. Най-известен в 

древността бил лабиринтът на о-в Крит, свързан с мита за Тезей и Минотавъра. Удобэе 

кровĄ разбоинич проити неже оного словесьнĄхъ сэтии убэжати ГрНазХIв. 

Названия на транспортни средства  

 

Лекътики¬/ локъти¬, -я ср. Носилка. ПатСинХIв.Гр. ιεθηίθηνλ (от лат. lectica). 

Триира / трира, - ж. Триера, кораб с три реда гребци. Имаши жи ...влѣщи триирю 

ХронГАм. Гр. ηξηήξεο.  

* * * 

И така, на предидущите страници се опитах да направя комплексен филологически 

и лингвокултурологичен анализ на лексикалните репрезентанти на антични културни 

понятия и реалии в старобългарския език. Изследването показва наличието на мащабно 

и детайлизирано тематично обединение, обхващащо многобройни словни единици 

лексика, свързана с Античността, из различни области на нематериалната и 

материалната култура на древните общества, населявали Стария континент. На ниво 

речников състав средновековните писмени паметници съдържат богата информация, 

която ни дава възможност да очертаем високата степен на културна интеграция на 

тогавашното българско общество в европейската цивилизация чрез активно усвояване 

знанията за постиженията на гръко-римския свят – факт, който недвусмислено показва, 

че нашият цивилизационен избор да бъдем органична част от Стария континент не 

датира от броени години. Той е направен далеч назад в първовремето на историята ни 

като държава, слагайки своя печат върху цялостното развитие на нашето общество през 

вековете и давайки ни правото да се гордеем с идентичност, съхранена въпреки всички 

изпитания, на които сме били подложени като народ.  

 

Съкращения на цитирани средновековни паметници и текстове 
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 Ап  Апостол 
АпТк Тълковен Апостол по ркп. от 1220 г. 
Ас  Асеманиево евангелие (от втората половина на X или XI век) 
ГПисид Похвала на Бога от Георги Пизидийски (ркп. от ХVIв.) 
ГрНазХIв. Тринадесет слова на Григорий Назиански по ркп. от ХIв. 
ГрНазТкХIVв. 16 слова на Григорий Назиански с тълкования по ркп. от ХIVв. 
Диоптра Диоптра Филипова или Духовно огледало по ркп. от ХVв. 
Ен Енински апостол (ркп. от XI в.) 
ЕфрКрм Ефремовска кръмчая (ок. 1100г.) 
ЕфрСирХIIIв. Паренесис на Ефрем Сирин по ркп. от ХIIIв. 
ЖК Житие на Кирил (ркп.от ХVв.) 
ЖитАндрЮр Житие на Андрей Юродиви (ркп. от ХV-ХVIв.) 
ЖитНиф  Житие на Нифонт (ркп. от 1219г.) 

      ЖитСтефПерм Житие на Стефан Пермски (сл. 1396г.) 
ЖитТеодСтр Житие на Теодор Стратилат (ркп. от ХVIв.) 
ЖитТеодСтуд Житие на Теодор Студит (ркп. от ХIIIв.) 

     ЗлатоструйХIIв. Златоструй (ркп. от ХIIв.) 
Зогр  Зографско евангелие (ркп.Хв.) 
Зогр.-лл Поучения на Василий Велики за иноческия живот (Зографски 

листове) от XI в. 
Изб1073г. Симеонов изборник по Светославовия препис от 1073г. 
ИпЛ  Летопис по Ипатиевския ркп. (изд.на Археогр комисия от 1871 

г.) 
ИполАнтихр Слово за Антихриста на Иполит Римски (ркп. от ХIIв.) 
Ирм. ок. 1250г. Ирмологий (ркп. от 1250г.) 
ИсакСир Поучения на Исак Сирин (ркп. от ХVIв.) 
ЙоЕБ Богословие на Йоан Екзарх (ркп. до 1200г.) 
ЙоЕШ Шестоднев на Йоан Екзарх (ркп. от ХIIIв.) 
ЙоЗлПрА  Слова на Йоан Златоуст против аномеите 
ЙоЗлХIVв. Проповеди на Йоан Златоуст (ркп. от ХIVв.) 
ЙоЗлАнтХVIв. Беседи на Йоан Златоуст към Антиохийския народ (ркп. ХVIв.) 
ЙоЛествXIIв. Лествица на Йоан Лествичник (ркп. от XIIв.) 
ЙоЛествХΙVв. Лествица на Йоан Лествичник (ркп. от ХΗVв.) 
ΚирИерусΧΙв. Огласителни слова на Кирил йерусалимски (ркп. от ΧΗв.) 
КирТур Слова на Кирил Туровски (Калайд.) 

   КонстПреслПрАр IV слова на Атанасий Велики против арианите в превод на 
Константин Преславски  

КрмХVIв. Кръмча по ркп. от ХVIв. 
Мар  Мариинско четириевангелие (ркп.от Хв.) 
МинΧΙΙв. Миней (ркп. от ΧΗΗв.) 
Мин1096г. Служебен миней за м. октоври (ркп. от 1096г.)  
Мин1097г. Служебен миней за м. ноември (ркп. от 1097г.) 
МинЧетАпр Миней-чети за м. април 
МинЧетФевр Миней-чети за м. февруари 
МинЮлиХΙVв. Миней за м. юли (ркп.от ХΗVв.) 
МъчТеод Мъчение за св. Теодул в Миней-Чети за м. април (ркп. от ХVв.) 
НестЖитТеод Житие на преп. Теодосий, иген Печерски,написано от черноризец 

Нестор до 1093 г. 
НестБорГл Сказание на черноризец Нестор за живота и смъртта на мчци Борис 

и Глеб (ркп. ХIVв.) 
НЗ Нов Завет 
НиконПанд Пандекти на Никон Черногорец (ркп. ХIVв.) 
НовгКрм Новгородска кръмча (1280г.) 
НовгЛ1 Първи Новгородски летопис (ркп..ХIII-ХIVв.) 
ОктоихХIIIв. Октоих (ркп. от ХIIIв.) 
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Остр Остромирово евангелие (ркп. ХIв.) 
ПаисСб Паисиевски сборник (ХIVв.-нач. ХVв.) 
ПалХIVв. Палея (ркп. от ХIVв.) 
ПандАнтХIв. Пандекти на Антиох (ркп. от ХIв.)  
Парим Паримейник 
ПатСинХIв. Синайски патерик (ркп. от ХIв.) 
ПокаянКипр Покаяние на Киприян (сб. от ХIVв.) 
ПовВрЛ Повест за изминалите години (ркп. от ХVв.) 
Прол Пролог 
ПролΧΙΙΙв. Пролог (ркп. от ΧΗΗΗв.) 
ПролМай Пролог за м. май  (ркп. от ХIVв.) 
ПролМарт Пролог за м. март 
Пчела Пчела — мъдри изречения от Евангелието и Апостола и разум 

от свв. Отци и от външните философи 
РязКрм Рязанска кръмча (1284г.) 
Сав Савина книга (ркп. Х-ХIв.) 
Сб1076г. Симеонов сборник по препис от 1076г.  
СЗ  Стар Завет 
СинЕвх Синайски евхологий (ркп. ХIв.) 
СтихирарXIIв. Стихирар (ркп. от XIIв.) 
Супр  Супрасълски / Ретков сборник (ркп. ХIв.) 
ТеодоритТкПс Тълкования към Псалтира на Теодорит Кирски 
УстКрм Устюжка кръмча (Румянцевски музей) 
ХронГАм Хроника на Георги Амартол (ркп. от ХIV-ХVв.) 
ХронЙоМал Хроника на Йоан Малала (ркп. от ХIVв.) 
ХронКонстМан Хроника на Константин Манасий (ркп. от ХIVв.) 
Четвероев Четвероевангелие 
ЧХр Сказание за буквите от Черноризец Храбър 
 

Съкращения на библейски книги 

Б
т  

Книга Битие 

Е
з  

Книга на прор. Иезекиил 

Д
ан  

Книга на прор. Данаил 

М
т  

Евангелие според Матей 

Л
к  

Евангелие според Лука 

Й
о  

Евангелие според Йоан 

Д
еян  

Деяния на св. апостоли 

К
ор  

Послание на св. ап. Павел до 
Коринтяните 

А
пок  

Книга 

 

Източници 

Микл Miklosich, F. Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum. 2 Neudruck der 
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Ausgabe. Wien 1862-1865. Scientia Verlag Aalen. 1977. 
БЕР I Български етимологичен речник. Т. 1. София, 1971. 
РКБЕНО Речник на книжовния български език на народна основа от ХVII век 

(върху текст на Тихонравовия дамаскин). С., 2012. 
СДРЯ Словарь древнерусского языка ХI-ХIѴвв. Т. I .  – М., 1988. 
Срезн Срезневский, И.И. Словарь древнерусского языка. Т. I-III, СПб., 1893-

1903. Репринтное издание. М., 1989.  
СС Старославянский словарь (по рукописям Х-ХIвв.). Под редакцией Р.М. 

Цейтлин, Р. Вечерки и Э. Благовой. М., 1994.  
СтбР Старобългарски речник. Т. I. София, 1999 и Т. II. София, 2009. 

Отговорен редактор Д. Иванова-Мирчева 
СЯС Slovnik jazyka staroslovĕnského. ČAV. Т, I – III.  Praha, 1958-1994. 
ХронКонсМан Среднеболгарский перевод Хроники Константина Манассии в 

славянских литературах. Введение Д.С. Лихачева. Исследования 
И.С. Дуйчева и М.А. Салминой. Подг. текстов М.А. Салминой. 
Словоуказатели О.В. Творогова. София: БАН, 1988. 

LA Lexikon der Antike. VEB Bibliographisces Institut Leipzig. Herausgegeben 
von Johannes Irmscher im Zusammenarbeit mit Helga Reusch, Johannes 
Schneider, Wolfgang Seyfarth und Renate Fiedler. Red. Christa 
Zimmermann. 
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