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“ËÅÑÒÂÈÖÀÒÀ” È ÏÐÅÑËÀÂÑÊÀÒÀ ÐÅÄÀÊÖÈß ÍÀ
ÑÒÀÐÎÁÚËÃÀÐÑÊÈß ÊÍÈÆÎÂÅÍ ÅÇÈÊ
Íåëè Âàñèëåâà (Âàðíà)
Изследванията от последните десетилетия недвусмислено
потвърдиха изказаната още в края на ХHХ , нач- на WW в- от В- Ягич+ ВВондрак+ А- Лескин идея+ че дейността на Преславската книжовна школа
се свързва предимно с редактиране на първоначалните преводи на
богослужебните книги+ с изработването на езикови норми 'преди всичко
на лексикално равнище(+ според които се извършват и новите преводи
през Х в- 0 В тази връзка става ясно+ че изследването на лексикалните
особености на произведенията и преводите+ създадени в Преславския
книжовен кръг+ е една от актуалните задачи на славянската историческа
лексикологияРазглеждането на езиковата 'в частност+ лексикалната( система
на произведенията на Преславската книжовна школа може да се
осъществи в три посоки9 ретроспективна , с оглед развитието на
книжовния език спрямо Кирило,Методиевите преводи: синхронна , с
1

Äîáðåâ, Èâ. Гръцките думи в Супрасълския сборник и втората редакция на
старобългарските богослужебни книги- , БЕ+ 17+ 0867+ №1: Äîáðåâ, Èâ- Текстът
на Добромировото евангелие и втората редакция на старобългарските
богослужебни книги- , БЕ+ 18+ 0868+ №0: Äîáðåâ, Èâ- Апостолските цитати в
Беседата на Презвитер Козма и преславската редакция на Кирило,Методиевия
превод на Апостола- , Кирило,Методиевски студии+ 0+ 0873: Ìèí÷åâà, À. Към
въпроса за Кирило,Методиевите традиции в дейността на преславските
книжовници- , Език и литература+ 0871+ №5: Ìèí÷åâà, À- Аспекти на
формирането на нормите на старобългарския книжовен език- , Изследвания по
кирило,методиевистика- С-+ 0874: Ìèí÷åâà, À. Архаизми и нови черти в езика на
преславската книжнина- , Славянска филология+ т- 08+ С-+ 0877: Ñëàâîâà, Ò.
Преславски следи в лексиката на Архангелското евангелие- , Език и литература+
28+ 0873+ №0: Ñëàâîâà, Ò. Преславска редакция на Кирило,Методиевия
старобългарски евангелски превод- , Кирило,Методиевски студии+ кн- 5+ С-+
0878: Ñëàâîâà, Ò- Евангелските и апостолските цитати в словата на Климент
Охридски и преславската книжнина- , Кирило,Методиевски студии+ кн- 7+ С-+
0880: Áàðàíêîâà, Ã. Лексикални особености в паметниците от Преславската
книжовна школа- , Език и литература+ 0871+ №0: Êàðà÷îðîâà, È- Лексиката на
Чудовския псалтир и преславската редакция на старобългарските богослужебни
книги- , БЕ+ 23+ 0873+ №0: Äóíêîâ, Ä. Супрасълският сборник и етапите в
развитието на преславската редакция на старобългарските книги- , Език и
литература+ 0874+ №4: Ñàìîéëîâà, Í. Преславская лексика в Евангельских
цитатах Супрасльского сборника- , Старобългаристика+ 0886+ №0: Íîâèêîâà, À.
Ñ. Древнерусские списки Евангелия , драгоценная сокровищница сведений по
истории преславской редакции библейских книг- , Enkh` Rk`uhrshb`- Рале
Михайловне Цейтлин- М-+ 1///-
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оглед мястото на дадено произведение в определен кръг от книги: и
перспективна , с оглед развитието на книжовния език от Х до ХHU в- 'в
нашия случай наличието на среднобългарски Евтимиев превод позволява
и такава съпоставка(Наблюденията са извършени върху най,стария запазен славянски
препис на Лествицата от средата на WHH в- , 'източнославянски(+
съдържащ преславския превод , Москва+ РГБ+ Рум- 087 1 'ръкописът се
състои от 108 листа: по,нататък Рум( и среднобългарския препис от
втората половина на WHU в- , НМРМ+ 2.0/ '61( 2 + съдържащ търновския
превод 'ръкописът се състои от 113 листа: по,нататък Рил(- И двата
ръкописа съдържат пълния текст на съчинението+ житието на Йоан
Синайски и Слово к пастуху. к пастырюНормализаторската дейност на преславските книжовници по
отношение на лексикалната система на литературния език в най,общ вид
се е осъществявала в две посоки9 0( въвеждане в книжовния език на
характерни
за
източнобългарските
говори
лексеми
и
словообразователни гнезда и модели: 1( “изчистване” от непреведени
гръцки думи на съществуващите кирило,методиеви преводи и
максималното им ограничаване в новите+ осъществени в Преслав+
преводиВ тази връзка в текста на Лествицата могат да бъдат разгледани
три лексикални групи9
1) лексика+ характерна и за други преславски текстове+ и локализираща
Лествицата в кръга на основния корпус от произведения на
Преславската книжовна школа:
2) лексика+ характерна за Лествицата и отсъстваща в класическите
старобългарски паметници+ т-е- илюстрираща иновационни процеси
в лексикалната система на старобългарския книжовен език+ отчитащ
източнобългарски езикови особености 3 :
3) лексеми+ характерни за преславския превод на Лествицата+ които не
се появяват в среднобългарския превод , превеждат се чрез гръцките
им съответствия 'сравнението с търновския превод също дава

2

Ñâîäíûé êàòàëîã славяно,русских рукописных книг+ хранящихся в СССР 'ХH ,
WHHH вв-(+ сс- 0/3,0/43
Áúëãàðñêè ðúêîïèñè от WH до WUHHH век+ запазени в България- Своден каталог+
т- 0+ С-+ 0871+ с- 364
Съпоставката се извършва по9 Ñòàðîñëàâÿíñêèé ñëîâàðü 'по рукописям W , WH(
под ред- Р- М- Цейтлин+ Р- Вечерки и Э- Благовой+ М-+ 0888-
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възможност да се откроят характерните черти и особености на
преславския превод( 4 0- В първата лексикална група могат да бъдат обособени няколко
подгрупи лексеми+ които характеризират преславските текстове0-0- Абстрактни и отглаголни съществителни със суфикс -ú '-ü(+

които в търновския превод се предават чрез суфикс -èå9

ìü÷üòú Супр+ Шест+ Злат 2+ Мин- чет- февр- 020 5 âú

íåïîøúñòèè òåëåñüíýìü ìü÷úòú á!i 'Рум 10б( , âú íåïîøåñòâè
òýëåñüíýìú ìú÷òàíiå åi 'Рил 14(

îóâýòú Супр+ Изб62+ Бог ê1è § òîëèêà òðîóäà îóâýòú

ïðèÿøà 'Рум 17б( , êîòîðîå § òîëèêà òð2äà 2òýøåíéå ïðé8ø9
'Рил 21б(
ïðèõîäú Супр+ Гр- Наз- WH ïðèõîäú ìèðüñê1õú âú ìàíàñò1ðè

'Рум 23б( , ìèðñê!èõ ïðèõîæäåíéå 'Рил 27б(
íåâýñòü

ñòàðýèøèíîþ

Супр+

Злат

âúçäüðæèìú

WHH+

ñ8

íàñòî9ùèìú èìýèìú 'Рил 36б(

Изб62

è

'Рум 32б( , è

íåâýñòüþ

ïðåäú

íåâýäýíéå

ïðè

ïðýõîäú Изб62+ Сб65+ Гр- Наз- WH è íàïàñòè òâîð8òü îóäîáèè

íà ïðýõîäú 'Рум 34б( , è íàïàñòè òâîðèòè âýä8òú îóäîáíéè íà

ïðýõîæäåíéå 'Рил 38б(
êðè÷ú

Супр+

Изб62+

Злат

ñú

êðè÷úìü

è

âúïëüìü

ïðéç1âàþùåìú 'Рум 43б( , ñü ð!äàíéåìú è âúïëåìú ïðèç!âà9ù9
'Рил 47б(
ïîçîðú Супр+ Бог 8êî æå ïîçîðú ñòðàøúí1è ìèëîñòè

äîñòîèíú òýõú ïîñëýäíÿãî ÷àñà 'Рум 47б( , ÿêîâî æå áý è
âèäýíéå ñòðàøíî è 2ìèëåíî òýn ïîñëýäíýãî ÷àñà 'Рил 51б(

5

Срв- в тази връзка9 Âàéåð, Å., Õ. Ìèêëàñ- Преводачески похвати в
Богословието на Йоан Екзарх в сравнение с по,късни паралелни преводи- ,
Старобългарска литература+ кн- 08+ 08756
Съпоставката с останалите преславски паметници се осъществява основно по
Ñðåçíåâñêèé, È. Словарь древнерусского языка+ а също така по9 Словарь
русского языка WH,WUHH вв-+ вып- 0,07+ М- 0864,0881: Словарь древнерусского
языка WH,WHU вв+ тт- H,HU+ М-+ 0877,0880: Äàâèäîâ, À- Речник,индекс на
Презвитер Козма+ С-+ 0865
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ïîì1ñëú

Супр+ Бог+ Злат+ Сб65+ Гр-Наз- WH ñú

æåíàìè

õîä8ùåè íà òî íà ïîõîòü èëè ïîì1ñëú 'Рум 88( , ñú æåíàìè

ïðýá!âà9ùå, êú òýì íà ïîõîòü èëè ïîì!øëåíéå 'Рил 0/1б(

çàá1òü Супр+ Бог+ Изб62+ Мин- Чет- февр- çàá1òü ãðýõîìú

âåëè÷èå ñúäýëîâà3òü 'Рум 016( , çàáúâåíéå ãðýõîâíîå, âúçíîøåíéå
ñúäýëîâàåòú 'Рил 018б,02/(
çàçîðú

Супр+ Панд- Ант- Òúùåñëàâè3

åñòü

åñòüñòâîó

ïðåìýí3íè3 è îá1÷àè ðàçâðàùåíèå. ñúìîòðåíèå çàçîðîó 'Рум
008б(

,

å i,

òúùåñëàâéå

3iñòâ2

ïðýìýíåíéå.

è

îá1÷àåìú

ðàçâðàùåíéå. è íàçèðàíéå 2êîðåíéà 'Рил 011б(1.2. Във втора подгрупа могат да се обособят характерни за
преславския превод лексеми+ които в търновския превод се предават чрез
синоними9
àëú÷üáà Супр+ Изб62+ Бог è îáð8ùåøè òîó ïðåëüùåíîó
ì1ñëü. ïîì1ñëú ìúë÷àíèÿ. àëú÷úá1 êðýïüøàÿ 'Рум 40б( , è

îáð8ùåøè

ò2

ïðýëüùåí9

ì1ñëü.

æåëàíéå

áåçìëúâéà

ïîñòà

êðàèíýãî 'Рил 44б(- Тази характерна преславска лексема+ както и
производните й àëúêàòè,

àëú÷îóùú,

àë÷üáüí1è,

àë÷üáüíè÷ú

в

търновския превод последователно се заменят съответно с ïîñòú,

ïîñòèòè ñ8, ïîñò8ùú ñ8, ïîñòí1è, ïîñòíèêîó.
òüìà.

âîíÿ Супр+ Бог ÿêî æå ñâýòîó ÿâëüøîó ñ8 îòúõîäèòü
ñèöå

è

§

âîíÿ

ñúìýðåíèÿ

âñ8ê1

ãîðåñòè

ÿðîñòü

èçã1áàåòü 'Рум 66б( , ÿêî æå ñâýòîó ÿâëüø2 ñ8 §õîäèòú òüìà.
òàêî

è

§

îáîíýíéà

ñìýðåíéà

âúñýêàãî

ãîðåñòü

è

ÿðûi

ïîãîóáëýåòñ8 'Рил 70б(: îóâýäýâ1è âîíþ îãíÿ â1øúíÿãî 'Рум

76б( , 2âýäýâ! îáîíýíéå ûãíý â!øíýãî 'Рил 80(

êîòåðà.êîòîðà ‘караница+ спор’, êîòîðüíú Супр+ Бог+ Изб62

Панд- Ант- WH äà òàìî § êîòåðú è áå÷úñòèè è ëþòú âúëíú

áðàj3þ ïðèò8çàåìú 'Рум 70( , ÿêî äà òàìî § äîñàäú è áåç÷üñòéè

áðàòíéèõú ïîò80àåìú 'Рил 73б(: ÷2äî æå ïîèñòèíý ÷îóäî 3æå ñú

âåùíîþ ñú âðàæäîþ ñåþ. è êîòîðüíîþ âåùèþ. áåçâåùí1ÿ âðàã1

ïîáýäèòè 'Рум 0/4( , ÷þäî æå âúèñòèí9 ÷þäî. íåâåùåñòúâíîì2 ñú
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âðàæoî9

ñå9

è

íàâýòíî9

âåùé9,

áåçúâåùåñòúâí!9

âðàã!

ïîáýäèòè 'Рил 0/7б(

êîò1ãà Супр+ Изб62+ Злат сл-3+ Мин- Чет- апр+ Козм âúñïîì8íè

ñúæúìúøàãî ðîóêîþ êîò1ãîó 'Рум 0/1( , ïîìýíè îáâèâøàãî ð9ê9
ïëàòèùåì 'Рил 0/4б(: è ñèè êîæí1õú êîò1ãú ñúâëýùè ñ8 'Рум

0/6б( , è òè êîæí!èn ðèçú ñúâëýùè ñ8 'Рил 00/б(- В търновския
превод е по,широко представена лексикалната синонимия и в много
случаи една преславска лексема се предава чрез две или повече думи+
както в случая êîò1ãà се заменя с ïëàòèùå и ðèçàêðúìëÿ Супр+ Бог+ Панд- Ант- WH è § ïëèùú ñêüðáè è

ïëúòí1õú è êúðìëÿ è ïà÷å ìúíûãîñëîâèÿ 'Рум57( , è § ïëèùåâú
è ïîïå÷åíéè òýëåñí!èõú è ïèòàíéà è ïà÷å æå ìíîãîñëîâéà 'Рил61(:

ñí(îâå êúðìëÿìú è áðàøíîìú. âú ñð(öè îáü8äàþùèõú ñ8 'Рум81б(

, ñ1íîâå ïèùàìú è áðàøíîì, âú ñðä(öè ÷ðýâîûáúÿäëèâ!õú
'Рил85(ñåòüíú Супр+ Бог+ Изб62 ñú ãëàäåìü ìîë8òü ñ8 ñåòüí1ìü

'Рум 88( , è ãëàäåìú êîíå÷í!ì ìë8(òñ8 'Рил 0/1б(: ïðè òýõú
ñåòüí1ìè îóêîð1. è ñëîóæúáàìè áå÷úñòüí1ìè îáëàãàøå 'Рум 23б(

, ïðýo

íèìè

ïîñëýäíèìè

äîñàäàìè

è

ñë2æáàìè

áåñ÷úñòí!ìè

îáëàãààøå 'Рил 27б(

âúçâèòü Супр+ Изб62 êîóïüöü ñýäú âúçâèòü ïî÷èòàåòü 'Рум

006б( , ê2ïåöú ñýäú ïðèá!òúêú ñú÷èòàåòú 'Рил 01/б(

æîóïèùå Супр+ Злат âú æþïèùèõú ìîëè ñ8 ÷àñòî 'Рум 003б(

, âú ãðîáèùèn ìîëè ñ8 ÷8ñòî 'Рил 006б(: словосъчетанието æþïèùà

âúñêîïàâàþùèè 'Рум 007( в търновския превод е заменено със сложната

дума ãðîáîêîïàòåëü 'Рил 010б(

÷ðýäà Супр+ Изб62 àê1 âúëêú âñó ìúíûãàøä1 ÷ðåäîó

ñúìîóòè 'Рум 7/( , ÿêî âëúêú ìíîãàæoè âúñå ñòàäî ñúì9òè 'Рил
72б(
ïðýçîðüñòâî Супр+ Бог+ Шест+ Изб62+ Сб65 ïðåçîðüñòâî è
íåñúìýðåíè3 âèä8 òîãî § òîãî ïðè3ìëþùà 'Рум 33( , ãðúäîñòú à

íå ñìýðåíéå, âèä8 åãî § ñåãî ïðéåìë8ùà 'Рил 36б(: прилагателното

ïðýçîðèâ1è се заменя с ãðúä!è: ïðýçîðèâ1õú ã(ü §ìåùåòü ñ8.
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êúòî îóáî ñè8 ïîìèëîâàòè ìfæåòü 'Рум 014.014б( , àùå ãðúä!èìú
ã(ü ïðîòèâèòñ8, êòî ïðî÷åå ñèn ïîìèëîâàòè ìîæåòú 'Рил 017(

ïîñëîóõú Сав+ Супр+ Козм+ Панд- Ант- è ïîñëîóõîìú àí(ãëîìú

ðàçäèðàÿ ðàçäåðè î âñåìü ñâîåÿ âîëÿ 'Рум 34б( , è ñâýäýòåëìè
àã(ãë! ðàçäèðà9 ðàçoåðè ïðýo ñèìè ñâîå8 âîë8 'Рил 38б(

ñîêà÷èè Супр+ Злат сл13+ Гр- Наз- WH íå ïîìúë÷îó âàìú

èñïîâýäàòè ñîêà÷èèíî òàìî ïðåñëàâüíî îóïðàâë3íè3 'Рум16б( , íå

îóìëú÷8 âàìú ñêàçàòè ïîâàðà èæå òàìî ïðýñëàâíîå èñïðàâëåíéå
'Рил20(
øàðú÷èè Супр Ìúë÷àíèå âú ðàçîóìý. ñúìüðòüíýè ïàì8òè
äýëàòåëü. ìîóöý øàð÷è. ñêüðáè ñëîóãà 'Рум75б( , Ìëú÷àíéå âú

ðàçîóìý,

ñúìð(òíýè

ïàì8òè

äýëàòåëü.

ì9öý

æèâîïèñåöú.

ñêðúáýíéà ñë2ãà 'Рил8/б(

áüõìà Супр+ Бог+ Злат сл4+ Мин- чет- февр- Е- Вайер и ХМиклас отбелязват+ че от всички издадени съчинения на Йоан Екзарх
áüõìà се среща само в Богословието 6 : в по,късните преводи и редакции
тази характерна преславска лексема се предава най,често чрез §í9äü:

âúñòàâúøîó æå íè÷üñî æå áüõìà íå ðå÷å 'Рум20( , âúñòàâøþ æå,
íè÷òî æå §í9o ðå÷å åìîó 'Рил23б(
ïîîóâðüçåíè3

ïî2âüðçú(

ïàì8

j

Супр+ Мин- чет- апр- 'в Бог е употребено
íåçàá1òíàãî

ïîîóâüðçåíèÿ

áåçãíýâèÿ

ñúâüðøåíàãî 'Рум40б( , ïàì8òè íåçàá!òí!9 èñõîäà âüñåãäàøíýãî
2ìèëåíéà 'Рил44б(

òúïúòú Бог+ Мин- Чет- февр- è òýõú òåëåñüí1õú îóäîâú

êàñàÿ ñ8 òúïúò1 òâîð8ùå íåïîäîáí1è 'Рум 010( , è ñàìýn

òýëåñí!èn îóäîâú ïðèêàñà9 ñ8 òðåïåò! òâîðèòè íåïðïoí!è îá!÷å
'Рил 013(-

1- Съществена част от лексиката на преславския превод съставят
думи+ незасвидетелствани в класическите старобългарски паметници- В
търновския превод те също имат други съответствия+ които обикновено
се основават на по,широка диалектна основа9

7

Âàéåð, Å., Õ. Ìèêëàñ- Цит- съч-+ с- 36-
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ãîëýìú Шест+ Гр- Наз- WH+ Панд- Ант-WH ÿêî æå ñúòâîðèòè

÷àñü ãîëýìú èëè äâà ñòîÿùîó 'Рум 20( , ÿêî ñúòâîðèòè ÷ài âåëèêú

èëè è äâà ñòî9ù2 'Рил 23б(

çà8ïèâý , тази дума не е засвидетелствана в други текстове: тя
не е отбелязана както в Словарь древнерусского языка WH,WHU вв-+ така и
в Словарь русского языка WH,WUHH вв- Срезневски отбелязва за нейната
употреба само Лествицата: в търновския превод се предава чрез
наречието ë9êàâíý: Íå ïðýìúë÷àõú æå àçú. àê1 çà8ïèâýè

ñòàðö8 èñêîóñèòè 'Рум 20( , íå ïðýçðýn æå àçú ÿêî ë9êàâíýè
ñòàðöà èñê2ñèòè 'Рил 24(

íîâàêú , това също е рядко срещана лексема+ Срезневски
отбелязва освен Лествицата и употребата й в Оглашенията на Кирил
Йерусалимски: за търновския книжовник суфиксът -àêú явно има
твърде разговорен характер 'срв- съвременните форми голтак+ дъртак+
глупак+ дурак( и той заменя íîâàêú с композита íîâîíà÷8ëí1è:

§ëîó÷àåòü

ïàñòîóõú

ñëîóæúá1

è

âú

ñåòí1õú

íîâàöýõú

îóñòðà8åòü è ÷èíîó 'Рум 22б( , §ë9÷àåòú åãî ïàñò!ðü § ñë2æá1 è

âú ïîñëýäíåìú íîâîíà÷8ëí!n ïîñòàâëýåòú ìýñòý 'Рил 26б(
êúð÷èè

Шест+ Злат , тази дума+ наред с отбелязаните по,горе

ñîêà÷èè и øàðú÷èè влиза в групата на старобългарските думи с
характерен формант ,÷èè+ който Р- М- Цейтлин+ следвайки Мейе и Вайян+
определя като тюркски и свързва присъствието им в книжовните
паметници с непосредствено навлизане от говоримата източно,българска
'прабългарска( реч 7 : търновският книжовник заменя êúð÷èè с êîâà÷ú:
ÿêî æå æåëýçî êúð÷èè. ñèöå àçú ïðñò(1í ïîâèíîâàòè àçú ñàìú

ñ8 âúäàõú 'Рум 18б( , ÿêî æå æåëýçû êîâà÷à, ñèöå è àçú òåáý û

ñò(ýèøè ïîâèíîâàòè ñ8 âúäàn 'Рил 22б(

êðîó÷èíà Бог ðàñòèòè êðîó÷èíîó îá1÷àè èìàòü 'Рум 36( , îâî

æå ðàñòèòè æëú÷ü îá!÷àè èìàj 'Рил 4/б(: ïðîòèâîó ÷ðåâüíîóìîó

áýøåíéþ è êðîó÷èííýè îñòðîòý 'Рум 40б( , ïðîòèâ9 ÷ðýâíîìîó

áýñîâàíéþ è ûñòðîæëú÷éþ 'Рил 44(

8

Öåéòëèí, Ð. Ì. Лексика древнеболгарских рукописей W,WH вв- С-+ 0875+ с- 057,
061-
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êîùîóíà Шест+ Изб62+ Злат+ Мин- чет- февр+ Мин- чет- апр+

Козм è íå êîùîóíîó ïîì1øëÿèòå. ìîëþ áðàòè8 'Рум 47( , è äà íå
ìíèòå ÿêî áàñíè ñ9j ðå÷åíàà ìîë8 â! 'Рил 51(

êúðøüíÿ , лексемата не е засвидетелствана в историческите
речници на руския език+ Срезневски отбелязва употребата й в Житие на
Йоан Златоуст от WUв-+ в търновския превод е предадена чрез áèåíéå: с
êúðøüíÿ вероятно може да се свърже съвременния глагол кърша+ чупя9
ïüðñè áîë8ùà ðàíàìè. êðúâüíàÿ ïëüâàíè8 § ïüðñüí1õú êúðøüíü
'Рум 47( , ïðúñè
n

áéåíéåìú

áîë8ù9,

èñïëúâàíéà

êðúâàâà

§

ïðúñí!è áéåíéè 'Рил 51(

îòúðîäú Бог+ Гр Наз WH îã(ëàíè3 åñòü §ðîäú íåíàâèñòüí1è

'Рум 73( , îêëåâåòàíéå åi ïîðîæoåíéå íåíàâèñòíîå 'Рил77(

èçëàçú Бог ðàäîóÿ èæå ñ8 èçëàçúìú § âðýäîâú èñêëýòè

èçãîíèòü ñ8 'Рум76б( , ðàoó9 èæå ñ8 èñõîäîìú ñòðiòé9 ñå9 èç

êåëé9 èçãîíèò ñ8 'Рил80(
ïðýñò9ïú

Бог+ Изб62 èæå

ïüðâîóþ

çàïîâýäü

õðàí8ùå.

âúòîð1ìü ïðåñò9ïúìü íå ïàäàþòü 'Рум 84б.85( , èæå ïðúâ98

çàïîâýäü ñúáëþäà9ùåè, âòîð!èìú ïðýñò9ïëåíéåìú íå ïàäà9òú
'Рил 88б(
òýñêú Гр Наз WH âèíî âúñêîðý § òýñêú çàòâàð8åìî 'Рум

60б( , âèíî àáéå § òî÷èëú çàòâàðýåìî 'Рил 64б(-

õëîóïüöü , за употребата на тази дума Срезневски посочва само

Лествицата+ в търновския превод тя се предава чрез ïðîñèòåëü: âèäýõú
àçú õëîóïüö8 õëýáüí1ÿ è íèùà áåñòîóäà 'Рум 61б( , âèäýõú àçú

ïðîñèòåë8 è íèù88 áåçñò2äí! 'Рил 65б(-

2- В трета+ немногобройна+ но достатъчно красноречиво
илюстрираща пуристичните тенденции в езика на преславските
книжовници+ може да се обособи група от думи+ срещу които в
търновския превод присъстват гърцизми9
êëýòü , êåëéÿ: ñ2ùîó áî âåëèêîóìîó âú êëýòè. è êú ñåáý
ñêüðá8ùîó 'Рум 2б( , è ñ9ù2 âåëèêîì2 âú êåëéè âú ñåáý ìë8(ù2
ñ8 á(âè 'Рил 7(
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êàïèùå , èäîëú: îóìú àë÷üáüíè÷ú ìîëèòü ñ8 òðåçâý. à

íåâúçäüðæàùàãîñ8 êàïèùú íå÷èñò1õú èñïúëíåíú åñòü 'Рум 81б( ,

îóìú ïîñòíèê2, ìëè(òñ8 òðýçâý. íåâúçoðúæà9ùàãî æå ñ8, èäîëú

íå÷èñò!èn èñïëúíú åñòú 'Рил 85б(: думата êàïèùå е характерна за

Бог+ Шест+ Злат+ зарегистрирано е също êàïèùåñë2æüíèêú 'Рум 01/(
срещу èäîëîñë2æèòåëü 'Рил 012(

êîóìèðú , èäîëú: ÿêî æå äî êîíö8 îóáî òîó èñïîïåëèòè. è

îóñúïèòè êîóìèðüíàãî æå ïîêëîí3íèÿ êðýïúè êðýïöý îóáýæà 'Рум

1б( , ÿêî äî êîíöà ò9 ïðî÷åå èñïåïåëèòè è 2ñïèòè ñüâðúøåíý

èäîëñêàãî æå ïîêëîíåíéà êðýïê!è êðýïöý 2áýæà 'Рил6(: êîóìèðú
се среща в Супр+ Злат+ Панд Ант+ Гр- Наз- WH+ Сб65
êðèâîâýðèå , åðåñü: áåçàêîíüíèêú åñòü. èæå çàêîíú § á(à
ñîóùèè.

ñú

ñâîèìü

ñîóïðîòèâüí1èìü

çëîîóìèåìü

âýðîóÿ
i

ñ8

äüðæà.

è

ìüí8

á(îó

ñ

êðèâîâýðèåìü
'Рум

7(

,

çàêîíîïðýñò9ïíèêú å , èæå çàêîíú á(æéè, ñú ñâîèìü çëîîóìéåìü
äðüæ9è. è ñü åðåñé9 ñüïðîòèâíî9 âýðîâàòè á(îó ìí8 ñ8 'Рил 00(
÷úðíüöü,

÷úðíîðèçüöü

,

ìíèõú:

ðàäîóåòñ8

æèäîâèíú

ñîóáîòý. ïðàçäüí1è ÷úðíüöü ãëàäèâú ñîóáîòý è íåäýëè 'Рум 80( ,

ðàoóåòñ8 æèäîâèíú ñ9áîòý è ïðàçíèêîó. è ìíèn ÷ðýâîîáúÿñòèâú,

ñ9áîòý è íåoëè 'Рил 84(

ïîãàíú , åëëéíú: è ÷2äî ïîèñòèíý êàêî è ïîãàíèè òàêîâîå

èçáåñýäîâàøà 'Рум 56.56б( , è ÷þäî âúèñòèí9, êàêî è åëëéíè íý÷òî
òàêîâîå ïðîâýùàø9 'Рил 60б(: ïîãàíú е засвидетелствано в Сав+ Супр+
Шест+ Злат+ Панд- Ант- WH като синоним на 8ç1÷üíèêú
ëàèí1

‘строителен материал във вид на плочи+ тухли’

,

ïëèí41: ñîóòü íýöèè èæå âüðõîó êàìåíè8 ëàèí1 ãëàä8òü. è
ñîóòü èæå íà çåìëè ñòúëï1 îóòâüðäèøà 'Рум 00( , ñ9j íýöéè èæå

âðúõ2 êàìåíéà ïëèí4! 0èæo9ùåè. è ñ9j äðîó0éè, èæå íà çåìëè

ñòëúï! îóòâðüäèø9 'Рил 03(: ïàê1 âú åãóïòü ðåêøå âú òüìîó. íà
ëàèíîòâîðèå. ðàçîóìüíàãî âàñíü ôàðàûíà âúçâðàòè ñ8 'Рум 52б( ,

ïàê! âú åãóïåòú ñèðý÷ ïîòúìíåíéå êú ïëèí4îäýëàíé2 ì!ñëüíàãî
ôàðàûíà âúçâðàòè ñ8 'Рил 56б(
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âåëèêú

äüíü

,

ïàñõà:

ïðýäú

ãîäúìü

äî

âåëèêà

äí(å

ïî÷èòàåò. è ïðåäú äí(üìè áðàøúíà ãîòîâèòü. ×úòåòü ÷ðåâüí1è

ðàáú ê1èìè áðàøúí1 ïîïðàçäüíîó3òü 'Рум 80( , ïðýæoå ãîäà î

ïàñöý ñú÷èòàåòú. è ïðýo äí(ìè áðàøíà ãîòîâèòú. ðàç÷èòàåòú
÷ðýâí!è ðàáú ê!èìè áðàøí! ïîïðàçí2åòú 'Рил 84(Извършените наблюдения позволяват да се направят следните
изводи9
0- Лексикалната система на Лествицата я поставя в кръга на
основните текстове на Преславската книжовна школа9 Симеоновия
сборник+ Златоструя+ Шестоднева и Богословието на Йоан Екзарх+
Беседата на Презвитер Козма- Особена близост се наблюдава с
произведенията на Йоан Екзарх и в частност+ Богословието- Там също се
срещат характерните за Лествицата лексеми9 àëú÷üáà, áüõìà, âîíÿ,
ãîëÿìú, êîòîðà, êðîó÷èíà, êðúìëÿ, êàïèùå, êîùîóíà, ïîãàíú,
ïðýçîðüñòâî, ñåòüíú: широко е застъпена употребата на отглаголни и

абстрактни съществителни със суфикс -ú: çàá1òú, èçëàçú, ìü÷úòú

ïîçîðú, ïîì1ñëú, îòúðîäú, ïðýñò9ïú, îóâýòú, òúïúòú 8 Това дава основание да се изкаже хипотезата+ че преводът на
Лествицата е дело на бележития старобългарски книжовник- В подкрепа
на такова твърдение е и характерът на текста на Лествицата+ насочен
към формиране на християнския етичен идеал+ което я сближава с
основното произведение на Йоан Екзарх , Богословието1- Текстът на Лествицата илюстрира характерни процеси в
книжовния старобългарски език от W век9 навлизането на
източнобългарски 'и прабългарски( думи в литературните текстове от
една страна и свеждането до минимум употребата на гръцки думи от
друга страна-

9

Предпочитанието на Иоан Екзарх към употребата на абстрактни
существителни с прост суфикс -ú се отбелязва и от други автори+ вж-9 Áëàãîâà,
Ý, Æ. Èêîíîìîâà. Лексические совпадения Бесед Григория Двоеслова и второго
жития Вячеслава с лексикой Иоанна Экзарха- , Старобългаристика+ 0882+ №2+
където като примери са приведени îáðàòú, ïðèïëîäú, âúçì9òú-
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BULGARIAN LITERARY LANGUGAGE
Neli Vasileva
'Rtll`qx(
Sgd o`odq chrbtrrdr sgd l`hm bg`q`bsdqhrshb ed`stqdr ne sgd kdwhb`k rxrsdl
ne sgd annj hm sgqdd chqdbshnmr9 qdsqnrodbshud , hm bnlo`qhrnm vhsg sgd bk`rrhb Nkc
Atkf`qh`m sdwsr: rxmbgqnmhb , hm bnlo`qhrnm vhsg rnld a`rhb sdwsr ne sgd Oqdrk`u
khsdq`qx rbgnnk+ `mc oqnrodbshud , hm bnlo`qhrnm vhsg Lhcckd Atkf`qh`m
'Stqmnun( sq`mrk`shnm ne sgd annj eqnl sgd rdbnmc g`ke ne sgd 03sg bdmstqx- @r `
qdrtks ne sgd qdrd`qbg “Kdrsuhb`” bntkc ad ok`bdc `lnmf sgd lnrs hlonqs`ms sdwsr
ne sgd Oqdrk`u khsdq`qx rbgnnk- Sgd o`odq `krn gxonsgdrhydr Ingm Dw`qсg sn ad sgd
`tsgnq ne sgd Oqdrk`u sq`mrk`shnm ne “Kdrsuhb`”-
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