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ÍÀ ÍÈÊÎÍ ×ÅÐÍÎÃÎÐÅÖ Â ÏÚÐÂÈß ÈÌ ÑËÀÂßÍÑÊÈ
ÏÐÅÂÎÄ
Ñúáêà Áîãäàíîâà (Ñîôèÿ)
Въз основа на лексикалния критерий към края на WHW в- И- ИСрезневски изказва предположение+ че най,старият славянски превод
на Пандектите на Никон Черногорец 0 'по,нататък9 ПНЧ( е направен
“при участии русского человека” 1 + а И- А- Соболевски включва тази
книга в списъка на произведенията+ които “мы вправе будем признать
за переведенные в Древней Руси” 2 - В най,старите руски ръкописи+
съдържащи първия славянски превод на ПНЧ+ Срезневски отделя
около 7/ думи+ които според него “напрасно было бы искать в не,
Русском облике или по райней мере в не,Русском смысле 3 : някои
лексикални русизми определя и Соболевски 4 - След проучване на тази
лексика с оглед на нейната принадлежност към езика на превода или
към езика на отделните преписи на ПНЧ+ както и по отношение на
възможността някои от незасвидетелстваните в старобългарските
писмени паметници думи да са съществували в старобългарския
книжовен език+ Р- Павлова доказва+ че 0( думи като áðàäîâü+ áë¸çíüöü+
áð¸äúêú+ âðýäüíú+ âúñëàíÿò¸ ñ+ ¹êðîïú+ ãîñòèòè+ äð¹æ¸íà+ ¸ñòî
'”бъбрек”(+ êâàñú+ êëüöàò¸+ êúòî+ ëàÿò¸+ ìî¸+ ìÿòàò¸ ñ+ îáýäàò¸+
ïàïðüòú+ ïýíçü+ õàðò¸ÿ+ öýëú+ âåðüáíàÿ íåäýëÿ+ áàáà са били познати и
0

За книгата “Пандекти” на късновизантийския писател Никон Черногорец и
нейните три славянски превода вж-9 Словарь книжников и книжности
Древней Руси- Вып- H 'WH - первая половина WHU в-(- Ленинград+ 0876+ 181,
183: Ïàâëîâà, Ð. Пандекты Никона Черногорца в славянской письменности, Славянска филология+ т- 08- София+ 0877+ 88,005: Старобългарска
литература- Енциклопедичен речник- С-+ 0881+ 206,207Обикновено се приема+ че първият 'съкратен( превод на ПНЧ е
направен в края на WH , нач- на WHH в-: в последните години К- Максимович
отнася този превод към средата или втората половина на WHH в-9
Ìàêñèìîâè÷, Ê. À. К проблеме происхождения древнейшего славянского
перевода “Пандектов” Никона Черногорца- , В9 Славянское языкознаниеWHH Международный съезд славистов- Краков+ 0887- Доклады российской
делегации- М-+ 0887+ с- 2881
Ñðåçíåâñêèé, È. È. Пандекты Никона Черногорца- , Сведения и заметки о
малоизвестных и неизвестных памятниках- Т- HH-+ вып- 3- СПб-+ 0765+ с- 1822
Ñîáîëåâñêèé, À. È. Особенности русских переводов домонгольского
периода-, История русского литературного языка- Ленинград+ 087/+ с- 0263
Ñðåçíåâñêèé, È. È. Цит- съч-+ 180,1854
Ñîáîëåâñêèé, À. È. Цит- съч-+ с- 027-
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на старобългарската писменост+ а думи като âðýñêàòè+ ãðàìîòà+
äîñïýíûè+ êë©áú+ ëäèíà+ ìèò¹øàòè+ ïëàò¸ùå+ ïîâëàêà+ ñúãð©áèòè+
ñúìüæàðèòè+ òëúñòú+ êîìàðíèêú+ ëàãîäèòè+ îêîðí¸âû¸+ ùðüáú се срещат
и в средновековната южнославянска писменост+ в съвременните
славянски езици+ диалектите на българския език+ поради което не
могат да се смятат за специфични източнославянски лексеми: 1( като
думи+ внесени от източнославянски книжовник 'т- е- като явления не
на превода+ а на руските преписи на ПНЧ( биха могли да се
разглеждат названията на паричните единици âýâåð¸öà+ âýêúøà+
ãð¸âüíà+ ïîë¹ ãð¸âüíà+ ðýçàíà+ ðýçú+ названията на предмети от руския
бит+ на лица или явления в обществото на източните славяни като
ìåä¹øà+ ëàðü+ êàï¹ñòà+ êîëîêîëú+ ïîñàäüí¸êú+ äåøåâîp+ ðîâíÿ+ êðüí¹ò¸+
ùþïàò¸+ îòàð¸öà+ âðüñòà 'с пространствено значение(+ õîðîøàâú+ ¹õà 5 . В
повечето от съвременните изследвания+ обаче+ като аргумент за
източнославянския произход на най,ранния славянски превод на ПНЧ
служи преди всичко посочената от Срезневски и Соболевски лексикаНякои руски иследователи 6 смятат+ че национално окрасената
лексика като правило принадлежи на превода и че принципът на
лексикалните замени при преписване на текстовете е в посока от
регионалната
'руска+
южнославянска(
към
“усреднена
църковнославянска” лексика+ поради което те не приемат
изказваното предположение+ че руските книжовници са заменяли
някои южнославянизми с източнославянизми 'напр+ че русизмът
âýâåð¸öà в руските преписи е внесен по,късно на мястото на
5

Вж- в уводната статия в Т-0 '25,42( на9 Pavlova, R. / Bogdanova, S. 'Gqrf-(- Chd
O`mcdjsdm cdr Mhjnm unl Rbgv`qydm Adqfd 'Mhjnm Čdqmnfnqdb( hm cdq äksdrsdm
rk`uhrbgdm Übersetzung- Dchshnm unm Qtli`m` O`uknu` tmc Răaj` Anfc`mnu`- Lhs
dhmdl @ter`sy unm Qtli`m` O`uknu`+ `tr Atkf`qhrbgdm unm Qdm`sd AdkdmsrbghjnvSdhk 0 '316 R-(: Sdhk 1 '30/ R-(- , Udqfkdhbgdmcd Rstchdm yt cdm rk`uhrbgdm Roq`bgdm
tmc Khsdq`stqdm- Gdq`trfdfdadm unm Qdm`sd Adkdmsrbghjnv tmc Qdhmg`qc Hakdq- A`mc
5- ODSDQ K@MF+ Europäischer Udqk`f cdq Vhrrdmrbg`esdm- Eq`mjetqs `l L`hm1/// 'по,нататък9 O`uknu`. Anfc`mnu`(
За това+ че и общославянските думи êàï¹ñòà, ¹õà “трудно могат да се
отнесат единствено към руския лексикален пласт” вж- Ñëàâîâà, Ò. Ценно
издание на славянския превод на Пандектите на Никон Черногорец- ,
O`k`dnatkf`qhb` 'под печат(6
Òóðèëîâ, À. À. Памятники древнерусской литературы и письменности у
южных славян в WHH,WHU вв- 'проблемы и перспективы изучения(- , В9 WH
Международный съезд славистов- Славянские литературы- Братислава+
сентябрь+ 0882- М-+ 0882+ с- 25: Ìîëäîâàí, À. Ì. Критерии локализации
древнеславянских переводов- , Славяноведение- М-+ 0883+ № 1+ 62,63:
Ìàêñèìîâè÷, Ê. À. Цит- съч-+ с- 3/1-
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ìýäüí¸öà 7 (- Досега липсва специално цялостно проучване на словното
богатство на това голямо по обем преводно съчинение със сложен
компилативен състав + но въпреки това се твърди+ че както в руските+
така и в сръбските преписи на ПНЧ+ не се срещат “ярки
югославянизми” 8 В настоящия доклад ше бъде представена най,общо част от
лексиката на ПНЧ , суфиксните съществителни в първите 21 слова+
текстът на които се съдържа в сръбски ръкопис от WHHH в- със
сигнатура Хил- 064 0/ - Материалът е ексцерпиран от Индекса на
словоформите във втория том на изданието на най,ранния славянски
превод на ПНЧ по ръкопис Хил- 064 с разночетения по трите най,
известни в науката източнославянски преписи ЯГМЗ 04472+ Син- 725
и Чуд- 05 00 - Лексемите се групират според наставката+ като в рамките
на всяка група се дават и сложните думи: разграничават се
наименованията на лица от останалите одушевени и неодушевени
съществителни- Думите се представят в следната последователност9 HДуми+ които са зафиксирани в старобългарските паметници 01 : HHДуми+ които не са зафиксирани в старобългарските паметници+ но се
срещат в други лексикографски източници 02 : HHH- Думи+ които засега
не се откриват в лексикографски източници или изследвания в
областта на славянската историческа лексикология- За да се открои
специфичната от общоупотребителната лексика+ при думите+
7

Ïàâëîâà, Ð. Цит- съч-+ с- 0/7Ìàêñèìîâè÷, Ê. À. Цит- съч-+ с- 3/1За състоянието на изследването на ПНЧ и по,специално на първия им
славянски превод вж9 Ïàâëîâà, Ð. Цит- съч-: Áîãäàíîâà, Ñ. Об издании
текстов из “Пандектов” Никона Черногорца и проблемах исследования этой
средневековой книги- , O`k`dnatkf`qhb`+ 1//0+ №1+ 87,0/6: Áîãäàíîâà, Ñ.
Пандекты Никона Черногорца в первом славянском переводе 'состояние
исследования(- , Доаенът- Сборник в чест на 84 годишнина на проф- Н- МДилевски 'под печат(0/
Сведения за Хил- 064+ както и за други преписи от първия славянски превод
на ПНЧ вж- в9 Ïàâëîâà, Ð. Цит- съч-+ 0//,0/200
Pavlova, R. / Bogdanova, S. Цит- съч-+ Т- 1+ 114,3//01
Използваме9 Старославянский словарь 'по рукописям W,WH веков( .Под
редакцией Р- М- Цейтлин+ Р- Вечерки и Э- Благовой .- М-+ 088302
Направена е съпоставка с лексиката в9 Ñðåçíåâñêèé, È. È. Словарь
древнерусского языка- М-+ 0878 'съкратено Срезн-(: Словарь древнерусского
языка 'WH,WHU в-( 'съкратено СДРЯ(: Fr. Miklosich- Kdwhbnm o`k`dnrknudmhbn ,
fq`dbn , k`shmtl- Uhmcnanm`d+ 0751,0754- 'съкратено Микл-(: Словоуказатель к
среднеболгарскому переводу хроники Константина Манассии по
синодальному списку- , В9 Среднеболгарский перевод хроники Константина
Манассии в славянских литературах- С-+ 0877+ 147,332 'съкратено МанХрон-(8
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зафиксирани в Старославянский словарь 'по,нататък , СС(+ се дава
цифрата на посочените в този речник употреби+ когато тя не
надвишава 04 03 : ако дадена дума е зафиксирана с употреби само в
един паметник+ той също се посочва 04 H- Думи+ зафиксирани в СС0- Наставка ,üí¸êú+ -¸êú - 3/ съществителни9 а( наименования
на лица , áåù¸íüí¸êú '0( Супр+ áë©äüí¸êú '2( Супр+ ãðýøüí¸êú+
äëúæüí¸êú+ êëåâåòüí¸êú '2(+ êí¸æüí¸êú, ìüñòüí¸êú '2(+ íà¸ìüí¸êú+
íàñëýäüí¸êú '03(+ íàñòàâüí¸êú+ íà÷ëüí¸êú '2( Евх+ îáüùüí¸êú '04(+
wõîäüí¸êú '0( в Супр , îòúõîäüíèöè 'в Хил+ 064 , §õîäüí¸êü(+ ïëýíüí¸êú
'03(+ ïîìîùüí¸êú+ ïîñïýøüí¸êú '0( Супр+ ïîñòüí¸êú '3(+ ïðýëüñòüí¸êú '0(
Супр+ ïðýñò©ïüí¸êú '1(+ ðàáîòüí¸êú '0( Евх+ ðàòüí¸êú '00(+ ñêâðüíüí¸êú
'1( Супр+ ñòëúïüí¸êú '2(+ ñ©ïüðüí¸êú '1( Супр+ òðüæüí¸êú '0/(+
¹ãîäüí¸êú '1( Супр+ õ¹ëüí¸êú '2( Супр+ õ¥ùüí¸êú '8(+ ðàçáî¸í¸êú+
¹÷åí¸êú+ ©æüí¸êú '2(+ çàêîíîïðýñò©ïüí¸êú '00(+ ÷ëîâýêî¹ãîäüí¸êú '0(
Син: êë¸ð¸êú '2( Супр: неодушевени съществителни , ¸ñòî÷üí¸êú+
ìîë¸òâüí¸êú '7(+ ïðàçäüí¸êú+ ñâýò¸ëüí¸êú+ ñâýùüí¸êú '0/(: çëàò¸êú '0(
СупрОт изброените 3/ думи към специфичната старобългарска
лексика се отнасят 17 думи+ като половината от тях са представени
само в по 0 паметник9 01 , в Супр+ 0 , в Евх+ 0 , в Син1- Наставка ,üöü , 08 думи 9 а( наименования на лица , ê¹ïüöü
'5(+ ëüñòüöü '04(+ ìëàäüíüöü+ ìðüòâüöü+ îòüöü+ ñòàðüöü+ òâîðüöü,
áîãîâ¸äüöü '0( Супр+ áîãîíîñüöü '3(+ áîãîñëîâüöü '4(+ çàêîíîäàâüöü '0(
Син+ ñðüäüöåâýäüöü '0( Супр+ ñòðàñòîòðüïüöü '4( Супр+ õð¸ñòî'ñî(ëþáüöü
'3(+ ÷ëîâýêîëþáüöü; б( одушевено съществително òåëüöü: в(
неодушевени съществителни , âýíüöü+ êîâ÷åæüöü+ êîíüöü03

За делитбата на специфична . общоупотребителна старобългарска лексика
вж9 Ñïàñîâà, Ì. Производни съществителни за означаване на лица в
старобългарския и среднобългарския превод на NQ@SHN WWWUHHH 'Слово на
Рождество Христово( от Григорий Богослов- , Търновска книжовна школа+
5- Велико Търново+ 0888+ с- 140+ бележка 69 ”Като общоупотребителна
лексика в проучването се приема тази лексика+ която в старобългарските
паметници до WH в- се среща повече от 04 пъти- Авторите на
Старославянский словарь 'по рукописям W,WH веков( са приели да посочват
точно къде се регистрира дадена лексема до 04 пъти в паметниците”: вжсъщо бележка 17 на с- 1419 “За специфични лексеми се приемат както
хапаксите+ които не се регистрират в нито един друг текст+ така и лексемите+
които имат до 04 употреби в старобългарските паметници”04
Използваме приетите в СС съкращения зя старобългарските ръкописи-
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Към специфичната старобългарска лексика се отнасят 8 думи+
от тях само в Супр се срещат 2 думи+ само в Син , 0 дума2- Наставка , òåëü , 04 думи+ наименования на лица9 âëàñòåëü
'4(+ ãîí¸òåëü '2( Супр+ ã¹á¸òåëü '4(+ äîñàä¸òåëü '1( Супр+ äýëàòåëü,
ì©÷¸òåëü+ wáë¸÷¸òåëü '2(+ ïðàâ¸òåëü '0( Супр+ ïðýäàòåëü '1(+ ðüâüí¸òåëü
'1(+ ðîä¸òåëü+ ñúâýäýòåëü+ ñúäýòåëü '5(+ ¹÷¸òåëü+ õðàí¸òåëüКъм специфичната старобългарска лексика се отнасят 8
думи+ от които 2 се срещат само в Супр3- Наставка ,¸öà '-üí¸öà( - 08 думи9 а( наименования на лица ,
âüäîâ¸öà+ äýâ¸öà+ ëþáîäý¸öà+ ï¸ÿí¸öà '4(+ ¹á¸¸öà '4(+ áë©äüí¸öà+
ïîìîùüí¸öà '0( Ен+ ïîñòüí¸öà '1(: одушевени съществителни , ãðúë¸öà
'0( Син+ îâüöà: в( неодушевени съществителни , äåñí¸öà+ ëýñòâ¸öà '1(
Супр+ ïàí¸öà '1( Супр+ ïàë¸öà '5(+ ãîñò¸íüí¸öà, æ¸òüí¸öà, ìýäüí¸öà '0(
Супр+ òüìüí¸öà+ ¹ìûâàëüí¸öà '3(Към специфичната старобългарска лексика се отнасят 0/
думи+ като 2 от тях се срещат само в Супр+ 0 , само в Син+ 0 , само в
Ен4- Наставка ,ûí¸ , 3 думи9 а( наименование на лице , ðàáûí¸
'1(: б( абстрактни съществителни - ì¸ëîñòûí¸+ ãðúäûí¸ '03(+
áëàãîñòûí¸ '00(Три от думите имат под 04 употреби в старобългарските
паметници5- Наставка , ûêà , 0 дума9 наименование на лице , âëàäûêà.
6- Наставка ,÷¸¸ , 1 думи9 наименования на лице , êðúìü÷¸¸ '1(+
ñîêà÷¸¸ '2( СупрТези думи с прабългарска наставка се отнасят към
специфичната старобългарска лексика и са употребени само в 0
паметник , Супр7- Наставка , àðü , 1 думи9 названия на лице , êåñàðü+ ìûòàðü.
8- Наставка , ûðü , 0 дума9 название на лице , ïàñòûðü.
0/- Наставка ,èøòü , 0 дума9 название на лице , äýò¸ùü.
Следващите няколко наставки са характерни за абстрактните
съществителни00- Наставка ,üñòâî ',¸ñòâî( , 18 думи9 áîãàòüñòâî+ áðàòüñòâî '1(+
áîæüñòâî+ âåë¸÷üñòâî '0/(+ æåíüñòâî '0( Евх+ ¸íî÷üñòâî '0( Супр+
êîâàðüñòâî '0( Супр+ ë¸õî¸ìüñòâî '0( Син+ ìëàäåíüñòâî '2(+ ìúíîæüñòâî+
íå¸ñòîâüñòâî '3(+ íåñûòüñòâî '0( Супр+ wáüùüñòâî '0( Супр+ ï¸ÿíüñòâî
'0/(+ ïîñë¹øüñòâî '0( Супр+ ïðîðî÷üñòâî '2(+ ïðîñòðàíüñòâî '2(+ ðàçüíüñòâî
'0( Супр+ ðåìüñòâî '0( Супр+ ðîäüñòâî '0/(+ ñâåðýïüñòâî '0( Супр+
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¹áîæüñòâî '5(+ ¹÷¸òåëüñòâî '0( Хил+ öýñàðüñòâî+ pä¸íüñòâî '0( Евх+
pñòüñòâî+ äý¸ñòâî '2(+ ïðýëþáîäý¸ñòâî '1( Супр+ ¹á¸¸ñòâî '03(Към специфичната старобългарска лексика се отнасят 13
думи- Само в 0 паметник са употребени 02 думи9 8 , в Супр+ 1 , в Евх+
0 , в Син+ 0 , в Хил01- Наставка , îñòü , 15 думи9 áëàãîñòü+ áúäðîñòü '0( Служ+
ãðúäîñòü '2(+ äðüçîñòü+ êðîòîñòü+ êðýïîñòü+ ëýíîñòü '0/(+ ì¸ëîñòü+ ìðüçîñòü
'01(+ ïàêîñòü+ ïðîñòîñòü '0( Супр+ ïðýì©äðîñòü+ ðàäîñòü+ ðüâüíîñòü '4(+
ñâýòëîñòü '6(+ ñê©ïîñòü '0( Евх+ ñëàáîñòü '0( Рыл+ ñëàäîñòü '2( Супр+
òâðüäîñòü '1( Супр+ òãîñòü '2(+ òæåñòü '1( Супр+ ò¸õîñòü '6( Супр+
õ¹äîñòü '0( Супр+ õûòðîñòü '01( Супр+ ÷¸ñòîñòü '0( Супр+ ÿðîñòü.
Към специфичната старобългарска лексика се отнасят 06
думи+ от които 5 се срещат само в Супр+ по една дума има само в Евх
и Рыл02- Наставка ,îòà , 6 думи9 âûñîòà+ äîáðîòà+ êðàñîòà '00(+
íå÷¸ñòîòà '3(+ ðàáîòà '7(+ ñëýïîòà '0( Евх + ÷¸ñòîòà.
Четири от думите се отнасят към специфичната
старобългарска лексика+ една от тях се среща само в Евх03- Наставка ,üñòâèå , 5 думи9 áåùüñòâ¸p '0( Супр+ ë©êàâüñòâ¸p
'2(+ íåâýæäüñòâ¸p '2(+ îøüñò¸å '0( Зогр+ ïð¸øüñòâ¸p+ öýñàðüñòâ¸pСпецифични старобългарски са 3 думи+ а една от тях е
употребена само в Зогр04- Наставки ,üáà+ ,üäà+ ,âà , 5 думи9 ñë¹æüáà+ ñ©äüáà+ òàòüáà '6(+
íåïðàâüäà+ ìîë¸òâà+ æðüòâà- Само една от тези думи се отнася към
специфичната старобългарска лексика05- Наставка , çíü , 4 думи9 áîÿçíü+ êàçíü '5(, êúçíü '4(+
íåïð¸ÿçíü ïð¸ÿçíü '5(- Три от тези думи са специфични06- Наставка , úêú , 3 слова9 ¸çáûòúêú+ íà÷òúêú+ îñòàíúêú
'3(+ ïð¸áûòúêú '4(- Две от думите са специфични07- Наставка , ¸íà , 4 думи 'абстрактни+ събирателни+
предметни съществителни(9 ãë©á¸íà+ äåñò¸íà '5(+ äð¹æ¸íà+ ðîãîç¸íà '0(
Супр+ õðàì¸íà '2(- Три от думите са специфични: само в Супр се
среща една от тях08- Наставка , ¸ùå , 6 думи9 âðýò¸ùå '02(+ ïúïð¸ùå . ïîïüð¸ùå,
ñúêðîâ¸ùå+ ñ©ä¸ë¸ùå '3(+ ñ©ä¸ùå+ ñýäàë¸ùå '6(+ òðúæ¸ùå- Специфичните
думи са 21/- Наставка , üöå , 0 дума9 ñëúíüöå10- Групата на отглаголните съществителни е най,
многобройна , 105 съществителни9 004 на ,pí¸p + 60 на ,í¸p и 3/ на ,

025

Ïðåñëàâñêà êíèæîâíà øêîëà, Ò. 6.

¸p- До 04 употреби в старобългарските паметници имат около 054
думи+ като 53 от тях се срещат само в 0 паметник9 най,много са
думите+ употребени само в Супр , 409 çà¹øåí¸p+ íàñòàâëpí¸p+
îòúïàäåí¸p, ïðîçáåí¸p, ïðýìýípí¸p, ðàçìûøëpí¸p, ðàñ©æäåí¸p,
ñúáëþäåí¸p, ñúñòàâëpí¸p, òâîðpí¸p, ¹ïðàæípí¸p, wáíàæåí¸p, îòúìüùåí¸p,
ïîã¹áëpí¸p,
ïîïå÷åí¸p,
ïîï¹ùpí¸p,
ïð¸ëîæåí¸p,
ïð¸ìûøëpí¸p,
ïîñòàâëpí¸p,
ñâîáîæäåí¸p,
¹êðàøåí¸p,
òîìëpí¸p,
áëàãîäàðpí¸p,
áëàãî¸çâîëpí¸p,
áë©æäåí¸p,
îïàñåí¸p,
wòúâðüæåí¸p,
ïîõâàëpí¸p:
íåäî¹ìýí¸p, ïîõîòýí¸p, ðàæä¸çàí¸p, ðàñòðüsàí¸p, òëúêîâàí¸p, îãëàãîëàí¸p,
ïð¸¸ìàí¸p, ïðýáûâàí¸p, äëúãîòðüïýí¸p, ëàñêàí¸p, ëàÿí¸p, íåâ¸äýí¸p,
ïîòúùàí¸p: áåù¸í¸p, áåçúëîá¸p, áåùüñòâ¸p, áåçäúæä¸p, çàá¥ò¸p,
òúùåñëàâ¸p, íåðàç¹ì¸p, áëàãîðîä¸p, îð©ä¸p, ïîñîá¸p, áûë¸p- 4 думи са
употребени само в Евх , áëàãî©õàí¸p+ ñúïàí¸p, ÿäåí¸p, áåçâýð¸p,
íåçëîá¸p: 2 думи са употребени само в Син , çàêîíîïðýñò©ïëpí¸p,
ðàçâðàùåí¸p, äðýìàí¸p: по 1 думи се срещат само в Клоц , ïðîò¸âëpí¸p,
ïîäýë¸p , и само в Зогр , ê¹ðîãëàøåí¸p, íåáðýæåí¸p; една дума е
зафиксирана само в Ен , ñòðüìëpí¸pHH- Думи+ които не са зафиксирани в старобългарските
паметници+ но се срещат в други лексикографски източнициГоляма част от незафиксираните в СС суфиксни образования
намираме в Срезн- , около 02/ думи- При това повечето от тях се
употребяват в известните старобългарски преводни текстове+
запазени в руски преписи от WH в- като Остр- ев-+ Арх- ев-+ Изб- 0/62 г-+
Панд- Ант-+ Пат- Син-+ Мин- 0/85 г-'окт(+ Мин- 0/85 г-'сент(+ Мин- 0/86
г- 'за ноябрь(+ Гр- Наз- WH в-+ Мин- Пут- или в други
църковнославянски текстове ' Iо- Екз- Бог-+ Ефр- Крм-+ Новг- Крм-+
Ряз- Крм-+ Жит- ‹еод- Ст-+ Златостр-+ Илар- Зак- Благ-+ Мст- ев-+
Георг- Ам- и др- 05
Наставка ,üí¸êú+ -¸êú , 05 думи9 áë¸æüí¸êú, âúçäüðæüí¸êú,
âýíü÷üí¸êú,
âýðüí¸êú, êëòâüí¸êú, îøüëüí¸êú, îòúìåòüí¸êú,
îòúñò¹ïüí¸êú, ïå÷àëüí¸êú,
ïîâ¸íüí¸êú, ïîñúëüí¸êú, ïð¸òú÷üí¸êú,
ïðüâîïðýñòîëüí¸êú, ñúðîäüí¸êú: ëþá¸ì¸êú, ÷üñòüí¸êúНаставка ,òåëü ,
7 думи9
ãðàá¸òåëü,
äîáðîäýòåëü,
ê¹ì¸ðîñë¹æ¸òåëü,
ëúæå¹÷¸òåëü,
ïîñë¹øàòåëü,
ïðýäúñòàòåëü,
ñúìîòð¸òåëü, ñúïàñ¸òåëü: äîáðîäýòåëüНаставка ,üöü , 8 думи9 äâîpñëîâüöü, ä¸ÿ÷üöü, çëàòî¹ñòüöü,
ë¸õî¸ìüöü, ì¸ëîñò¸âüöü, ïðîñòüöü, òîçåìëüöü, ÷ðüíüöü: õëýáüöü05

Използваме съкращенията на паметниците според Срезн-
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Наставка ,¸òú , 0 дума9 êúð÷üì¸òúНаставка ,ÿí¸íú+ ,ÿíú , 1 думи9 ñê¸òÿí¸íú+ õð¸ñò¸ÿíúНаставка , úêú , 0 дума9 íàñëýäúêúНаставка ,¸öà, ,üí¸öà , 2 думи+ названия на лица и 3 , на
предмети9 ìîëüáüí¸öà, ïðýëþáîäý¸öà, ñë¹æüí¸öà: çëàò¸öà, ëýâ¸öà,
ìîë¸òâüí¸öà, ¹çüí¸öàНаставка ,¸íà , 3 думи с предметно или абстрактно значение9
ãðàä¸íà+ äåâò¸íà+ òâüðäûíÿ+ òðåò¸íàНаставка ,¸ùå , 2 думи9 îá¸òýë¸ùå+ ïëàò¸ùå+ ñúíüì¸ùåАбстрактната лексика е представена от образования със
следните наставки9
Наставка ,üñòâî , 11 думи9 áëàãîáîÿçíüñòâî, áë©äüñòâî, âðà÷üñòâî,
âúäîâüñòâî, æåñòî÷üñòâî, çýëüñòâî, ¸ã¹ìåíüñòâî, ¸êîíîìüñòâî, ìí¸øüñòâî,
íåäîñòàòú÷üñòâî, îêàíüñòâî, ïîäîáüñòâî, ïîñòüí¸÷üñòâî, ðàâüíüñòâî,
ñàìîâîëüñòâî, ñâî¸ñòâî, ñâò¸òåëüñòâî, ñâùåíüñòâî, ñòàðü÷üñòâî,
ñò¹äåíüñòâî, ñ¹ðîâüñòâî, õð¸ñò¸ÿíüñòâî.
Наставка ,îñòü , 3 думи9 áëýäîñòü, âûñîñòü, ãëàäîñòü, ñâòîñòüНаставка ,üñòâ¸p , 0 дума9 îòúøüñòâ¸pНаставка ,îòà , 0 дума9 ïðîñòîòàНаставка ,üáà , 0 дума9 ìîëüáàНаставките ,pí¸p+ ,í¸p+ -¸p са представени в около 4/
отглаголни съществителни9 áëàãîòâîðpí¸p, âëý÷åí¸p, çúëîòâîðåí¸p,
¸äîëîñë¹æåí¸p, ¸çëîæåí¸p, ¸ñõîæäåí¸p, êðàäåí¸p, íàäúìåí¸p, íàõîæäåí¸p,
íå¹ñòðîpí¸p, ïå÷åí¸p, ïîð¹÷åí¸p, ïîñëàáëpí¸p, ïîùàäýí¸p, ïð¸îáüùåí¸p,
ïðîÿâëpí¸p, ðàæäüæåí¸p, ðàçäðàæåí¸p, ðå÷åí¸p, ñúâðàùåí¸p, ñúñòðîpí¸p,
¹äîëpí¸p, ¹äàðÿí¸p, ¹ñý÷åí¸p, õðàíåí¸p: áëàãîãîâýí¸p, âúí¸ìàí¸p,
äüðçàí¸p,
çëîïîì¸íàí¸p,
çúëîñòðàäàí¸p,
¸ñêîíü÷àí¸p,
¸ñòÿçàí¸p,
êëåâåòàí¸p, ìëú÷àí¸p, íàï¸ñàí¸p, îá¸òàí¸p, îñë¹øàí¸p, îñíîâàí¸p,
îòúäàí¸p, ïîì¸ëîâàí¸p, ïîäúï¸ñàí¸p, ïîñëýäîâàí¸p, ïîñòð¸ãàí¸p,
ïðýäúñïýÿí¸p, ïðýñòàí¸p, ðàçä¸ðàí¸p, ðàñòëýí¸p, ðàñòîÿí¸p, ð¹ãàí¸p:
áåñòðàø¸p, áëàãîðàç¹ì¸p, âåë¸êîä¹ø¸p, äîáðîòâîð¸p, çúëîá¸p, çúëî÷üñò¸p,
¸çâ¸ò¸p, ¸çîá¸ë¸p, ¸ñ÷àä¸p, ëàñêðúä¸p, ëþáîì¹äð¸p, ëþáî÷üñò¸p,
ìàëîä¹ø¸p, îòúò¸p, ïðàçäíîñëîâ¸p, ïðýêîñëîâ¸p, ð¹êîäýë¸p, ñëàâîõîò¸p,
ñìýðåíîì©ä¸p, ñðåáðîëþá¸p, ñúãëàñ¸p, ñúæ¸ò¸p, ÷ëîâýêîëþá¸pСамо няколко думи в Срезн- са отбелязани с употреби в
паметници с нерелигиозен характер 'летописи+ грамоти(9
äîáðîäüíüñòâ¸p 'при äîáðîäüíüñòâî(+ âúñòãíîâåí¸p+ îâîù¸p+ äîáûòúêú+
ñúäýëüí¸êú+ ïðî¸çâîëpí¸p- От тези думи в Ман- хрон- откриваме9
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äîáûòúêú+ îâîù¸p+ ïðî¸çâîëpí¸p- Думата âúñòãíîâåí¸p в Микл- се дава
в същото съчетание с предлога безь+ в което е отбелязана един път в
Хил- 064 на л-037в6,7 'в заглавието на 21 слово9 ßêî ¸ ñå âåë¸êî êüçíü
pñòü •ñîòîí¸íà• âüëàãàò¸ ÷ðýñ ïîäîá¹ ÷ëîâýêîìü• áѓà ÷ëЃâêîëþáöà áûò¸•
íåáðýæåí¸ÿ ðàä¸• ¸ áåçü âüñòåãíîâåí¸ÿ ñüãðýøàò¸. В СС е отбелязян
глагол âúñòãí©ò¸ '0( Син ‘стянуть+ взнуздать’+ а също така има 1
омонимични глагола âúñòsàò¸ със значения9 при първия глагол , 0‘спрашивать’- 1- ‘требовать назад+ взыскивать+ отбирать’: при
втория глагол , ‘обвинить+ упрекнуть’- Има и дума âúñòsàí¸p
‘требование’- В Срезн- думата âúñòæåí¸p е представена с пример от
Изб- 0/62 г-9 Áåçú âúñòæåí¸ÿ âú ñúê¹ïëåí¸¸õú- В Микл- думата
ñúäýëüí¸êú е посочена по църковнославянски 'житиен( текст+ а
äîáðîäüíüñòâ¸p , по хроникаНяколко думи са зафиксирани в Срезн- и.или в СДРЯ само с
примери от ПНЧ9 áåù¸íüí¸êú 'но се среща в СС(+ æåëàòåëü 'три
примера в СДРЯ само от ПНЧ+ а в Срезн- липсва(+ îð¹æåpíîñüöü+
ïëàò¸ùå+ ñúðîäüñòâî+ ïð¸òú÷åí¸p 'в знач- ‘препятствие’(+ ñúïëåòåí¸p 'в
знач- ‘тяжба+ ссора’(+ ïîçîðîâàí¸p 'в знач ‘смотрение’(+ ñòðúïúòàíèp+
ñâî¸ò¸p- Думата æåëàòåëü е отбелязана в Микл- в минеен текст- В
Микл- е зафиксирана и думата ïëàò¸ùå- В Микл- намираме
îð©æåíîñüöü+ а в Ман- хрон- , îð©æíîíîñåöü- Думата ñúðîäüñòâî е
зафиксирана в Микл- и Ман- хрон- В Ман- хрон- има няколко
употреби на ñúïëåòåí·p 'çëîêúñíúíîp ñúïëåòåí·p+ ë©êàâúñòâó ñúïëåòåí·å+
ë©êàâîì¹ ñúïëåòåí·þ и др-(+ но е трудно да се каже дали значението
съвпада с това на думата в ПНЧ , единственият пример от ПНЧ в
Срезн- съответства на примера в Хил- 064+ л- 61а29 ñ¹òü áî íýö¸¸
ðîë¸pþ ¹ï¸òàþùå ñå• íå ñâýä¹ùå ãðàäüñê¥¸õü çàêîíü• í¸ ÿæå íà ñ¹ä¸ù¸
ñïëåòåí¸ÿ- В Хил- 064+ л- 37а05 има още една употреба9 ñåãî ðàä¸ ñðD÷íàÿ
ñïëåòåí¸ÿ õTђü §ìåùåòü- Думите ïîçîðîâàí¸p+ ñòðúïúòàí¸p засега не сме
открили в други източници+ но в СС има думи от същия корен9
ïîçîðîâàò¸ ‘смотреть+ быть зрителем’ 'Супр(+ ñòðúïúò¸âú+
ñòðúïúòüíú 'и ñòðúïúòàí¸ÿ ' ( Сав(- На ñâî¸ò¸ÿ в Хил- 064+ л-033в12
със значение ‘свойство+ особенность’'>( 'според Срезн- по Син- 725(
в ЯГМЗ 04472 и Чуд- 05 съответства ñâîpãî â¸äà- В Срезн- е
отбелязана еднокоренна дума ñâî¸òü ‘свойство’+ която се среща в IезWWWU-8- толк- 'Упыр- 131( и в Изб- 0/62 г- л- 12/- В Микл- откриваме9
â¸íîâüí¸êú+ íàç¸ðàòåëü+ ñúãëäàòåëü+ ì©æå¹á¸¸öü+ ãðàä¸íàðü, íà÷ëüñòâî+
íåòðýáüñòâî,
íå¹äîáüñòâî,
ëüãúêîñòü,
áëäîñëîâ¸p,
áëàãîñðüä¸p,
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¸çâðúæåí¸p, ¸ñòîïëpí¸p, ¸ñòî÷åí¸p, ëþáîñëàñò¸p, íåâúí¸ìàí¸p, îáëúãàí¸p,
îòðàæåí¸p,
îòúñòîÿí¸p,
îòú÷¹æäåí¸p,
ïðîâ¸äýí¸p,
ðàù¸òàí¸p,
ñ¹pòð¹ä¸p, ñýäàí¸p 'и в Ман- хрон-(HHH- При по,нататъшнното проучване на лексиката ще бъде
потърсена евентуалната фиксация на думите9 §êðûòåëü, êèï¹ðüí¸êú,
ïðîìýí¸í¸êü, ñêâðüííîñëîâüöü, ìàòåðîëüáüöü, ñâüòüëüñòâî, ñúæ¸òüñòâî,
ñêâðüíüíîñòü, áëàãîíà÷¸íàí¸p, âúçíåíàâ¸äýí¸å, âúñëýäîâàí¸p, âýðîâàí¸p,
äâîpñòðàñò¸p, ¸çäðîáëpí¸p, íå¹ïðàâëpí¸p, ïð¸òú÷åí¸p, ïðýDïýò¸p,
ïðýîäîëýí¸p, ð¹êîñúãðýøåí¸p, ð¹êîëýãàí¸p - тези думи са с по една
употреба в Хил+ 064След този най,общ обзор на суфиксните съществителни в
сръбския препис на ПНЧ може да бъдат направени следните изводи9
0( По,голямата част от разглежданите думи 'около 31/( са познати на
старобългарската
лексикална
системаКъм
специфичната
старобългарска лексика се отнасят 173 думи+ т- е- около две трети от
старобългарските думи в ПНЧ- От тях една голяма част , 004 думи ,
са зафиксирани само в по един старобългарски паметник9 Супр , 78+
Евх , 0/+ Син , 6+ Зогр , 2+ Клоц , 1+ Ен , 1+ Хил , 0+ Рил , 0- Както се
вижда+ силно се откроява по своята многочисленост групата на
думите+ употребени само в Супр- 1(- Преобладаващата част от думите+
зафиксирани в Срезн-+ се срещат в руските писмени паметници от WH
в- , преписи на старобългарски преводни текстове- Употребата на
думите в този кръг от руски паметници не ги отнася към
специфичната източнославянска лексика: това може да се каже и за
думите+ зафиксирани в църковнославянски текстове: интересно е да
подчертаем+ че много от думите се употребяват в Ефремовската
кормчая 06 + Хрониката на Георгий Амартол+ Словата на Григорий
Богослов+ “Богословие” на Йоан Екзарх+ които се определят като
преписи от преславски текстове 07 - 2( голяма част от сравнително
малкото думи+ които намираме в Микл-+ са познати на
южнославянската писменостВ заключение ще отбележим+ че първият славянски превод на
ПНЧ се отличава с много богата и разнообразна лексика+ 08 което се
06

За връзката на ПНЧ с Ефр- Крм- вж- в9 Ìàêñèìîâè÷, Ê. À. К проблеме…+
с- 3/2,3/307
Ñëàâîâà, Ò. Преславската редакция на Кирило,Методиевия
старобългарски евангелски превод- , Кирило,Методиевски студии+ 0878+ кн
5+ 13,1408
Хил- 064 има 0/352 словоупотреби+ при това голяма част от думите са с
ниска честотност- Текстът на Хил- 064 е съкратен вариант на най,ранния
превод на ПНЧ- В следващи лексикални изследвания ще бъде добавена и
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обяснява с энциклопедичния характер на текста- 1/ При суфиксната
производна лексика са представени всички продуктивни в
старобългарския език форманти и не се наблюдават лексеми+ чийто
произход би могъл да се обясни единствено с възникването им в
източнославянска среда 10 Като се има предвид сложния състав на текста+ по,
нататъшните системни проучвания на лексиката на първия славянски
превод на ПНЧ трябва да бъдат предшествани от източниковедски
анализ+
да
се
извършват
поотделно
в
рамките
на
лингвотекстологични изследвания на всяка съставна част на текста+
да отчитат по възможност цялата традиция на текста в славянската
писменост-

лексиката на онези части от ПНЧ+ които липсват в Хил- 064+ но са издадени
по руски преписи+ вж-9 Pavlova, R. / Bogdanova, S. Цит- съч-+ Т- 1- Следва да
бъде проучена и лексиката в текста на ПНЧ след 21 слово+ който не е
издаван изцяло1/
ПНЧ съдържат извадки от съчиненията на светите отци и учители на
църквата+ от манастирски типици+ от апостолски канони и канони на
вселенските и поместните събори+ от жития и т- н- Имат 52 глави+ в които се
третират въпросите на християнската нравственост- Вж- за състава на ПНЧ
в9 Ñðåçíåâñêèé, È. È. Цит- съч-+ 135,14010
Трябва да добавим+ че срещу представената тук лексика от сръбския
ръкопис Хил- 064 в редки случаи намираме разночетения в руските преписи
ЯГМЗ 04472+ Син- 725 и Чуд- 05-+ поради което отнасяме направените изводи
общо към лексиката на първия славянски превод на ПНЧ- Разночетенията в
преписите заслужават специално внимание- Вече сме отбелязвали+ че някои
от тях не потвърждават мнението+ че лексикалните замени са били в посока
от руските към сръбските преписи+ вж-9 Áîãäàíîâà, Ñ. Об издании текстов
из “Пандектов”…+ 0/4,0/5-
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ABOUT THE STUDY OF THE VOCABULARY OF THE
PANDECTES BY NICON OF THE BLACK MOUNT IN THE FIRST
SLAVONIC TRANSLATION
Subka Bogdanova
Rtll`qx
Hm sgd `qshbkd g`r addm oqdrdmsdc ` rteehw`k cdqhu`shud unb`atk`qx hm
hsr d`qkhdrs Rk`unmhb sq`mrk`shnm ne sgd O`mcdbsdr ax Mhbnm ne sgd Ak`bj Lntms
`r odq hm sgd Rdqah`m l`mtrbqhos Ghk- 064 ne sgd WHHH,sg bdmstqx+ bnlo`qdc
vhsg sgd unb`atk`qx ne sgd Nkc Atkf`qh`m LRRHm sgd cdqhu`shud unb`atk`qx ne Mhbnm’r O`mcdbsdr g`ud addm
oqdrdmsdc `kk sgd oqnctbshud enql`shudr nbbtqqhmf hm sgd Nkc Atkf`qh`m
k`mft`fd- Sgd O`mcdbsdr cn mns bnms`hm vnqcr+ vghbg `ood`q`mbd hr onrrhakd
sn ad bnmmdbsdc vhsg sgd D`rs,Rk`uhb dsgmhb`k `qd` nmkx- Sgdqd hr ` rhlhk`qhsx
hm sgd unb`atk`qx ne sgd LRR eqnl sgd Oqdrk`u’r bhqbkd-
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