
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ – БЪЛГАРИЯ 
НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 54, КН. 1, СБ. A, 2016 – ФИЛОЛОГИЯ,  

PAISII HILENDARSKI UNIVERSITY OF PLOVDIV – BULGARIA 
RESEARCH PAPERS, VOL. 54, BOOK 1, PART A, 2016 – LANGUAGES AND LITERATURE 

 

105 

 
СЪЩЕСТВИТЕЛНИ ИМЕНА ЗА ЛИЦА ОТ ГЛАГОЛНА  

ОСНОВА (NOMINA AGENTIS) В ДИОНИСИЕВИЯ ПРЕВОД НА 
АНТИЮДЕЙСКИТЕ СЛОВА НА ЙОАН ЗЛАТОУСТ 

 
Петя Карамфилова 

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 
 

AGENT NOUNS (NOMINA AGENTIS) IN DIONYSIUS“ 
TRANSLATION OF JOHN CHRYSOSTOM“S ANTI-JUDAIC 

HOMILIES 
 

Petya Karamfilova 
St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo 

 
 

John Chrysostom“s homilies Against the Jews are part of the author“s rich 
heritage which belongs to the homiletic genre. They are part of the Slavic 
version of the collection containing Chrysostom“s homilies and sermons called 
„Margarit“ which appeared in the 14th century. The study focuses on the agent 
nouns (nomina agentis) registered in the translation of John Chrysostom“s anti-
Judaic homilies. The word formation process, the semantics of the lexemes and 
their relation to the original Greek words are traced back. The place of a 
particular lexeme in the vocabulary of the Bulgarian language is highlighted 
diachronically by examining the use of the lexeme in numerous Old Bulgarian 
and Middle Bulgarian written records. 

 

Key words: agent nouns, word formation, semantics, homily, John 
Chrysostom 

 
Цикъла от осем хомилии, обединени под надслова „Против 

юдеите“ (на гръцки език Ëüãïé êáôÜ rïõäáßùí), Йоан Златоуст про-
изнася в качеството си на презвитер от амвона на големия храм в Ан-
тиохия през есента на 386 (първите три слова) и есента на 387 година 
(следващите пет). Надсловът „Против юдеите“ обаче дава доста огра-
ничена представа за съдържанието на хомилиите. В тях патосът на 
проповедника е насочен срещу юдеите, но и към онези представители 
на собственото му паство, които не се еманципирали от юдеите и 
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продължавали да посещават синагогите, да участват в юдейските 
празници, да спазват юдейския пост.  

Съдържанието на хомилиите ги прави актуални за българската 
действителност през XIV век1 и вероятно заради това те стават част от 
превода на сборника със Златоустови слова Маргарит, който се поя-
вява по онова време. Смята се, че негов преводач е книжовникът Ди-
онисий (Ангелов 1980: 54 – 62; Спасова 2009: 423 – 433). Името му се 
споменава в приписка, която присъства в няколко преписа на Марга-
рит2. На Дионисий, който притежавал изключителни способности ка-
то преводач от гръцки на български език, отделя място и патриарх 
Калист в „Житие на Теодосий Търновски“ (Златарски 1904: 18). 

Преводът на Дионисий оформя състава на славянската версия на 
книгата Маргарит, която обединява в себе си 30 Златоустови слова и 
има множество по-късни преписи. Славянският Маргарит съдържа 
шест от осемте антиюдейски слова, като второто и третото, представени 
в изданието на гръцкия текст в Patrologiae graeca, липсват (Мин 1862)3.  

Обект на изследователски интерес в това проучване са произ-
водните съществителни имена за лица от глаголна основа (nomina 
agentis), които са регистрирани в превода на антиюдейските слова на 
Йоан Златоуст. Проследяват се словообразувателните особености и 
семантиката на лексемите, отношението им към изходните гръцки 
думи. За да се открои мястото на съответната лексема в речниковия 
фонд на българския език в диахронен план, се разглежда употребата £ 
в съпоставка с класическите старобългарски паметници; с творби на 
някои старобългарски писатели (Климент Охридски, Йоан Екзарх, 
Презвитер Козма, Петър Черноризец); с преводни произведения от 
старобългарската епоха (Симеонов сборник, Историческа палея, Про-
рочески книги, Паренесис на Ефрем Сирин); със съчинения от XII и 
XIII век (Народно житие на Йоан Рилски, Борилов синодик). Прави се 
съпоставка и с близки по време на Дионисиевия превод ръкописи 
(Манасиева хроника, слова на Авва Доротей, съчинения на Евтимий 

                                                            
1 През 1360 г. в Търново се провежда църковен събор, насочен срещу евреите. 
Сведения за това събитие ни дава „Житие на Теодосий Търновски“ от патриарх 
Калист (Златарски 1904: 19 – 27). 
2 В Загребския сборник на Владислав Граматик от 1469 г.; в ръкописен сборник 
от XV в., № 155, от сбирката на Академичната библиотека в Букурещ; в Рилския 
ръкопис, XVI в., № 3/8, от сбирката на Рилския манастир; в ръкопис № 45, На-
родна библиотека на Сърбия, Плевля. 
3 Това издание се използва за сравнение с гръцкия оригинал на словата по-
нататък в проучването. 
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Търновски, Григорий Цамблак, Киприaн). За сравнение с паметници, 
отразяващи по-късни етапи от развитието на езика, се използват и ня-
кои по-общи лексикографски трудове4.  

Материалът за проучването е ексцерпиран от ръкопис № F. I. 197 
от РНБ (№ F. I. 59 от сбирката на граф Ф. А. Толстой по описа на Ка-
лайдович и Строев (Калайдович, Строев 1825: 29), който съдържа 297 
л. и включва Маргарит (до л. 272) и допълнения. Антиюдейските 
слова са разположени от л. 50а до л. 130а. 

Съществителните имена за прoизводители на действие (nomina 
agentis), регистрирани в антиюдейските слова, са образувани със суфик-
си -òåëü, -üöü, -üíèêú и някои по-редки форманти, като -èöà, -òûðü, -ûêà. 

Най-многобройна е групата на образуваните с наставка -òåëü. Тя 
включва 48 словоупотреби на 17 лексеми. От тях еднокоренни са 13, а 
4 са сложните думи. С най-висока честота на употреба е лексемата 
ñúâýäýòåëü, която присъства в текста 17 пъти, следва ïðýðîäèòåëü с  
8 употреби. Шест лексеми са с по една употреба.  

В настоящата работа представянето на отделните лексеми става 
по азбучен ред с броя употреби, всички значения, гръцкото съответс-
твие (или съответствия) и текст за илюстрация. След това се отделя 
внимание на разпространението на съответната лексема в ръкописите, 
които се използват за съпоставка. Първо се разглеждат еднокоренните 
думи, а след това – сложенията. 

 
ã¹áèòåëü, -ëÿ м. (2) погубител, разрушител ëõìåþí, |ëÝ2ñéïò: êàêî 

æå íå âú ïîñëýäí·èõ± ò § âðàãü öðЃêâè âúìýíèòú, è„ ñúïîñòàòà âú´íåï±ù¹å‘òü 
è„ ã¹áèòåëý (ëõìå™íá) (62б); ÿ„êî §ï¹ñòèëú å…ñè ì©æà ã¹áèòåëý (|ëÝ2ñéïí) § 
ð©ê¹ òâîå…þ•äЃøà òâîà âú ìýñòî ä Ѓø© 2‘ãî (65а) (3 Цар. 20: 42). От КСП – в 
СинПс, Клоц, Супр (за гр. |ëÝ2ñéïò). В SJS – в текстове на Псалтира 
(Пс.1:1) – Пог, Бол, Пар (за гр. ëïéìüò); на Апостола – Христ, Слепч, Ши-
шат (за гр. |ëï2ñåõôÞò); в ГригПар (за гр. ëïéìüò). У Срезн – в Син-
Пат11в, ПандАнт11в, ГрНаз11в. (за гр. |ëÝ2ñéïò). Налице в Симсб, ЙЕ-
Шест, ЙЕБог, ЙЕСл, ЕфрС, МанХр, ЕвтТ.  

äýëàòåëü, -ëÿ м. (1) който прави/върши нещо TñãÜôçò: áëþäýòå ¾ü¶“, 
ïà‘âåëú w„ íèõú ðåc¡• áëþäýòå ´ëü¶© äýëàòåë. (TñãÜôáò) (51б) (Флп. 3:2). От 
КСП – в Зогр, Мар, Асем, Сав, Супр (за гр. TñãÜôçò); Боян, Ен, СинЕвх. В 
SJS – в текстове на Апостола – Слепч, Христ, Шишат за гр. TñãÜôçò; в 
ГригПар за гр. ôÝêôùí. У Срезн – в Изб1073, Ефркрм, ГАмарт (но с др. гр. 

                                                            
4 Списък на паметниците и изданията, които се използват за съпоставка, е 
обособен след библиографията в разделa Източници. 
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съотв.). Налице в КлОхр, Симсб, ЙЕШест (TñãÜôçò), ЕфрС (TñãÜôçò), 
ПрКоз, Прор, ИПал, МанХр, Дор (TñãÜôçò), ЕвтТ, ГЦЖСтД, ГЦПСЕ, 
ГЦМЙН, ГЦЙоКр, МПКипр. 

æòåëü, -ÿ м. (2) жътвар 2åñéóôÞò: è„ æ©òåëå (2åñéóôáp) æå òàêîæDå 
ïðDý ìíîsýìè äЃíüìè, è„ ñðúïü¶ w„ñòðòü• è ‘ã¹ìíî ãîòîâòü• è„ âîëü¶ è„ êîëà‘ 
(64а). От КСП – в Зогр, Мар, Унд (за гр. 2åñéóôÞò). Налице и в Симсб, 
ЕфрС (за гр. ïs BìÞóïíôåò), Прор (2åñéóôÞò), МанХр. 

èìåíîâàòåëü, -ÿ м. (1) даващ името си, епоним Tðþíõìïò: ñè‘öå âú 
ìýñòî ¶„w‘ñè…ôà ñ Ѓíîâå å‘ãî ìàíàñ†è è„ å‘ôðåìü, äâý“ìà ïëåìåíüìà áü¶ø© è„ìåíîâà‘òåëå 
(Tðþíõìïé) (108б). Лексемата е хапакс.  

íàñòîÿòåëü, -ÿ м. (1) ръководител, надзорник TðéóôÜôçò: w„íü æå è„ 
è„ìýí·à è„ñòüùè• è„ íàñòîàòåë (TðéóôÜôáò) ïîñëà „æå § âåëèêàãî íà÷ëüñòâà 
(89а). Липсва в КСП. У Микл – в Номоканон XVI в., Слова на Исак Сирин 
XV в. (за гр. TðéóôÜôçò). Лексемата е налице в Дор (TðéóôÜôçò), ГЦЖСтД. 

îáëè÷èòåëü,-ëÿ м. (2) обвинител, изобличител Vëåã÷ïò, êáôÞãïñïò: è„ 
áý ïðî÷åå w„áëè÷èòåëü (Vëåã÷ïò) è„ ñâDýòåëü è„ w„ía¡ý ´ëîáü¶ è„ áЃæ·àãî ñ©äà æå´ëü 
wˆíú• (99б); êàêîâî ¹„áî òî“ å„ñòü ´äðàâ·å, 2„ãäà âüíòðú òàêîâü¶© è„ìàìü¶ 
w„áëè÷èòåë (êáôçãüñïõò) (124а). От КСП – в Клоц (за гр. êáôÞãïñïò), 
Супр (êáôÞãïñïò и Vëåã÷ïò). Лексемата е налице и в КлОхр, ЕфрС (за гр. 
Vëåã÷ïò). 

ïîñë¹øàòåëü, -ÿ м. (1) слушател BêñïáôÞò: í© ïîíåæå òîëèêà ïîDáàå‘òü 
ãЃëàòè, å„ëèêà ìîù±íî å„ñòü ïðèå‘ìàòè ïîñë¹øàòåëþ (ô{í Bêñïáô[í) (112а). Лип-
сва в КСП. У Срезн – в ПандАнт11в. (BêñïáôÞò). Налице в БорСнд (за гр. 
BêñïáôÞò) и у ЕвтТ. 

ïðýäúñòàòåëü, -ÿ м. (3) предводител, ръководител ðñïóôÜôçò: ÿ„êî 
õЃñ íå ëüñòåöú áý• í© ñïЃñü è„ áëãDòëü è„ ù©äèòåëü è„ ïðDýñòàòåëü (ðñïóôÜôçò) 
æè´íè íàøå©•(77а). Липсва в КСП. У Срезн – в Сб1076, Мин 1096, 
Ефркрмч, Никпанд, Мин1097. Налице и в ПЧерн, БорСнд, МанХр, ЕвтТ, 
ГЦЖСтД. 

ïðýðîäèòåëü, -ÿ м. (8) прародител ðñüãïíïò: òýì± æå à„ùå íå áè ìåí±øà 
è áü¶ëú à„âðà‘àìü ïðýðîäèòåëü (ðñüãïíïò) ëåâ·èíú § ìåë±õ·ñåäåêà, íå áè w„íü 
ñåãî áëâT¡èëü (110б). Липсва в КСП. В SJS – в Христ, Охр, Шишат. У Срезн – 
в ГАмарт. Лексемата е налице и в МанХр, ГЦМЙН. 

ðîäèòåëü, -ÿ м. (1) родител ãïíåýò: ñè‘öå ¹„äðúæèòú ïðîïîâýäíàà ñèëà 
ÿ„êî wˆöЃåìü ñЃíü¶ ïðý´èðàòè• è„ ìЃòðýìü äúùåð• è„ ðîäèòåëåìü (ãïíåqò) äýòè 
(77б). От КСП – в Зогр, Мар, Асем, Супр (ãïíåýò); също и в Сав, Боян, 
СинЕвх, Рил. В SJS – в Христ, Слепч, Шишат (ãïíåýò), Усткрмч13в., Бе-
седи на Гр. Велики. У Срезн – в ЙЕБог, ГАмарт, ПандАнт11в, Ефркрмч 
(ãïíåýò). Налице в КлОхр, Симсб, ЙЕБог (ãïíåýò), ЙЕШест (ãïíåýò), 
ЕфрС (ãïíåýò), ПрКоз, ИПал, МанХр, Дор (ãïíåqò), ЕвтТ, ГЦМЙН, 
МПКипр. 
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ñúâýäýòåëü, -ÿ м. (17) свидетел ìÜñôõò: è„ áý ïðî÷åå w„áëè÷èòåëü è„ 
ñâDýòåëü (ìÜñôõò), è„ w„ía¡ý ´ëîáü¶ è„ áЃæ·àãî ñ©äà æå´ëü wˆíú (99б). От КСП – в 
Зогр, Мар, Асем, Сав, СинПс, Клоц (ìÜñôõò). В SJS – в Пог, Бол, Лобк, 
Пар, Охр, Мак, Слепч, Шишат (ìÜñôõò). У Срезн – в ПатСин11в, Зла-
тостр12в, ПандАнт11в, ГАмарт. Лексемата е налице и в Симсб, ЙЕБог 
(ìÜñôõò), ЕфрС (ìÜñôõò), Прор, ИПал, ЕвтТ, ГЦПСЕ. 

¹÷èòåëü, -ëÿ м. (3) учител äéäÜóêáëïò: íЃíý æå w„ñòàâëåíü áü¶âú ìíîãî 
ïîæèòè ëU¡ý âü w„íî âðýì, ¹„÷èòåëü (äéäÜóêáëïò) ñðýòà©ùèìü å‘ãî áü¶T¡ âúñýìü 
(117а). От КСП – в Зогр, Мар, Асем, Охр, Боян, СинЕвх, Клоц, Супр. В 
SJS – в Христ, Охр, Слепч, Шишат, Похвално слово за Кирил от Климент, 
Житие на Кирил, Усткрмч, Беседи на Гр Велики. У Срезн – в ГрНаз11в, 
ПандАнт11в, Ефркрмч, ЙЕБог. Налице и в КлОхр, Симсб, ЙЕБог 
(äéäÜóêáëïò), ЙЕШест (äéäÜóêáëïò), ЕфрС (äéäÜóêáëïò), ЙЕСл, ПрКоз, 
ИПал, БорСнд, МанХр, Дор (äéäÜóêáëïò), ЕвтТ, ГЦНадгрКипр, ГЦЙоКр, 
МПКипр. 

ùäèòåëü, -ÿ м. (1) защитник, закрилник êçäåì˜í: ÿ„êî õЃñ íå ëüñòåöú 
áý• í© ñïЃñü è„ áëãDòëü è„ ù©äèòåëü (êçäåì˜í) è„ ïðDýñòàòåëü æè´íè íàøå©• 
(77а). Лексемата е хапакс.  

Към тази лексико-семантическа група се отнасят и няколко сложни 
думи: 

áëàãîäàòåëü/áëàãîäýòåëü, -ÿ м. (3)5 благодетел åˆåñãÝôçò: à„ùå áî 
âðàsè è„ñòèíý ñü¶òîñòü íå ïðè2‘ì±ëòú õ¹ëùå áëãDòëý (50б). В КСП – áëàãîäà-
òåëü – в Мар (за гр. åˆåñãÝôçò); áëàãîäýòåëü – в Зогр, Клоц, Супр (гр. 

åˆåñãÝôçò). У Срезн – áëàãîäàòåëü – в НикПанд; áëàãîäýòåëü – в ГрНаз11в. 

Налице в ЙЕШест (åˆåñãÝôçò), ЕфрС (åˆåñãÝôçò), МанХр (áëàãîäýòåëü), 

Дор (áëàãîäýòåëü – åˆåñãÝôçò), ЕвтТ (áëàãîäàòåëü и áëàãîäýòåëü), ГЦ (áëà-
ãîäàòåëü и áëàãîäýòåëü)6. 

âüñåäðüæèòåëü, -ÿ м. (1) всесилен, всемогъщ бог, вседържител 
ðáíôïêñÜôùñ: à„ùå ïð·èì© § âàT¡ ëèöà âàøà ãЃëåòü ãЃü âüñåäðüæèòåëü (90а) 
(Мал. 1:9, 11 – 12). В КСП – в СинЕвх, Супр (за гр. ðáíôïêñÜôùñ). У 
Срезн – в ПандАнт11в, Изб1073 (ðáíôïêñÜôùñ). Налице и в КлОхр, 
Симсб, ЕфрС, Прор, ЕвтТ, ГЦ. 

ãðîáîêîïàòåëü, -ÿ м. (1) грабител на гробове ôõì0ùñý÷ïò: è„áî è„ 
ðà´áîè‘íèöè ïî ðåáðîìú ñòð¹æèìè áü¶âà©òú, è„ ãðîáîêîïàòåëå è„ ÷àðwäý2 (65б). 
Липсва в КСП. В SJS – в Устюжка кормчая XIII в. У Срезн – в Дубенски 
сб. XVI в. У Микл – в Патерик на Йоан Синайски XV в., Номоканон XVI 
в., Хомилии на Йоан Златоуст по ръкопис от 1574 г. (за гр. ôõì0ùñý÷ïò). 
 

                                                            
5 Лексемата е съкратена и в трите случая, разглеждат се и двата варианта. 
6 Данни за сложните думи у Цамблак черпим от  изследването на М. Спасова 
(вж. Спасова 1999). 
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От еднокоренните лексеми 7 са налице и в КСП – ã¹áèòåëü, 
äýëàòåëü, æòåëü, îáëè÷èòåëü, ðîäèòåëü, ñúâýäýòåëü, ¹÷èòåëü. Част от 
тях – äýëàòåëü, ðîäèòåëü, ñúâýäýòåëü, ¹÷èòåëü – са с висока честота на 
употреба в старобългарските ръкописи и могат да бъдат отнесени към 
общоупотребителната лексика (Спасова 1999: 251)7. В антиюдейските 
слова посочените лексеми са употребени с познатите от книжовната 
традиция значения и предават съответно гръцките лексеми TñãÜôçò – 
äýëàòåëü, ãïíåýò – ðîäèòåëü, ìÜñôõò – ñúâýäýòåëü, äéäÜóêáëïò – 
¹÷èòåëü. Същото се отнася и за æòåëü и îáëè÷èòåëü, които не се отли-
чават с висока честота на употреба в КСП. В Златоустовите слова те 
са употребени с обичайните си значения – „жътвар“ и „обвинител“, и 
предават съответно гръцките лексеми 2åñéóôÞò – æòåëü; Vëåã÷ïò и 
êáôÞãïñïò – îáëè÷èòåëü. 

С думата ã¹áèòåëü – „погубител, разрушител“ – в антиюдейските 
слова са преведени две гръцки лексеми – ëõìåþí и |ëÝ2ñéïò. В ръко-
писите, съдържащи текста на Псалтира (СинПс, Пог, Бол, Пар), ã¹áèòåëü 
се появява при превода на Пс. 1:1 и предава гръцкото съществително 
име ëïéìüò, а в текстовете на Апостола (Христ, Слепч, Шишат) – за  
гр. |ëï2ñåõôÞò. В част от ръкописите, които се използват за съпоставка, 
са налице случаи на предаване на гръцкото прилагателно име |ëÝ2ñéïò 
чрез ã¹áèòåëü, но липсват примери, при които ã¹áèòåëü да превежда съ-
ществителното ëõìåþí. В Супр тази гръцка дума е преведена с прила-
гателното име ïàã¹áüíú. Предаването на ëõìåþí с ã¹áèòåëü в антиюдейс-
ките слова вероятно се основава на общност на основното значение на 
гръцките лексеми, а именно „този, който погубва, разрушава“. 

Лексемата ïðýðîäèòåëü – „прародител“ – предава гръцкото същес-
твително ðñüãïíïò и не е регистрирана в КСП. По мнението на Ефимо-
ва тя „достатъчно надеждно се възстановява“ като част от техния реч-
ников фонд (Ефимова 2006: 185). В подкрепа на това твърдение се по-
сочва наличието в Супр на производното прилагателно ïðýðîäèòåëüíú 
(за гр. ðñïãïíéêüò), а също и присъстието на ïðýðîäèòåëü в старите 
апостолски текстове – Охр и Шишат (Ефимова 2006: 185). Лексемата се 
среща в някои по-късни преводни текстове, където също предава гр. 
ðñüãïíïò.  
                                                            
7 Приема се представеното в едно проучване  на М. Спасова схващане, че 
общоупотребителни са лексемите, които в паметниците до XI в. се срещат 
повече от 15 пъти. 
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Лексемите íàñòîÿòåëü, ïîñë¹øàòåëü, ïðýäúñòàòåëü липсват в КСП. 
И трите са мотивирани от префигирани глаголи – íàñòîÿòè, ïîñë¹øàòè, 
ïðýäúñòàòè, които са регистрирани в КСП. Лексемата íàñòîÿòåëü – 
„ръководител, надзорник“ – предава гр. TðéóôÜôçò и се среща в малко 
на брой и сравнително късни паметници. В малко на брой ръкописи е 
регистрирана и думата ïîñë¹øàòåëü – „слушател“, която предава гр. 
BêñïáôÞò. Eдинствено ïðýäúñòàòåëü – „предводител, началник“ – за 
гр. ðñïóôÜôçò, има по-широка употреба в ръкописите.  

Две от образуваните с помощта на суфикс -òåëü лексеми, регист-
рирани в антиюдейските слова, не се срещат в нито един от текстове-
те, които се използват за съпоставка. Лексемата èìåíîâàòåëü има зна-
чение „даващ името си, епоним“ и е превод на гр. Tðþíõìïò. 
Мотивиращатa му дума е глаголът èìåíîâàòè – „назовавам, именувам“, 
който присъства в антиюдейските слова, в някои КСП и редица по-
късни ръкописи. Другият хапакс е лексемата ùäèòåëü – „защитник, 
закрилник“, която предава гр. êçäåì˜í. В антиюдейските слова е на-
лице мотивиращият глагол ùäýòè – „пазя, щадя“, който е регистри-
ран в Супр и в някои по-късни паметници.  

По-голямата част от сложните думи, образувани със суфикс  
-òåëü, са познати на книжовната традиция. От КСП áëàãîäàòåëü е нали-
це в Мар, а áëàãîäýòåëü – в Зогр, Клоц, Супр. И двете думи калкират 
гръцката åˆåñãÝôçò. Лексемата âüñåäðüæèòåëü е налице в СинЕвх и 
Супр и е калка на гр. ðáíôïêñÜôùñ. Лексемите представят утвърде-
ните модели на калкиране на структуроопределящия първи компо-
нент – áëàãî- предава гръцкото åˆ-, а âüñå- предава ðáíôï-. Вторите 
компоненти, определяни като „семантическо ядро на сложението“ 
(Цейтлин 1986: 152), липсват като самостоятелни думи в старобъл-
гарския език. 

Лексемата ãðîáîêîïàòåëü – „грабител на гробове“ – калкира  
гр. ôõì0ùñý÷ïò. В КСП не се среща. Те изобщо не познават модел на 
композитума с първи компонент ãðîáî-. Вторият компонент на слож-
ната дума липсва като самостоятелна дума в езика. Лексемата ãðîáîêî-
ïàòåëü се среща сравнително рядко в ръкописите.  

В проучването си върху старобългарската лексика Р. Цейтлин 
разделя лексемите, образувани със суфикс -òåëü, в семантично отно-
шение на две основни групи: „обозначаващи действащото лице спо-
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ред неговото постоянно занятие, постъпки, професия и обозначаващи 
действащото лице според неговите характерни постъпки, действия“ 
(Цейтлин 1986: 150 – 151). Регистрираните в антиюдейските слова 
думи, образувани с този суфикс, се вписват в тази класификация, като 
към първата група отнасяме: äýëàòåëü, æòåëü, íàñòîÿòåëü, ïðýäúñòà-
òåëü, ïðýðîäèòåëü, ðîäèòåëü, ¹÷èòåëü; а към втората – ã¹áèòåëü, èìåíîâà-
òåëü, îáëè÷èòåëü, ïîñë¹øàòåëü, ñúâýäýòåëü, ùäèòåëü. 

Смята се, че лексемите, образувани с този формант, се отличават 
с книжен характер. Разпространени са в книжовните славянски езици, 
но рядко се срещат в народните говори (Цейтлин 1986: 155). Разпрос-
транението в славянските езици се обяснява с влиянието на старобъл-
гарската и църковнославянската литература. 

Лексико-семантичната група на имената за лица, образувани със 
суфикс -üöü, в антиюдейските слова е представена с 18 словоупотреби 
на 12 лексеми. Образуваните от глаголна основа са общо 9, като три 
от тях са сложни думи. С най-голяма честота е лексемата ëüñòüöü с  
6 употреби, следва ñòðàäàëüöü – с две. Останалите лексеми са употре-
бени само по веднъж. 

 

ê¹ïüöü, -à м. (1) търговец Vìðïñïò: íå áî ìè ïàòð·àð±õü¶ ñ·© ðåc¡øè• 
êðü÷åìíèêü¶• ê¹ï±ö (ôï†ò Tìðüñïõò)• ´àêîíîïðýñò©ïëåí·à ïëüíü¶© (98а). От 
КСП – в Зогр, Мар, Сав, Асем, Клоц, Супр (за гр. Vìðïñïò). В SJS – в Бе-
седи на Гр. Велики. У Срезн – в ГрНаз11в. Налице и в ЙЕБог (Vìðïñïò), 
ЙЕШест (Vìðïñïò), ЕфрС (Vìðïñïò), ПрКоз, МанХр, Дор, ГЦПСЕ, 
ГЦНадгрКипр. 

ëîâüöü, -à м. (1) ловец êõíçãÝôçò: âüíåãäà æå òa¡ý 2‘ì±øå ë4â±öè (ïs 
êõíçãÝôáé) âü ãðàäü¶ ïðèâåä©òü (92а). От КСП – в Зогр, Мар, Асем, Сав (за 
гр. Cëéåýò); Супр (гр. ëõêüôçñ). В SJS – в Мак (за гр. Cëéåýò). У Срезн – в 
Изб1073, Мин1097, ПандАнт11в. (за гр. 2çñåõôÞò). Налице и в Симсб, 
ЕфрС, ИПал, НЖЙР, МанХр, Дор. 

ëüñòüöü, -à м. (6) измамник, съблазнител ðëÜíïò: êü¶è ëüñòåöú 
(ðëÜíïò) òîëèêü¶ âüñ©ä¹ ïî âüñåëåíýè öðЃêâü¶ ïðèòæà• (77а). От КСП – в Зогр, 
Мар, Асем, Супр (за гр. ðëÜíïò). В SJS – в Христ, Охр, Слепч, Шишат, Мак 
(ðëÜíïò). У Срезн – в ЙЕБог, Никпанд, ГАмарт (ðëÜíïò). Налице и в КлОхр, 
ЙЕБог (ðëÜíïò), ЙЕШест, ЕфрС (ðëÜíïò), ПрКоз, МанХр. 

ïðèøüëüöü, -à м. (1) пришълец, чужденец ðÜñïéêïò: âýäü¶ âýæDü ÿ„êî 
ïðèøüë±öè (ðÜñïéêïí) á©ä©òü ñýì òâîå ðåc¡ âú ´åìëè íåñâîå‘è (79б). От КСП – 
в Зогр, Мар, Асем, СинПс (за гр. ðÜñïéêïò). В SJS – в Пог, Бол, Лобк, Пар, 
ГригПар (ðÜñïéêïò), Охр, Мак, Шишат, Христ, Слепч (с др. гр. съотв.). У 
Срезн – в Златостр. Налице и в Симсб, ЕфрС (ðÜñïéêïò), ПрКоз, Прор, 
ИПал, ГЦПСЕ. 
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ñòðàäàëüöü, -à м. (2) страдалец, мъченик B2ëçôÞò: õâT¡ü ðàáú âýðåíü 
ì©æü• ñòðàDëåöú (} B2ëçô[ò) áëЃãî÷üñò·à•(124б). Липсва в КСП. В SJS – в 
Мак (за гр. B2ëï5üñïò). У Срезн – в ЕфрС13в, Мин1096, ПандАнт11в (за 
B2ëçôÞò). Налице и в ЕфрС (B2ëçôÞò), МанХр, ЕвтТ, ГЦЖСтД, ГЦПСЕ, 
ГЦМЙН. 

òâîðüöü, -à м. (1) творец, създател ðïéçôÞò: òýë4 âðà÷þå…øè• ÿ„êî äà 
äЃø© ïîã¹áèøè; êîëü äîáðà òâîà ê¹ïëý• òâî‘ð±öà (ô{í ðïéçô[í) òýëåñè ïðîãíý-
âàå…øè áЃà (60б). От КСП – в СинЕвх, Клоц, Супр. В SJS – в Христ, Слепч, 
Охр, Шишат (ðïéçôÞò). У Срезн – в Изб1073, ГрНаз11в, ЙЕБог, ЙМалала, 
ГАмарт. Лексемата е налице и в Симсб, ЙЕБог, ЙЕШест, ЕфрС, ЙЕСл, 
ПрКоз, Прор, ИПал, БорСнд (ðïéçôÞò), МанХр, ЕвтТ. 
 

Сложните думи, образувани със суфикс -üöü, са следните: 
 

áîãîáîðüöü, -à м. (1) богоборец 2åïìÜ÷ïò: à„ùå ëè § áЃà å…ñòü, íå 
âú´ìîæåòå ðà´îðèòè ò4“• 2„äà êîãäà è„ áîãîáîð±öè w„áðùåòå ñ (76б) (Деян. 
5:35–39). От КСП – в Супр (за гр. 2åïìÜ÷ïò). У Срезн – в Златостр14в.  

áðàòîëþáüöü, -à м. (1) братолюбец öéëÜäåë5ïò: Ïòîëîìåè áðàòîëþáå-
öú „æå § âúñ©ä¹ êíèãü¶ ñúáðàâú (57б). Липсва в КСП. У Срезн – в Пан-
дАнт11в (за гр. öéëÜäåë5ïò). Налице и в КлОхр, ГЦ. 

ìëúâîòâîðüöü, -à м. (1) революционер, бунтар íåùôåñïðïéüò: è„æå 
ïðèñíî äЃõ¹ ñЃòîì¹ ñúïðîòèâëý©ùåè ñ• ìëüâîòâîð±öè è„ ìòåæ±íèöè•(88а). Лек-
семата е хапакс. 
 
Повечето лексеми, образувани със суфикс -üöü, които са регист-

рирани в антиюдейските слова, са познати на книжовната традиция. 
Лексемите ê¹ïüöü, ëüñòüöü, ëîâüöü, òâîðüöü са налице в по няколко от 
КСП, а òâîðüöü може да се причисли към общоупотребителната лек-
сика в старобългарския език. В антиюдейските слова ê¹ïüöü, ëüñòüöü, 
òâîðüöü са употребени с утвърдените от традицията значения: ê¹ïüöü – 
„търговец“, ëüñòüöü – „измамник, съблазнител“, òâîðüöü – „творец, 
създател“, и предават съответно гръцките думи Vìðïñïò, ðëÜíïò, 
ðïéçôÞò. 

Лексемата ëîâüöü – „ловец“, превежда гр. êõíçãÝôçò. С това 
гръцко съответствие тя не е регистрирана в преводните текстове, кои-
то използваме за съпоставка. В някои от КСП лексемата е част от сло-
восъчетанието ëîâüöü ðûáàìú, букв. „ловец на риби“, чрез което се 
предава гр. Cëéåýò – „рибар“. В Супр с ëîâüöü се превежда гр. 
ëõêüôçñ. В Мак и в Мин1097 ëîâüöü също предава гр. Cëéåýò. В Пан-
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дАнт11в. с ëîâüöü се превежда гр. 2çñåõôÞò, а в Дор – гр. Bãñåýóáò.  
Думата ñòðàäàëüöü – „страдалец, мъченик“, която предава  

гр. B2ëçôÞò, е единствената, която липсва в КСП. В голяма част от 
тях е налице мотивиращият глагол ñòðàäàòè. Лексемата ñòðàäàëüöü е 
регистрирана в множество по-късни паметници.  

В КСП по наблюденията на Цейтлин в лексико-семантическата 
група на съществителните имена за лица, образувани със суфикс -üöü, 
преобладават сложните думи и това се смята за нейна отличителна 
особеност (Цейтлин 1986: 156). В изследването си върху nomina 
agentis в Шестоднева на Йоан Екзарх Т. Мострова отбелязва високата 
продуктивност на словообразувателния тип със суфикс -üöü при обра-
зуването на композита в този паметник (Мострова 1983: 104). Подоб-
но твърдение не може да се отнесе към антиюдейските слова, където 
регистрираме три сложни думи, образувани със суфикс -üöü. 

И трите лексеми представляват калки на изходните гръцки думи. 
Лексемата áîãîáîðüöü –  „богоборец, противник на бога“, е част от цитат 
от Деян. 5:35–39 и предава гр. èåïìÜ÷ïò. В процеса на калкиране точно 
се възпроизвеждат компонентите на изходната гръцка лексема. Вторият 
компонент съществува като самостоятелна дума в езика. Думата áîãî-
áîðüöü не се среща особено често в ръкописите. От КСП е налице само в 
Супр като калка на гр. èåïìÜ÷ïò. В същия паметник за превеждане на 
гръцката лексема се използва и áîãîñâàðüíèêú.  

Другите две сложни думи липсват в КСП. Лексемата áðàòîëþáüöü 
превежда прозвището на един от македонските владетели на Египет 
Птолемей II – ÖéëÜäåë5ïò – „братолюбец“. Тук при калкирането се 
разменят местата на компонентите, което е характерно за композитума, 
съдържащи корен ëþá-, които предават гръцките лексеми с първи ком-
понент 5éë- (Цейтлин 1986: 284). Въпреки че áðàòîëþáüöü липсва в 
КСП, моделът за групови композита с първи компонент áðàòî- им е 
познат. Например в Супр е налице áðàòîëþáüñòâè¬, в СинЕвх – áðàòðî-
ëþáè¬ за гр. öéëáäåë5ßá (Цейтлин 1986: 227). Лексемата áðàòîëþáüöü 
е регистрирана в някои по-късни паметници. 

Композитумът ìëúâîòâîðüöü представлява новообразувание в 
езика. Тя има значение „революционер, бунтар“ и представлява калка 
на гр. íåùôåñïðïéüò с точно възпроизвеждане на компонентите на 
изходната гръцка дума. Лексемата е непозната на книжовната тради-
ция. Сред груповите композитуми, регистрирани в КСП, липсват та-
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кива с първи компонент ìëúâî-. Вторият компонент òâîðüöü предс-
тавлява самостоятелна дума и се явява втори компонент на множество 
сложни думи. 

Образуваните с наставка -üöü имена за лица Р. Цейтлин разделя 
на две групи в семантично отношение: „Наименования на лица според 
тяхното постоянно занятие, професия и лица според свойствените им 
действия, обичайни занятия, постъпки“ (Цейтлин 1986: 159). Регист-
рираните в антиюдейските слова лексеми, образувани със суфикс  
-üöü, се разпределят в посочените две групи така: 1. ê¹ïüöü, ëîâüöü, 
òâîðüöü; 2. ëüñòüöü, ïðèøüëüöü, ñòðàäàëüöü, áîãîáîðüöü, áðàòîëþáüöü, 
ìëúâîòâîðüöü. 

Призводните съществителни имена за лица, образувани с нас-
тавки -üíèêú, -¬íèêú, представляват най-многобройната група сред 
всички съществителни имена за лица, регистрирани в антиюдейските 
слова (36 от общо 87). От тях еднокоренни са 32 лексеми, а 4 – компо-
зитума. За лексемите от тази лексико-семантична група е характерно, 
че техни мотивиращи думи са основно имена – прилагателни или съ-
ществителни. Малка част от тях представляват девербативи – 5 едно-
коренни и 2 сложни думи. 

 

âúñàäüíèêú, -à м. (3) 1. колар ^íßï÷ïò: íåïîêîðíýèøà è„ íå¹„äîáü 
¹äðúæèìà áü¶âà©òú, è„ íèæå è„ãà íè“æå ¹„´äü¶, íè“æå âúñàä±íèêà (^íéü÷ïõ) ð©êü¶ 
ïðèå‘ìëòú (52б); 2. конник, ездач BíáâÜôçò: å‘æå âü ïýñíåõü ìwy¨ñè“ ãЃëààøå, 
êî‘íý è‘ âüñàäíèêà (BíáâÜôçí) âüâðüæå âü ìî‘ðå (79б). (Изх. 15:1). От КСП – 
в новата част на СинПс (Песен 1 – по Изх.15:1,4,19) (за гр. BíáâÜôçò). В 
SJS – в ГригПар; в псалтирите – Бол, Пог, Лобк, Пар (за гр. BíáâÜôçò). У 
Срезн – в СинПат11в. Налице и в ЕфрС (за гр. ^íßï÷ïò и TðéâÜôçò), ИПал 
(гр. BíáâÜôçò), МанХр, ЕвтТ.  

îãëàãîëüíèêú, -à м. (1) обвинител êáôÞãïñïò: ïðàâåäíü¶è ñåáý 
w„ãëàãîë±íèêü (êáôÞãïñïò) âü ïðúâîñëî‘â·è å‘ñòü (117б). Липсва в КСП. У 
Срезн – в Мин1097, Ефркрмч, НикПанд (за гр. êáôÞãïñïò). У Микл – в 
Златоуст от 1574 г., Сборник със смесено съдържание XIV в. 

îòúñò©ïüíèêú, -à м. (1) отстъпник BðïóôÜôçò: ïðýäàëú å‘ñè íàT¡ âü 
ð©öý âðàãü áå´àêîí±íü¶õü ìðú´êü¶èõü §ñò©ïíèêü (Bðïóôáô™í) (81а). Липсва 
в КСП. У Срезн – в ГрНаз11в, ЙоЕкзБог (за гр. BðïóôÜôçò). Налице и в 
КлОхр, Симсб, ЙЕБог (за гр. BðïóôÜôçò), ЙЕШест (за гр. BðïóôÜôçò), 
ЕфрС (за гр. BðïóôÜôçò), БорСнд (за гр. BðïóôÜôçò), МанХр. 

ïðýèìüíèêú, -à м. (1) приемник, наследник äéÜäï÷ïò: §ïàä±ø¹ æå 
w„íîì¹, è‡ å…æå § ÷åòü¶ðåõü ðwãîâü §âðàùåíèå êîãîæDî § ïðýå‘ìíèêü (ôï†ò 
äéáäü÷ïõò) ïî ñúìЃðòè ïðúâààãî öЃðý ÿ„âëýòè. (85б). От КСП – в Супр за гр. 
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äéÜäï÷ïò. У Срезн – в ГАмарт (äéÜäï÷ïò). В ЙЕБог е налице ïðèèìüíèêú 
(за гр. äéÜäï÷ïò), в ЙЕСл – ïðè¬ìüíèêú за гр. êëçñïíüìïò. Лексемата е 
налице и в МанХр, ГЦПСЕ, ГЦЖСтД (ïðýåìüíèêú), МПКипр (ïðèåìüíèêú).  

ïëýíüíèêú, -à м. (1) роботърговец, отвличащ хора в робство 
BíäñáðïäéóôÞò: ÿ„êîæå ïëýí±íèöè (ïs Bíäñáðïäéóôáp) w„âîù·à è„ ïëàêó è 
òü¶è„ ´îâîìü¶© ñòðàãàë• è„ è„íà íýêàà òàêîâà ìíîæèöå© ìàëü¶èìú ïîäà©ùå 
äýòåìú è„ ïðýëüùà©ùå, ñâîáîäü¶ òü¶© è„ ñàìü¶© æè´íè ëèøà©òü. (61б). От 
КСП – в Мар, Асем, Сав, Клоц, Супр (за гр. ár÷ìÜëùôïò). В SJS – Григ-
Пар, Слепч. У Срезн – в Сб1076, Мин1097, ПандАнт11в. (за гр. 
ár÷ìÜëùôïò). Налице в КлОхр, Симсб, ЕфрС (за гр. ár÷ìÜëùôïò), МанХр, 
ЕвтТ.  

 
Сложните думи, образувани със суфикс -üíèêú, са: 
 

çàêîíîïîëîæüíèêú, -à м. (2) законодател íïìïèÝôçò: ÿ„êî íå 
´àêîíîïðýñò©ïåíü íýêü¶è áý ´àêîëåíü¶è• í© ñàìü¶“è ´àêîíîïîëîæ±íèêü (95б). В 
КСП липсва. У Срезн – в Мин1097, НикПанд (за гр. íïìïèÝôçò). Налице и 
в Симсб, ЕвтТ, ГЦ. 

çåìåäýëüíèêú, à м. (1) земеделец ãåùñãüò: ´àíå è‘ § ´åìåäýë±íèêü 
òð¹äîëþáí·è• âüíåãäà è„ìòü ñüñýäüñòâ¹©ù·è ïîòîêü ïðýâëà÷ùü òýõü 
´åìåäýëüñòâà (63б). В КСП липсва. У Микл – в Диалози на папа Григорий 
и дякон Петър, XVI в., с гр. съотв. ãåùñãüò.  
 
Две от лексемите, образувани със суфикс -üíèêú – âúñàäüíèêú и 

ïðýåìíèêü, са регистрирани в КСП. В Златоустовите слова думата âú-
ñàäüíèêú е с две значения – „колар“– за гр. ^íßï÷ïò, и „конник, ездач“ 
– за гр. BíáâÜôçò. Второто значение се проявява в цитат от Изх. 15:1. 
Повечето употреби на âúñàäüíèêú в текстовете, които се използват за 
сравнение, са свързани с контекста от Изх. 15:1. Единствено в ЕфрС 
имаме случай, в който лексемата предава и гр. ^íßï÷ïò, което освен 
„колар“ има и значение „водач на колесница“. В същия паметник âú-
ñàäüíèêú предава и TðéâÜôçò – „конник“.  

Лексемата ïðýåìíèêü има значение „приемник, наследник“ и 
представлява превод на гр. äéÜäï÷ïò. От КСП е регистрирана в Супр 
със същото гръцко съответствие. Налице е и в някои по-късни памет-
ници. В различните ръкописи обликът £ варира в зависимост от пред-
ставката и глаголната основа, която се ползва в процеса на словообра-
зуване – ïðèèìüíèêú, ïðè¬ìüíèêú, ïðýåìüíèêú. В антиюдейските сло-
ва производната лексема е образувана от сегашната основа на глагола. 
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Лексемата îãëàãîëüíèêú – „обвинител“ – е превод на гр. 
êáôÞãïñïò. Липсва в КСП. В Супр е налице глаголът îãëàãîëàòè – „об-
виня“ – за гр. êáôçãïñåqí, а също и отглаголно съществително îãëàãî-
ëàíè¬ – „обвинение“ – за гр. êáôçãïñßá. Лексемата îãëàãîëüíèêú се 
среща в малко на брой ръкописи. В антиюдейските слова са налице 
два нейни синонима – îáëè÷èòåëü и êëåâåòüíèêú, които също предават 
гръцката лексема êáôÞãïñïò. 

В КСП липсва и îòúñò©ïüíèêú – „отстъпник“, превод на гр. 
BðïóôÜôçò. В голяма част от тях е налице мотивиращият глагол 
îòúñò©ïèòè. Лексемата îòúñò©ïüíèêú е регистрирана в значителен 
брой по-късни паметници като превод на гр. BðïóôÜôçò. 

По-особен е случаят с употребата на думата ïëýíüíèêú в слова-
та. Обикновено тя принадлежи към мотивираните от прилагателни 
имена съществителни имена за лица, като значението £ е „този който 
е пленен, пленник“. С това значение тя присъства в ръкописите, които 
използваме за сравнение, като в преводните предава гр. ár÷ìÜëùôïò. 
В текста на словата обаче ïëýíüíèêú превежда гръцката дума 
BíäñáðïäéóôÞò – „пленяващ, отвличащ хора в робство“. Тази семан-
тика на изходната гръцка дума говори, че вероятно тук в процеса на 
словообразуване ролята на мотивираща дума играе не прилагателното 
име ïëýíüíú – „пленен“ (за ïëýíüíèêú – „пленник“), а глаголът 
ïëýíèòè – „пленявам“ (за ïëýíüíèêú – „пленяващ хора“). 

Две от сложните думи, образувани със суфикс –üíèêú, са девер-
бативи. И двете калкират изходните гръцки лексеми. Лексемата çàêî-
íîïîëîæüíèêú – „законодател“ – калкира точно гр. íïìïèÝôçò, а çåìåä-
ýëüíèêú – „земеделец“ – гр. ãåùñãüò. И двете липсват в КСП. В тях 
обаче се срещат сложни думи с първи компонент çàêîíî- – в СинПс 
същата гръцка дума е преведена чрез композита çàêîíîäàâüöü, а в 
Супр е налице съществителното çàêîíîïîëîæåíè¬, което предава гр. 
íïìï2åóßá. Сложения с първи компонент çåìå- не са познати на 
КСП8. Такива се появяват в по-късни ръкописи – у ГЦ е налице сло-
вообразувателният синоним çåìåäýëüöü, а в Дор – çåìë¡åäýëàòåëü, чрез 

                                                            
8 В КСП ãåùñãüò се превежда с äýëàòåëü (Зогр, Мар, Асем, Сав, Супр, СинЕвх); 
същото е и в по-късните Апостоли – Христ, Шишат. 
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което се превежда гр. ãåùñãüò. Лексемата çàêîíîïîëîæüíèêú е налице 
и в доста по-късни паметници, докато çåìåäýëüíèêú е регистрирана у 
Микл в късен ръкопис от XVI в. с гр. съотв. ãåùñãüò. Вторите компо-
ненти и на двете сложни думи не съществуват като самостоятелни 
думи в езика. 

В изследването си върху лексиката на старобългарските ръкопи-
си Р. Цейтлин разделя съществителните имена за лица, образувани 
със суфикси -üíèêú/-¬íèêú, на пет групи по отношение на тяхното 
значение. Малобройните съществителни имена за лица от глаголна 
основа, регистрирани в антиюдейските слова, се вписват в три от 
очертаните от авторката семантични групи. Към първата, която 
включва „съществителни, изразяващи лице според рода на неговата 
дейност, професия, според неговото обичайно занятие“ (Цейтлин 
1986: 140), можем да отнесем âúñàäüíèêú, çàêîíîïîëîæüíèêú, çåìåäý-
ëüíèêú. Към групата, обединяваща „думи със значение лице като но-
сител на определени качества, отличителни свойства, определено със-
тояние, характерно за него“ (Цейтлин 1986: 142), отнасяме лексемата 
îòúñò©ïüíèêú. Последната група включва „дума, изразяваща лице 
според неговото отношение към обществото, според неговото соци-
ално положение“ (Цейтлин 1986: 143) и тук поставяме лексемите îãëà-
ãîëüíèêú, ïëýíüíèêú, ïðýèìüíèêú.  

Редките словообразувателни типове са представени в антию-
дейските слова от съществителни имена за лица, образувани с настав-
ки -èöà, -ûêà, -òûðü. 

Агентивните имена със суфикс -èöà са три на брой – 1 едноко-
ренно и 2 композита. В семантично отношение тази група лексеми 
„обозначават лицата по техните характерни постъпки, действия, ряд-
ко – професии“ (Цейтлин 1986: 175). 
 

¹áèèöà, - м. (3) убиец äÞìéïò, 5ïíåýò, Bíäñï5üíïò: òà“æå ìîùåíú áè 
áü¶ëú è„ñõü¶òèòè 2…ãî § ¹„á·èö© (ôï‡ äçìßïõ) ð©ê¹ (55б); ò¥“ æå òîãî òàêî 
áå´±÷üñòèøè, ÿ„êî ¹„á·èö (5ïíÝáò) å…ãî è„ ðàñïåí±øèõú åãî ïî÷èòàòè è„ ¹„ïîêààòè 
ïðà´íèêú è‘õú ïðèw„á±ùåí·åìú (60а); ¹á·èöà (Bíäñï5üíïò) åñè ð¡cå. ïîíåæå ñú-
ïîñòàòà w„ñòàâèëú å…ñè• (65а). От КСП – в Зогр, Мар, Асем, СинЕвх, Клоц, 
Супр. В SJS – в Слепч, Шишат, Мак, ГригПар (5ïíåýò). У Срезн – в 
Ефркрмч (5ïíåýò). Налице и в КлОхр, Симсб, ЕфрС (5ïíåýò), ПрКоз, 
БорСнд, МанХр, Дор (5ïíåýò).  
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õðèñòî¹áèèöà, - м. (2) христоубиец, убиец на Христос ÷ñéóôïêôüíïò: 
è„ § ïðèw…á±ùåí·à ïðýìýíèòè õð·ñòîóá·èöü (55а). Лексемата е регистрирана 
у ГЦ. 

÷ëîâýêî¹áèèöà, - (4) човекоубиец Bíèñùðïêôüíïò: w„íú ÷Ѓëêî¹„á·èöà 
å‘ñòü è„´íà÷ëà (126б) (Йоан 8:44). В КСП – в Зогр, Асем (за гр. 
Bíèñùðïêôüíïò). У Срезн – в Мин1096. Налице и в ЕфрС. 
 
При трите си употреби в антиюдейските слова лексемата ¹áèèöà – 

„убиец“ – предава различни гръцки думи – äÞìéïò, 5ïíåýò, 
Bíäñï5üíïò. Значението на гръцката лексема äÞìéïò е „палач“ и пре-
веждането £ в с ¹áèèöà е свързано с общото базисно значение и на 
двете думи – „този, който убива“. Във втория случай се предава гръц-
кото 5ïíåýò – „убиец“ – с това съответствие лексемата се среща в го-
ляма част от текстовете за съпоставка – КСП и по-късни ръкописи. В 
третия случай се предава гръцкият композитум Bíäñï5üíïò, чието 
значение е „човекоубиец“. Преводачът не е счел за нужно да калкира 
гръцката дума, а e следвал основното значение на ¹áèèöà, като от кон-
текста се подразбира за какво точно става дума.  

В двете сложни думи, образувани със суфикс -èöà, ¹áèèöà се явя-
ва втори компонент, който оформя „смисловото ядро на сложението“ 
(Цейтлин 1986: 215). И двете лексеми – õðèñòî¹áèèöà – „христоубиец, 
убиец на Христос“ – и ÷ëîâýêî¹áèèöà – „човекоубиец“ – представляват 
калки съответно на гр. ÷ñéóôïêôüíïò и Bíèñùðïêôüíïò.  

Думата õðèñòî¹áèèöà липсва в КСП, но в тях са налице сложни 
думи с първи компонент õðèñòî-. В Супр е регистриран композитум 
õðèñòî¹áèèñòâî за гр. ÷ñéóôïêôïíßá. От текстовете, които използваме 
за съпоставка, лексемата õðèñòî¹áèèöà е употребена единствено в съ-
чиненията на Григорий Цамблак. 

Лексемата ÷ëîâýêî¹áèèöà е налице в някои КСП, а също и в по-
късни ръкописи като калка на гръцкия композитум Bíèñùðïêôüíïò. 

Към редките словообразувателни форманти за съществителни 
имена за лица от глаголна основа спадат и -òûðü и -ûêà, които са 
представени с по една лексема.  

 
ïàñòûðü, -ÿ м. (2) пастир ðïéìÞí: 2„ëìà è„ ïàñòü¶ð·å (ðïéìÝíåò), 

äîí±äåæå ¹…áî íè÷òî‘æå ´àáàâëýå…òú è„ìú sâýðü• ïîD ä©áîìú è„ëè òèñî‘© ñåáå ïîâ-
ðúã±øå, òðúñò·© ñâèðU¡ (63б). От КСП – в Зогр, Мар, Асем, СинЕвх, Клоц, 
Супр. В SJS – в Охр, Слепч, Мак, Христ, ГригПар, Беседи на Григорий 
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Велики. У Срезн – в ПандАнт11в. Налице е и в КлОхр, ЕфрС, СлЙЕ, 
ПрКоз, Прор, НЖЙР, БорСнд, МанХр, Дор, ЕвтТ, ГЦЖСтД, ГЦПСЕ, 
ГЦНадгрКипр, МПКипр. 

âëàäûêà, -û м. (26) владика, господар, владетел äåóðüôçò: íå ´àíå 
à„´ú ïîõâàëýå‘ìú áü¶âàa¡à. í©“ ÿ„êî âëDêà (äåóðüôçò) ìîè ïðîñëàâëýàøå ñ (50б). 
От КСП – в Зогр, Мар, Сав, Боян, Ен, СинПс,СинЕвх, Клоц, Супр. В SJS – 
в Христ, Слепч, Шишат, Житие на Методий, Житие на Кирил. У Срезн – в 
Изб1073, ГрНаз11в, Ефр крмч. Налице и в КлОхр, Симсб, ЙЕБог, ЙЕ-
Шест, СлЙЕ, ЕфрС, ПрКоз, ПЧерн, Прор, ИПал, БорСнд, МанХр, Дор, 
ЕвтТ, ГЦЖСтД, ГЦПСЕ, ГЦМЙН. 
 
Лексемите ïàñòûðü – „пастир“ – и âëàäûêà – „владика, госпо-

дар, владетел“ – предават съответно гръцките думи ðïéìÞí и 
äåóðüôçò. Отличават се с висока честота на употреба в КСП и това 
дава основание да ги отнесем към общоупотребителната лексика в 
старобългарския език. Регистрирани са и в по-късните паметници със 
същите гръцки съответствия и са част от старобългарското наследство 
в лексикалния фонд на съвременния български език.  

Съществителните имена за лица от глаголна основа (nomina 
agentis), регистрирани в превода на антиюдейските слова на Йоан 
Златоуст, обединяват малко на брой словообразувателни типове. Ня-
кои от тях – формираните със суфиксите -òåëü, -üöü, -üíèêú – се ха-
рактеризират с по-голяма продуктивност. Редките суфикси -èöà,  
-òûðü и -ûêà са представени с единични лексеми.  

В количествено отношение доминира словообразувателният тип 
с наставка -òåëü, следва този с наставка -üöü и след това е този със су-
фикс -üíèêú. Единствено в рамките на словообразувателния тип с 
наставка -òåëü се появяват нови, непознати на традицията лексеми, 
като èìåíîâàòåëü и ùäèòåëü, мотивирани от познати глаголни основи. 

Преводът на антиюдейските слова се характеризира с липсата на 
случаи на словообразувателна синонимия при отглаголните имена за 
лица. Както е известно, наличието на богата словообразувателна си-
нонимия и конкуренцията на словообразувателните средства са част 
от книжовната норма, характеризираща старобългарските паметници. 
Тези особености са типични за ранния период от развитието на кни-
жовния език, белязан от усилено натрупване на езикови средства. 

Липсата на словообразувателна синонимия е характерна за по-
късния етап от развитието на стария български книжовен език, в кой-
то се появява преводът на антиюдейските слова. Особеност на този 
етап е ограничаването на количеството на словообразувателните ти-
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пове и избягването на словообразувателната синонимия чрез специа-
лизиране на суфиксите. 
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