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John Chrysostom’s homilies Against the Jews (in Greek Ëüãïé êáôÜ 

rïõäáßùí) 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 Chrysos-
tom’s homilies and sermons called “Margarit” which appeared in the 14th centu-
ry. The study focuses on the abstract nouns, in particular, those formed with the 
suffix – “üñòâî”, 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. The material for the study is an excerpt from 
manuscript № F. I 197 in the Russian National Library. 
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Преводите на творби на Йоан Златоуст, принадлежащи към оми-
летичния жанр, заемат важно място в средновековната българска 
книжнина. През XIV в. част от тях става и сборникът със Златоустови 
слова Маргарит, за чийто преводач се смята книжовникът Дионисий 
(Ангелов 1980: 54 – 62; Спасова 2009: 423 – 433). Неговото име е спо-
менато в една приписка, която присъства в няколко преписа на Марга-
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рит, датирани от XV и XVI век1. Сведения за талантливия преводач от 
гръцки на български език Дионисий се съдържат и в Житие на Теодо-
сий Търновски от патриарх Калист (Златарски 1904: 18). 

Среднобългарският превод на Златоустовия Маргарит съдържа 
шест от осемте хомилии, обединени под надслова „Против юдеите“ 
(на гр. Ëüãïé êáôÜ rõäáßùí), които Йоан Златоуст произнесъл през 
есента на 386 и есента на 387 г. Втората и третата хомилия, които 
присъстват в изданието на гръцкия текст в Patrologiae graeca, липсват 
в превода (Мин 1862: col. 843 – 942)2. 

Тази работа се фокусира върху еднокоренните производни съ-
ществителни имена с отвлечено значение, образувани с помощта на 
суфикс -üñòâî, които са налице в превода на антиюдейските слова3. 
Проследяват се словообразувателните особености и семантиката на 
лексемите, отношението към изходните гръцки думи. За да се открои 
мястото на съответната лексема в речниковия фонд на българския 
език в диахронен план, употребата ѝ се разглежда в съпоставка с кла-
сическите старобългарски паметници (КСП), с произведения от ста-
робългарската епоха, достигнали до нас в по-късни преписи, със съ-
чинения от XII и XIII в., с близки по време на Дионисиевия превод 
преводни и оригинални творби. Като източници се използват както 
общи лексикографски трудове, така и индекси на отделни съчинения4.  

Материалът за проучването е ексцерпиран от от ркп. № 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 
листа и включва Маргарит и допълнения. Антиюдейските слова са 
разположени на л. 50а до л. 130а.  

Словообразувателният модел с формант -üñòâî е представен в 
антиюдейските слова с 312 словоупотреби на 76 лексеми. От тях 57 са 
еднокоренни, а 19 са сложните думи. С най-висока фреквентност сред 
еднокоренните е лексемата æèòåëüñòâî – 36 употреби, следва 

                                                            
1 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. 
2 Това издание на гръцкия текст на словата се използва за сравнение в настоящо-
то изследване. 
3 Сложните думи, образувани със суфикс -üñòâî, са част от друго проучване (вж. 
Карамфилова, 2015: 478 – 495). 
4 Списък на паметниците и изданията, които се използват за съпоставка, е 
обособен след библиографията в раздел Източници. 
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ñâùåíüíè÷üñòâî – 31, ¬ñòüñòâî – 19, ñúâýäýòåëüñòâî – 18. С единични 
употреби са 24 еднокоренни лексеми. 

Съпоставката с КСП показа, че 24 от регистрираните в антию-
дейските слова еднокоренни производни съществителни имена от та-
зи лексико-семантическа група са налице в КСП. Лексемите, които са 
част от старобългарския канон, са разгледани в словообразувателно и 
семантично отношение в изследванията на Р. Цейтлин и В. Ефимова 
(Цейтлин 1985: 176 – 191, Ефимова 2006: 156 – 170). Затова предста-
вянето им в работата се ограничава до изброяването им по азбучен 
ред с посочване на гръцката дума (или думи), която предават, и на 
значението (или значенията), което имат в антиюдейските слова. 
áîãàòüñòâî – ðëï‡ôïò ʻбогатство’; áîæüñòâî – èåüôçò, ô{ èåqïí. ʻ1. бог, божест-
во; 2. божествена природа’; âëàäû÷üñòâî – äåóðïôåßá, ^ãåìïíßá ʻвласт, влади-
чество’; âîèíüñòâî – óôñáôüðåäïí, óôñáôåßá ʻвойска, воинство’; äîñòîèíüñòâî – 
Bîßùìá ʻдостойнство’; äýèñòâî – TíÝñãåéá ʻдействие’; êîâàðüñòâî – ðáíïõñãßá 
ʻковарство, хитрост’; ë©êàâüñòâî – ðïíçñßá ʻлукавство, коварство’; ìúíîæüñòâî 
– ðïëýò, ðë\2ïò ʻмножество’; ì©æüñòâî – Bíäñåßá ʻмъжество, храброст’; 
ì©÷èòåëüñòâî – ôõñáííßò ʻтирания, неограничена власт’; íåèñòîâüñòâî – ìáíßá 
ʻбезумие, изстъпление’; îòü÷üñòâî – ðáôñéÜ ʻотечество, родина’; ïèÿíüñòâî – 
ìÝ2ç ʻпиянство’; ïðîðî÷üñòâî – ðñï5çôåßá ʻпророчество’; ñúâýäýòåëüñòâî – 
ìáñôõñßá ʻсвидетелство’; ¹áèèñòâî – 5üíïò, ìéáé5ïíßá, ìéáé5üíïò ʻубийство’; 
¹áîæüñòâî – ðôù÷åßá ʻбедност’; ¹÷èòåëüñòâî – äéäáóêáëßá ʻучение, наставление, 
поучение’; õðèñòèÿíüñòâî – ÷ñéóôéáíéóìüò ʻхристиянство, християнска вяра, 
учение’; õ©äîæüñòâî – TðéóôÞìç, ôÝ÷íç ʻ1. изкуство, умение; 2. занаят’; öýñàðüñ-
òâî – âáóéëåßá ʻ1. царство; 2. царуване, управление’; ÷¹âüñòâî – átó2çóéò 
ʻчувство, усещане, възприятие’; ¬ñòüñòâî – 5ýóéò ʻприрода, естество, същност’.  

Липсващите в КСП лексеми се представят по подобие на речни-
кова статия – по азбучен ред с броя употреби, гръцкото съответствие, 
всички значения, текст за илюстрация. След това се разглеждат дан-
ните за разпространението на съответната дума в ръкописите, които 
се използват за сравнение.  

áå´âðýìåíüñòâî, -à ср. (1) Bêáéñßá ʻненавременност, неудобно време’: í© 
äà íèêòî‘æå § âàT¡ ´à´èðàå‘òü áå´üâðýìåíüñòâ¹ (Bêáéñßáí) ñëî‘âà (92б). Лексемата е 
регистрирана само у Микл, без да се посочва конкретен паметник.  

áå´ëýïîòüñòâî, -à ср. (1) Bó÷çìïóýíç ʻбезсрамие, неприличие’: è„ 
ïðèw„á±ùàè‘ ñ áå´üëýïîòüñòâ¹ (ô\ò Bó÷çìïóýíçò) òýõú è„ ñìýõ¹. (55б). Липсва 
във всички текстове и справочници, които се използват за съпоставка.  

áåñò¹äüñòâî, -à ср. (3) Bíáéó÷õíôßá ʻбезсрамие’: òà”æå è„ è„æå § ëýòà 
ñâDýòåëüñòâ¹ âú´¹ùà©ù¹ òâîå áå´ñò¹äúñòâî (78а). Лексемата е налице в ЙЕШест, 
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ПрКоз, МанХр, Дор. У Срезн – в 2 жития от чети-минеи за април (XVI в.). У Микл 
– в сб. с хомилии, XIII в., Патерик, XIV в.  

áåñ÷ëîâý÷üñòâî, -à ср. (1) Bðáí2ñùðßá ʻбезчовечие, безчовечност’: ×üñîì¹ 
¹„áî êòî òa¡ý ¹„äèâèò±ñ ïðüâýå• íå÷üñòèþ, è„ëè ñ¹ðîâüñòâ¹ è„ áå´ü÷ëЃâ÷üñòâ¹ (ôçí 
Bðáí2ñùðßáí) (59а). Лексемата е налице само у Микл, без да се посочват конк-
ретни паметници.  

âëúøüáüñòâî, -à ср. (1) ìáããáíåßá ʻвълшебство’: è„ ñå‘ãî ðàäè êü íèìü òåê© 
§êðü¶è å…ì¹ âëúøåáüñòâà (ô@ò ìáããáíåßáò). w„áààí·à• (121б). У Микл – в Миней на 
Миханович, XVI в.  

æåñòî÷üñòâî, -à ср. (1) ʻжестокост’: í© §ê©ä¹ ñ·å áü¶ñòü æåñòî÷üñòâî (^ 
óêëçñüôçò). § w…áüÿäàí·à è„ ï·àíüñòâà• (52а). В SJS – в Слепч, Шишат; Беседи на 
Гр. Велики, XIII в. Лексемата е налице в Дор, ЕвтТ.  

æèäîâüñòâî, -à ср. (4) ºïõäáqóìüò ʻюдейство (юдаизъм)’: à„ùå æèäîâüñòâî 
(ºïõäáqóì{í) ìíèòå èˆñòèí© áü¶òè, ÷üñîãî ðàäè ´àáàâëýå‘òå öð Ѓêâè. (67а). В SJS – в 
Слепч. У Микл – в сб. с хомилии на Й. Златоуст от 1574 г., Диоптра, XV в.  

æèòåëüñòâî, -à ср. (36) ðïëéôåßá ʻобществено устройство, начин на живот’: 
è ÷üñòíî áü¶òè âúìýíý©òú òýõú æèòåëüñòâî (ðïëéôåßáí) íèíý• (53а). Лексемата 
е налице в БорСнд, СтПрол, ГрНис, ЕвтТ, ГЦПСЕ, ГЦЖСтД, ГЦНадгрКипр, 
ГЦПар, ЙбдФил, ВлГрРил. У Микл – в Диалози на папа Григорий и дякон Пе-
тър, XVI в. 

èçáûòú÷üñòâî, -à ср. (1) ðåñéïõóßá ʻизобилие’: § è„́ áü¶òü÷üñòâà 
(ðåñéïõóßáò) è„ñòsààøå òîã±äà æèòåëüñòâî (69б). В SJS – в Слепч. У Микл – в Ди-
алози на папа Григорий и дякон Петър, XVI в., Петокнижие и др., XVI в. Налице 
и в ГЦПар.  

èçîáèëüñòâî, -à ср. (1) ðåñéïõóßá ʻизобилие’: ïðèíåñè § è„́ îáèëüñòâà 
(ðåñéïõóßáò) ñ·å ïîêàæåìü (73б). Налице в ЕфрС. У Микл – без конкретни па-
метници.  

èçùüñòâî, -à ср. (2) ‰ðåñï÷Þ ʻпревъзходство’: Ïàêü¶” ´ðè” êîëèêî å‘ñòü 
è„´ùüñòâî (^ ‰ðåñï÷[) è„æå âü íàT¡ ñЃùåí±íè÷üñòâà (110а). Лексемата е налице в 
ЕфрС. У Микл – в Сборник с ръкописи от XII в. 

êðú÷üìüñòâî, -à ср. (1) êáðçëåßá ʻмошеничество, измамничество’: íЃíý æå 
è„ãðü¶ ÿ„æå âü ¶„¹‘äåwa¡ âüñý. è„ ñìýõü è„ ñò¹D è„ êðü÷åìüñòâà (êáðçëåqá)• (100а). Лексе-
мата липсва във всички текстове, които се използват за сравнение.  

ì©÷åíè÷üñòâî, -à ср. (4) ìáñôýñéïí ʻмъченичество’: ñå” æå ñüâðúøåíú å…ñòü 
ìc¡í÷üñòâà (ìáñôõñßïõ) âýíåöú. (126а). У Срезн – в Ефркрмч. У Микл – в Слова 
на Исак Сирин, XV в. Лексемата е налице в ГЦЖСтД.  

íàçèðàòåëüñòâî, -à ср. (6) ðáñáôÞñçóéò ʻспазване, съблюдаване’: ïîêà´¹© 

ÿ„êî ìýñòíîå íà´èðàí·å, âðýìåí±íàãî íà´èðàòåëüñòâà (ðáñáôçñÞóåùò) å‘ñòü 

í©æDíýè‘øå• (68а). Лексемата липсва във всички текстове, които се използват за 

сравнение.  
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íà÷ëüñòâî, -à ср. (11) Bñ÷Þ ʻ1. Власт, управление’: äàð·à ïåð±ñêààãî ö Ѓðý 

¹„áèâü, íà ñåáå íà÷ëüñòâî (ô[í Bñ÷Þí) ïðýëîæè• (82а); ʻ2. Първенство’: äà íå íà÷ü-

ëüñòâî (ô[í Bñ÷Þí) âüñõü¶òèòú å‘æå òåáý ïîDáà©ùåå (116а). Лексемата е налице в 

СтПрол, ГрНис, ЕвтТ, ГЦЖСтД, ВлГрРил, ЙБдФил. У Микл – в Диалози на папа 
Григорий и дякон Петър, XVI в., Миней на В. Караджич.  

íåïîñòèæèìüñòâî, -à ср. (1) Bêáôáëçøßá ʻнепостижимство, непознавае-

мост’: wˆâ¨ æå áëЃãîäàðüñòâîâàøå å‘ãî w„ íåïîñòèæèìüñòâý (ô\ò Bêáôáëçøßáò) ãЃë. 

(50а). Лексемата липсва във всички текстове, които се използват за сравнение.  
íåðàç¹ìüñòâî, -à ср. (1) Bãíùìïóýíç ʻнеблагоразумие’: òà”æå w„ãЃëè òýõü 

íåðà´¹ìüñòâî (ô\ò Bãíùìïóýíçò)• (121а). У Микл – в сб. с хомилии от XIII в.  

íåñúìûñëüñòâî, -à ср. (5) Díïéá, ðáñá5ñïóýíç ʻ1. Безразсъдство, глупост’: 

è íåñúì¥ñëúñòâî (ô[í Díïéáí) ïàêü¶” ïðýëüùüø·èõ± ñ 2„ëèêî æå è„ êàêîâî áý ñú-

ìàòðý© (54а); ʻ2. Безумие, лудост’: ï·àíüñòâî áî íè÷òîæå è„íî å…ñòü, ðà´âý 

è„´ñò©ïëåí·å ïðàâü¶èõü ïîìü¶ñëü, è„ íåñüìü¶ñëúñòâî (ðáñá5ñïóýíç)• (113б). Лексе-
мата е налице в Симсб, ЙЕШест. У Микл – в хомилии на Й. Златоуст от 1574 г., 
Номоканон, XVI в., Житие на Борис и Глеб, XIV в.  

îáàÿòåëüñòâî, -à ср. (1) Tð¥äÞ ʻбаене, заклинание’: ÿ„êî íå ïðè©òè íå÷üñò·à 

w„áààòåëüñòâà (Tð¥ä@ò) íèæå ïðèâ´àí·à• (124б). Лексемата липсва във всички 

текстове, които се използват за сравнение.  
îïàñüñòâî, -à ср. (11) Bêñßâåéá ʻточност, старателност’: è„ êú ñåáý ñú 

w„ïàññòâîìú (Bêñéâåßáò) w„áðàùàòè æå è„ ñüñâ´îâàòè• (54б). Лексемата е налице в 

БорСнд, ГрНис, Дор, ЕвтТ. У Микл – в Диалози на папа Григорий и дякон Петър 
(от XV и XVI в.), Номоканон, XVI в., хомилии на Йоан Златоуст от 1574 г.  

ïèòîìüñòâî, -à ср. (1) ôñõ5åñüôçò ʻизнеженост’: íå ïðè©òú è„ñê¹ñà íîãà å‘© 

íàñò©ïèòè íàõî‘æDåí·å ðàäè ìê±êîñòè è„ ïèòîìüñòâà (ô[í ôñõ5åñüôçôá) (81б) (Втор. 

28:56). У Микл – в Церковний словарь на П. Алексеев (СПб, 1817 – 18).  
ïðèÿçíüñòâî, -à ср. (1) åЉíïéá ʻблаговоление, благосклонност’: òîì¹ ñàìîì¹ 

äîáëåñòüâíîì¹ òâîå‘ì¹ ïðîè´âîëåí·þ, ïðèâëà÷ù¹ áЃà êü ìíîæàè‘øîì¹ ïð·à´üíüñòâ¹ 

(åЉíïéáí)• (125а). Лексемата е налице в ЙЕБог. У Срезн – в Житие на Борис и 

Глеб, Повесть временных лет. У Микл – в Миней, XVI в.  
ïðýäàòåëüñòâî, -à ср. (1) ðñüäïóéò ʻпредателство’: ÷òî‘ èõî‘ùåòå äð¹‘ãîå äà 

ðåê©• ãðàáëåí·à; ëèõîè‘ìüñòâà; íèù·èõú ïðýäàòåëüñòâà (ðñïäïóßáò) (59а). У Микл – 

в печатни издания на Цветния триод, XVI в.  
ïðýäúñòàòåëüñòâî, -à ср. (3) ðñïóôáóßá ʻ1. Грижа, покровителство’: è„ 

áü¶âàè áðàò¹ òâîå‘ì¹ ïðèáýæèùå è„ ïîêðîâú è„ ïðDýñòàòåëüñòâî (ðñïóôáóßá) (116а); ʻ2. 

Началство, управление’: à„ùå æå ïðàâåäíü¶è wˆíü è„ ñЃòü¶è• è„ ïðDýñòàòåëüñòâî 
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(ðñïóôáóßáí) âýñåëåíü¶© âúð©÷åíü¶è. (126а). Лексемата е налице в ЕвтТ, ГЦПСЕ, 

ГЦЖСтД. У Микл – в сб. със смесено съдържание, XIV в., Миней, XVI в., Житие 
на св. Сава, XVI в., хомилии на Й. Златоуст от 1574 г.  

ïðýèçùüñòâî, -à ср. (5) ‰ðåñï÷Þ, ‰ðåñâïëÞ, ðåñéïõóßá ʻ1. Превъзходство’: 

è„ íàâü¶êíåøè èˆñòèíü¶ ïðýè‘́ ùüñòâî (ô[í ‰ðåñï÷Þí)• (77а); íè å„äèíýì± æå w„áðà´îìü 

´àêîíîïðýñò©ïëåí·à ïðýè…́ ùüñòâî (‰ðåñâïë[í) w„ñòàâèñòå (94б). ʻ2. Допълнение, 

добавление’: À´ü æå è„ ïðýè„́ ùüñòâî (‰ðåñâïë[í) òâî‘ð ìíî‘ãî• (121б). Лексемата е 
налице в ЙБдФил. У Срезн – в Маргарит от 1530 г. У Микл – в сб. с хомилии на 
Й. Златоуст от 1574 г.; в Маргарит, XV в. и друг., между 1494 и 1530 г.  

ïðýìúíîæüñòâî, -à ср. (1) ‰ðåñâïëÞ ʻпрекомерност’: ñâèí·è è„ êî´åëú íè-

÷èì±æå ìíåå ïðýáü¶âà©ùå ïî ñò¹äîäýè‘ñòâà ñëî‘â¹, è„ ïî w„áüÿäàí·à ïðýìíP¡æüñòâ¹ 

(‰ðåñâïëÞí)• (54б). В SJS – в Бол, Лобк, Пар. У Срезн – в Мин1096. У Микл – в 

хомилия в ръкопис на пандектите на Антиох, XIV в., Кормчая от 1262 г. Лексе-
мата е налице в ЕфрС, ГрНис. 

ðàñýöàòåëüñòâî, -à ср. (1) êáôáôïìÞ ʻобрязване, осакатяване’: áëþäýòå 

ðà´±ñýöàòåëüñòâî (ô[í êáôáôïì[í) •ìü¶” áî å„ñìü¶ w„áðý´àí·å• (51б). (Флп. 3:2 – 3). Лек-

семата не се среща в нито един от текстовете, които се използват за сравнение.  
ñâùåíüíè÷üñòâî, -à ср. (31) såñùóýíç ʻ1. Свещеничество, свещенически 

сан’: è„ ì©æà ñú æå‘íî© ¹„áèâú, ñЃùåíè÷üñòâîìü (såñùóýíf) ïî÷èòàå…ò± ñ. (65б); ʻ2. 

Свещеничество, свещеническо съсловие’: íè ñЃùåí±íè÷üñòâî (såñùóýíç) • íèæå 

öðòT¡âî á©äåU¡ ïðî÷åå âü ¶„¹‘äåwa¡• (91б). Лексемата е налице в БорСнд, СтПрол, ЕвтТ, 

ГЦПСЕ. У Срезн – в евангелие, XVII в., у Микл – в Кормчая, XVI в.  
ñ¹ðîâüñòâî, -à ср. (2) љìüôçò ʻжестокост’: êòî òa¡ý ¹„äèâèò±ñ ïðüâýå•íå÷üñòèþ, 

è„ëè ñ¹ðîâüñòâ¹ (ô[í љìüôçôá) (59а). У Срезн – в ГАмарт, Мин1097. Лексемата е 

налице и в Прор, БорСнд, МанХр, СтПрол, ГрНис, ЕвтТ, ГЦМЙН, ГЦСлЙоКр.  
ñúìîòðúëèâüñòâî, -à ср. (1) Tðéåßêåéá ʻдоброта, милосърдие’: í© íå 

âüñõî‘òý• êðîòîñòü è„ ñúìîòðüëèâüñòâî (Tðéåßêåéáí) ïîêà´¹© (98а). Лексемата лип-

сва във всички текстове, които се използват за сравнение.  
ñúðîäüñòâî, -à ср. (4) óõããÝíåéá ʻродство, роднинство’: è„ w„íè” ¹„áî âú 

ñЃíîïîëîæåí·å ïðè´ü¶âàå‘ìè, êú ïåñ·åì¹ ñúðwDñòâ¹ (óõããÝíåéáí) è„ñïàäîø. (51б). Лек-

семата е налице в МанХр, СтПрол, ГрНис. У Срезн – в Никпанд, XIII в. У Микл 
– в Кормчая от 1262 г., в Диопра, XV в., Номоканон, XVI в., Житие на св. Сава 
от Доментиан, XVI в., Кормчая, XVII в.  

òàèíüñòâî, -à ср. (1) ìõóôÞñéïí ʻтайнство’: íå ´ðè”òå ëè íàD òàèíüñòâü¶ (ô™í 

ìõóôçñßùí) ÷±òî âúïèå‘òú ÷ñòî ä·àêîíú (55б). У Срезн – в ПандАнт, XI в. Лек-
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семата е налице в Симсб, БорСнд, Дор, СтПрол, ГрНис, ЕвтТ, ГЦПСЕ, ГЦМЙН, 
ЙБдФил. В SJS – в Беседи на Гр. Велики, XIII в., Служебник, XV в.  

òîìèòåëüñòâî, -à ср. (1) âáóáíéóôÞñéïí ʻизтезание, мъчение’: è„ è„íàà òüìà-

ìè òîìèòåëüñòâà (âáóáíéóôÞñéá), íè ñëî‘âîìü è„´ðåc¡íà• (75а). Налице в Симсб. У 

Срезн – в ГАмарт, Мин1097.  
¹äîáüñòâî, -à ср. (1) åˆêïëßá ʻлекота, удобство’: ñ2” è„ ¹„äîáüñòâîìú (ôi 

åˆêïëßJ) ´àêîíà•è„ w„áèë·åìú ïðîùåíü¶ èõü• (115б). Налице в ГрНис. У Микл – в 

сб. хомилии, XIII в., сб. хомилии на Й. Златоуст и др. от 1574 г. 

Наблюденията върху съществителните имена с отвлечено зна-
чение, образувани с наставка -üñòâî, които са регистрирани в превода 
на антиюдейските слова на Йоан Златоуст, показват, че словообразу-
вателният модел с формант -üñòâî запазва своята висока продуктив-
ност и в по-късните етапи от развитието на българския език. В Злато-
устовите слова са налице 57 еднокоренни лексеми с формант -üñòâî, 
като 24 липсват в КСП и в други паметници, свързани със старобъл-
гарската епоха. Това е показател за разширяването на тази лексико-
семантична група и обогатяването ѝ с нови лексеми. 

Производните абстрактни съществителни имена, регистрирани в 
антиюдейските слова, които липсват в КСП, са мотивирани от същес-
твителни и прилагателни имена. Девербативи липсват5. Според наб-
люденията на Ефимова в КСП мотивираните от прилагателни имена 
лексеми са два пъти по-малко от мотивираните от съществителни 
(Ефимова 2006: 162). В антиюдейските слова в количествено отноше-
ние преобладават деадективите. Към тях отнасяме следните: 
áå´âðýìåíüñòâî < áåçâðýìåíüíú; áå´ëýïîòüñòâî < áåçëýïîòüíú; 

áåñò¹äüñòâî < áåñò¹äüíú; áåç÷ëîâý÷üñòâî < áåç÷ëîâý÷üíú; âëúøüáüñòâî 

< âëúøüáüíú; æåñòî÷üñòâî < æåñòîêú; æèäîâüñòâî < æèäîâüñêú; èçî-

áèëüñòâî < èçîáèëüíú; èçùüñòâî < èçùüíú; íåïîñòèæèìüñòâî < íåïîñ-

òèæèìú; íåðàç¹ìüñòâî < íåðàç¹ìüíú; íåñúìûñëüñòâî < íåñúìûñëüíú; 

ïèòîìüñòâî < ïèòîìú6; ñ¹ðîâüñòâî < ñ¹ðîâú; ñúìîòðúëèâüñòâî < ñúìîò-

ðúëèâú; ñúðîäüñòâî < ñúðîäüíú; ¹äîáüñòâî < ¹äîáü (или ¹äîáüíú). Към 

тях могат да се добавят ïðýèçùüñòâî и ïðýìúíîæüñòâî, образувани и 
                                                            
5 Мотивираните от глаголи призводни съществителни имена са изключение при 
тази лексико-семантична група (Ефимова 2006: 164). 
6 ïèòîìú се определя като причастие-прилагателно. 
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с префикс ïðý-, мотивирани съответно от ïðýèçùüíú и ïðýìúíîãú – 

прилагателни имена в абсолютна превъзходна степен.  
Десубстантивите са образувани предимно от съществителни 

имена, означаващи лица: æèòåëüñòâî < æèòåëü; êðú÷üìüñòâî < êðú÷ü-
ìüíèêú; ì©÷åíè÷üñòâî < ì©÷åíèêú; íàçèðàòåëüñòâî < íàçèðàòåëü; îáàÿ-
òåëüñòâî < îáàÿòåëü; ïðýäàòåëüñòâî < ïðýäàòåëü; ïðýäúñòàòåëüñòâî < 
ïðýäúñòàòåëü; ñâùåíüíè÷üñòâî < ñâùåíüíèêú; òîìèòåëüñòâî < òîìè-
òåëü. Лексемата ðàñýöàòåëüñòâî следва да бъде мотивирана от агентив-
ното съществително ðàñýöàòåëü, което липсва във всички текстове и 
източници, които се използват за съпоставка. У Микл е налице лексе-
мата ðàñýêàòåëü, която може да се определи като фонетичен вариант7 
на ðàñýöàòåëü и е регистрирана в Кормчая от 1262 г., Номоканон от 
XVI в., Законник от XVII в. У Микл е отбелязан и глагол ðàñýöàòè, 
който се явява мотивираща дума на агентивното съществително име.  

Словообразувателният способ за образуване на производни 
думи чрез обновяване на безсуфиксални съществителни имена или от 
такива с непродуктивни суфикси е представен чрез следните лексеми: 
èçáûòú÷üñòâî < èçáûòúêú; îïàñüñòâî < îïàñü; ïðèÿçíüñòâî < ïðèÿçíü.  

При лексемите íà÷ëüñòâî и òàèíüñòâî има известни трудности 

при определяне на мотивиращите думи, понеже при тях такива могат 
да бъдат както съществителни, така и прилагателни имена – íà÷ëî 

или íà÷ëüíú; òàèíà или òàèíú.  

Влиянието на структурата на изходната гръцка лексема върху 
българската дума в превода при еднокоренните производни лексеми е 
незначително. Думите с формант -üñòâî най-често предават гръцки 
думи на -éá и -óõíç. Известно влияние на гръцките лексеми се наб-
людава при думите, в чието образуване вземат участие и префикси. 
Гръцките лексеми с представка á- (аломорф áí-) се предават в прево-
да с префигирани с áåç- или íå- лексеми – áåçâðýìåíüñòâî – Bêáéñßá, 
áåçëýïîòüñòâî – Bó÷çìïóýíç, íåðàç¹ìüñòâî – Bãíùìïóýíç; лексеми с 
представка ‰ðåñ- – съответно с ïðý- – ïðýèçùüñòâî – ‰ðåñï÷Þ; 
ïðýìúíîæüñòâî – ‰ðåñâïëÞ; лексеми с префикс óõã- – със ñú-, напр. 
ñúðîäüñòâî – óõããÝíåéá.  

                                                            
7 Проблемът за вариантите е разгледан в изследването на Цейтлин (Цейтлин 
1986: 75). 
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Две от еднокоренните лексеми, образувани със суфикс -üñòâî, 
имат варианти с формант -üñòâè¬ – ïðîðî÷üñòâè¬, öýñàðñòâè¬. Техните 
употреби са много по-редки в сравнение с тези на -üñòâî. Суфиксът  
-üñòâè¬ се смята за контаминация на наставките -üñòâî и -è¬. В ан-
тиюдейските слова този словообразувателен формант представят само 
5 еднокоренни лексеми – íàøüñòâè¬, íå÷¹âüñòâè¬, îøüëüñòâè¬, ïðî-
ðî÷üñòâè¬, öýñàðüñòâè¬. Наличието на малък брой лексеми със суфикс 
-üñòâè¬ подкрепя наблюдението на Цейтлин, че в среднобългарските 
паметници количеството на тези деривати рязко намалява (Цейтлин 
1986: 189).  

Материалът предоставя няколко случая на словообразувателна 
синонимия. Съществителни с отвлечено значение, образувани с фор-
мант -üñòâî, се конкурират с такива на -è¬, които предават същите 
гръцки лексеми – áåñò¹äüñòâî – áåñò¹äè¬ (за гр. Bíáéó÷õíôßá); íàçè-
ðàòåëñòâî – íàçèðàíè¬ (за гр. ðáñáôÞñçóéò); îáàÿòåëñòâî – îáàÿíè¬ (за 
гр. Tð¥äÞ). Такъв е и случаят с двойката ïðèÿçíü – ïðèÿçíüñòâî (за гр. 
åЉíïéá), като тук безсуфиксалното ïðèÿçíü се конкурира с образува-
ното с наставка -üñòâî ïðèÿçíüñòâî. 

Немногобройните примери за словообразувателна синонимия са 
демонстрация на характерното за по-късните ръкописи нейно ограни-
чаване за сметка на специализацията на суфиксите.  

В семантично отношение почти всички съществителни имена, 
образувани с формант -üñòâî, регистрирани в антиюдейските слова, са 

носители на „значение на отвлечен признак, свойство, качество, осо-
беност, присъща на някого или нещо“ (Цейтлин 1986: 177), напр. áåçâ-

ðýìåíüñòâî, áåçëýïîòüñòâî, æåñòî÷üñòâî, íåïîñòèæèìüñòâî, ïðýìúíîæüñ-

òâî, ñ¹ðîâüñòâî, ¹äîáüñòâî и др. Носител на значение ʻзвание, чин, 

професия, постоянно занятие, професия на някого’ е лексемата 
ñâùåíüíè÷üñòâî. Тя притежава и събирателно значение – 

ʻсвещеническо съсловие’“. 
Съпоставката на регистрираните в антиюдейските слова деривати 

със суфикс -üñòâî с редица старобългарски и среднобългарски памет-

ници показват, че част от тях могат да се отнесат към редките думи в 
езика. Някои лексеми не се срещат в нито един от източниците, които 
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се използват за съпоставка – áåçëýïîòüñòâî, êðú÷üìüñòâî, íàçèðàòåëüñòâî, 

íåïîñòèæèìüñòâî, îáàÿòåëüñòâî, ðàñýöàòåëüñòâî, ñúìîòðúëèâüñòâî. Други 

са налице само в един източник – áåçâðýìåíüñòâî, áåç÷ëîâý÷üñòâî, ïè-

òîìüñòâî, âëýøüáüñòâî, íåðàç¹ìüñòâî, ïðýäàòåëüñòâî, èçîáèëüñòâî. Разши-

ряването на съпоставителния материал ще покаже дали тези лексеми 
ще останат в групата на редките думи, които се появяват в един или в 
малък брой паметници в определен времеви отрязък. 

В съвременния български език са наследени 34 от регистрирани-
те в антиюдейските слова еднокоренни абстрактни съществителни 
имена, образувани с наставка -üñòâî. По-голямата част от тях са нали-

це и в КСП. 
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