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The present study examines the nouns with the form -Iѥ in the 
Cathechism of St. Cyril of Jerusalem. (GIM, Syn. 478). The excerpted 
material from Syn. 478 comprises 86 nouns of -ü¬/-è¬ – (53 simplex and 33 
compound nouns), of which a total of 44 lexemes were used at one time. The 
presented observations show that in the Old Bulgarian translation of the 
Annunciation of St. Cyril of Jerusalem (Syn. 478) the nouns of -ü¬/-è¬  
represent a lexical layer, which reflects the normativeness, characteristic of 
the writers from the Preslav literary center: normativeness regarding the use 
of the lexemes as dictionary units, as well as the construction of composite 
bases according to word-formation models established in the Old Bulgarian 
language. The idiolect of the translator can be connected with the literary 
production of the most prominent representative of the Two-Jers Preslav 
School Konstantin Preslavski. 
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В досегашните изследвания на текста на Огласителните слова на 
свети Кирил Йерусалимски (ГИМ. Син. 478) са разглеждани редица 
лингвистични въпроси. В своите статии и студии Н. Николов 
анализира съществителните с формантите -üñòâî и -íè¬/-åíè¬, като 
целта на автора е, от една страна, да докаже архаичността на 
славянския превод на катехизите на раннохристиянския светител 
Кирил Йерусалимски, а от друга страна, да свърже старобългарския 
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превод с практиката на преславските книжовници и по-точно – с 
най-яркия представител на т.нар. двуерова преславска школа 
Константин Преславски (Николов/Nikolov 2015: 23). Н. Николов 
заключава, че лексиката и различните морфологични и 
словообразувателни черти в Син. 478 отразяват нормативност, 
характерна за старобългарските книжовници от т.нар. Симеонов 
кръг. При това според автора старобългарският превод на 
Огласителните слова на св. Кирил Йерусалимски фиксира както 
Кирило-Методиева норма на лексикално, морфологично и 
словообразувателно равнище, така и преславска, свързана с 
втората (Симеоновата) редакция на богослужебните книги. 

Обект на настоящото изложение са съществителните с форманта 
-èѥ в Огласителните слова (ОС) на св. Кирил Йерусалимски. Целта 
на изследването е да се достигне до изводи за по-категорично 
свързване на превода на ОС с дадена старобългарска книжовна 
школа. В анализа се проследява стратиграфията на ексцерпираните 
лексеми, като се прави и съпоставка с данните от класическите 
старобългарски паметници (КСП) и от по-късните преписи на 
преславски паметници. 

В палеославистиката суфиксът -èѥ се разглежда като съкра-
тен вариант на суфикса -íèѥ. В класическите старобългарски 
паметници суфиксът -ü¬/-è¬  е най-разпространената словообра-
зувателна морфема, която се среща в отименното и в отглаголно-
то словообразуване за изграждане на съществителни имена от 
среден род с абстрактно и конкретно значение (Eфимова/Efimova 
2006: 130).  

В настоящата разработка ще бъдат представени и анализирани 
съществителните имена с форманта -èѥ в поученията на св. Кирил 
Йерусалимски1. Ексцерпираният материал от Син. 478 обхваща 86 
съществителни имена на -ü¬/-è¬ – 53 симплекса и 33 композитуми 
(вж. Таблица 1)2. 

                                                            
1 До голяма степен разработката е свързана с работата по дисертационния ми 
труд „Съществителните имена в старобългарския превод на Огласителните 
слова на св. Кирил Йерусалимски (ГИМ. Син. 478) в парадигматичен аспект“. 
2 Цифрата в скоби посочва фреквентността на лексемите в ОС. 
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Таблица 1. Съществителните на -ü¬ в старобългарския превод  
на Огласителните слова на св. Кирил Йерусалимски 

 

№ Старобългарска лексема 
1. áàñíîñëîâåñè¬ (1) баснословие, митология 
2. áàñíîñëîâü¬ (1) баснословие, митология 
3. áåçáîæè¬ (2) безбожие 
4. áåçâýðè¬ (2) безверие 
5. áåçóìü¬ (2) безразсъдство 
6. áåçúëîáè¬ (1) невинност 
7. áåçü÷ëîâý÷è¬ (1) безчовечност 
8. áåñïàìòè¬ (1) загуба на съзнание; забравяне 
9. áåñüòæíè¬ (1) веселост 
10. áå÷üñòè¬ (10) без чест 
11. áëàãîâýðü¬ (2) благочестие 
12. áëàãîäýòè¬ (7) благодат 
13. áëàãîì¥ñëè¬ (2) блага мисъл 
14. áëàãîðàçUìè¬ (1) благоразумие 
15. áëàãî÷üñòè¬ (12) благочестие, набожност 
16. áëàãîªçû÷è¬ (1) благоезичие 
17. áîãî÷üñòè¬ (1) благочестие, набожност 
18. áûëè¬ (4) трева 
19. áûòè¬ (21) битие 
20. âåëè÷ü¬ (2) величие 
20. âåñåëè¬ (9) веселие 
21. âðàæü¬ (1) вражда 
22. âðýäè¬ (1) вреда 
23. âúçòè¬ (4) получаване 
24. âúñïðèòè¬ (1) възприемане 
25. âýòâü¬ (1) множество клони; храсталак 
26. äëüãîòðüïè¬ (1) дълготърпеливост, търпение 
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27. äîáðîñëàâè¬ (1) доброславие, слава 
28. äîáðî÷üñòè¬ (3) набожност, благочестие 
29. äýòèðîäè¬ (1) детeродие, раждане на деца  
30. åâàíãåëè¬ (57) Блага вест 
31. æèòè¬ (13) житие 
32. çåëè¬ (2) растение 
33. çëîáûñòðè¬ (1) злоумисъл, злоба 
34. çúëúøò©äè¬ (1) злонравие 
35. èçâýñòè¬ (4) утвърждаване 
36. èçòè¬ (1) освобождаване 
37. èíîâýäè¬ (1) друго, различно познание 
38. èøòäè¬ (3) потомство 
39. ëèñòâè¬ (7) листо 
40. ëýïîòè¬ (1) красота 
41. ëþäè¬ (41) хора 
42. ìàëîáîæè¬ (1) маловерие, недостатъчна вяра, неверие 
43. ìèëîñðüäè¬ (4) милосърдие 
44. ìúíîãîáîæè¬ (1) многобожие 
45. íàèòè¬ (1) внушение 
46. íàñëýäè¬ (1) наследство 
47. íåáûòè¬ (1) небитие 
48. íåâýðü¬ (7) неверие 
49. íåçëîáè¬ (1) без злоба 
50. íåðàçóìè¬ (1) неразумност 
51. íå÷üñòè¬ (10) безбожност, нечестивост 
52. îáèëè¬ (2) обилие, изобилие 
53. îáëè÷è¬ (1) обвинение 
54. îïàñè¬ (1) възможност 
55. îòúìüçäè¬ (1) отплата 
56. ïàêûáûòè¬ (3) бъдещото съществуване; възраждане 
57. ïîäîáè¬ (21) подобен образ 
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58. ïîäîáîâðýäè¬ (1) раболепие, угодничество, подобострастност 
59. ïîäúíîæè¬ (6) подножие 
60. ïîäúªòè¬ (1) прием 
61. ïîñëýäè¬ (5) схващане 
62. ïðè÷ѧñòè¬ (3) участ, съдба 
63. ïðèÿòè¬ (12) прием 
64. ïðîêëÿòè¬ (1) проклятие 
65. ïðîëèòü¬ (1) проливане 
66. ïðüâîðîäè¬ (1) първородство 
67. ïðýäâüðè¬ (2) преддверие 
68. ïðýêîñëîâåñè¬ (2) противоречие, възражение 
69. ïðýêîñëîâè¬ (12) противоречие, възражение 
70. ðàçãëàñè¬ (1) разногласие 
71. ðàçëó÷è¬ (1) различие 
72. ðàñïѧòè¬ (26) разпятие, разпъване (на кръст) 
73. ñëàâîñëîâè¬ (1) славословие 
74. ñëàäîëþáè¬ (1) сладострастие, удоволствие 
75. ñëîâåñè¬ (1) слово 
76. ñðýäîëîæè¬ (1) времеви промеждутък; междинно състояние 
77. ñúãëàñè¬ (1) съгласие 
78. ñúíèòè¬ (3) стълкновение 
79. ñúèíîîòü÷è¬ (2) сино-отечество 
80. ñüðåáðîëþáè¬ (1) сребролюбие 
81. öýëîì©äðè¬ (5) целомъдрие, непорочност, здравомислие 
82. чëîâýêîëþáè¬ (30) човеколюбие 
83. члOвý÷è¬ (1) човеколюбие 
84. øüñòâè¬ (1) шествие 
85. ¬äèíîìûñëü¬ (1) единомислие 
86. ¬äèíîíà÷àëè¬ (1) единоначалие 
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Най-фреквентни лексеми са напр. âåñåëè¬ (9), áå÷üñòè¬, íå÷üñòè¬ 
(10), áëàãî÷üñòè¬, ïðèÿòè¬, ïðýêîñëîâè¬ (12), æèòè¬ (17), áûòè¬, 
ïîäîáèѥ (21), ðàñïѧòè¬ (26), ÷ëîâýêîëþáè¬ (30) и др. под. 

Хапаксите в ОС с наставка -è¬ са общо 44 лескеми: 
áàñíîñëîâåñè¬, áàñíîñëîâü¬, áåçúëîáè¬, áåçü÷ëîâý÷è¬, áåñïàìòè¬, 
áëàãîðàçóìè¬, áëàãîªçû÷è¬, áîãî÷üñòè¬, âðàæü¬, âðýäè¬, 
âýòâü¬, äëüãîòðüïè¬, äîáðîñëàâè¬, äýòèðîäè¬, çëîáûñòðè¬, 
çúëúøò©äè¬, èíîâýäè¬, êîðåíè¬, ëýïîòè¬, ìàëîáîæè¬, 
ìíîãîáîæè¬, íàèòè¬, íàñëýäè¬, íåáûòè¬, íåçëîáè¬, íåðàçóìè¬, 
îáëè÷è¬, îïàñè¬, îòúìüçäè¬, ïîäîáîâðýäè¬, ïðîêëÿòè¬, ïðîëèòü¬, 
ïðúâîðîäè¬, ðàçãëàñè¬, ðàçëó÷è¬, ñëàâîñëîâè¬, ñëàäîëþáè¬, 
ñëîâåñè¬, ñüðåáðîëþáè¬, ñðýäîëîæè¬, ñúãëàñè¬, ÷ëîâý÷è¬, 
¬äèíîìûñëü¬, ¬äèíîíà÷àëè¬. Редките думи в Огласителните 
поучения на свети Кирил Йерусалимски отразяват особености, 
които допълват лексикалния фонд на старобългарския книжовен 
език. По отношение на стратиграфията на съществителните на  
-è¬, употребени в Син. 478, трябва да се отбележи, че 
ексцерпираните съществителни имена, общи за ОС и КСП, са 38 
лексеми: áåçóìü¬, áåçúëîáè¬, áåùüñòâè¬, áëàãîâýðè¬, 
áëàãî÷üñòè¬, áîãî÷üñòè¬, áûëè¬, áûòè¬, âåëè÷ü¬, âåñåëè¬, 
âýòâü¬, äîáðî÷üñòè¬, åâàíãåëè¬, æèòè¬, çåëè¬, èøòäè¬, ëèñòâè¬, 
ëþäè¬, ìèëîñðüäè¬, íàñëýäè¬, íåáûòè¬, íåâýðü¬, íåçëîáè¬, 
íåðàçóìè¬, íå÷üñòè¬, îáèëè¬, îáëè÷è¬, ïàêûáûòè¬, ïîäîáè¬, 
ïîäúíîæè¬, ïîäúªòè¬, ïðè÷ѧñòè¬, ïðýêîñëîâåñè¬, ðàñïýòè¬, 
ñëàâîñëîâè¬, öýëîì©äðè¬, ÷ëîâýêîëþáè¬, øüñòâè¬. 

Във връзка с посоченото по-горе може се отбележи, че само в 
ОС и Супр.3 са фиксирани 7 лексеми: áåçúëîáè¬, áåùüñòâè¬, 
áëàãî÷üñòè¬, áûëè¬, äîáðî÷üñòè¬, íåðàçóìè¬, ïîäúªòè¬. 

                                                            
3 Супрасълски сборник (старобългарски кирилски паметник от средата на X в.). 
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Лексемата îáëè÷è¬ е хапакс в Евх.4 В ОС и в два КСП са 
регистрирани лексемите áëàãîâýðè¬, ñëàâîñëîâè¬ и öýëîì©äðè¬. 

Проследяването на стратиграфията на посочените 
съществителни имена -ü¬/-è¬  подчертава връзката на ОС с 
Преславската книжовна норма. Нормативността на преславските 
книжовници по отношение употребата на композитуми ясно личи 
при съпоставка между ОС и Супр. 

От посочените съществителни на -è¬ от ОС, 
незасвидетелствани в КСП са общо 44 лексеми: áàñíîñëîâåñè¬, 
áàñíîñëîâü¬, áåçáîæè¬, áåçü÷ëîâý÷è¬, áåñïàìòè¬, áåñüòæíè¬, 
áå÷üñòè¬, áëàãîäýòè¬, áëàãîìûñëè¬, áëàãîðàçóìè¬, áëàãîªçû÷è¬, 
âðàæü¬, âðýäè¬, âúñïðèòè¬, äëúãîòðúïè¬, äîáðîñëàâè¬, 
äýòèðîäè¬, çëîáûñòðè¬, çúëúøò©äè¬, èçâýñòè¬, èíîâýäè¬, 
ëýïîòè¬, ìàëîáîæè¬, ìúíîãîáîæè¬, íàèòè¬, îïàñè¬, îòúìüçäè¬, 
ïîäîáîâðýäè¬, ïîñëýäè¬, ïðîêëÿòè¬, ïðüâîðîäè¬, ïðýäâüðè¬, 
ïðýêîñëîâè¬, ðàçãëàñè¬, ðàçëó÷è¬, ñëàäîëþáè¬, ñëîâåñè¬, 
ñðýäîëîæè¬, ñúãëàñè¬, ñûíîîòü÷è¬, ñüðåáðîëþáè¬, ÷ëîâý÷ýè¬, 
¬äèíîìûñëè¬, ¬äèíîíà÷àëè¬. 

Отделни основи от посочените по-горе съществителни на -è¬ 
са характерни само за Супр.: (äëúãîòðúï- äëúãîòðúïýëè¬, хапакс 
в Супр.; äëúãîòðúïýíè¬, èçâýñò- èçâýñòî, èçâýñòú è èçâýñòü), от 
основата ëýïîò- в КСП е засвидетелствано наречието ëýïîòüíî 
(хапакс в Супр.), ìúíîãîáîæ- – ìúíîãîáîæüñòâî (хапакс в Супр.). 
В КСП от основата îïàñ- са регистрирани лексеми, характерни 
само за Супр.: îïàñåíè¬ и хапаксите îïàñèâú, îïàñú, îïàñüíî. От 
основата ïðüâîðîä- в КСП е маркирана лексемата ïðüâîðîäüöü, 
която се явява хапакс в Супр. Откриват се още ñúãëàñ- – ñúãëàñíî 
(хапакс в Супр.) и ñúãëàñüíú в Супр., както и ñüðåáðîëþá- – 
ñüðåáðîëþáüñòâî в Супр. 

                                                            
4 Синайски евхологий (старобългарски глаголически паметник от X в.). 
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Една част от посочените по-горе лексеми са регистрирани в 
преписи на преславски паметници (Баранкова/Barankova 1982: 
47)5. Проследяването на стратиграфията на съществителни имена 
-ü¬/-è¬ подчертава връзката на ОС с Преславската книжовна 
норма, срв.: ОС и Мин 1096 г: äëüãîòðüïè¬ дълго търпение, 
ïîäîáüñòâî сходство, подобие в Бог ЙоЕкз, ïðýêîñëîâè¬ 
противоречие ЕфрмКорм; ïðýïðîñòè¬ простота tÕ met¦ 
sunšsewj ¥plaston ПандАнт XI в., ñëîâåñè¬ реч, слово logoÚ 
ГрНаз XI в.; ïðîêëÿòè¬ проклятие Числ V. 27 по сп. XIV в., 
áàñíîñëîâü¬ приказка muqolog…a ЕфрмКорм; в ОС и в два 
преславски паметника: áå÷üñòè¬ без чест ¢tim…a ЕфрмКорм, 
Сбор Троиц, áëàãîðàçUìè¬ благоразумие eÜnoia ЕфрмКорм, 
Златостр; ïðîëèòü¬ пролитие 1) отдаване на живот в жертва 
Сбор 1076 г., Мин 1096 г. (септ.); ñúãëàñè¬ съгласие, единодушие 
sumfwn…a в ПандАнт XI в., связ Изб 1073 г.; ñüðåáðîëþáè¬ 
користолюбие Сбор. 1076 г., filargur…a ПандАнт XI в; в ОС и в 
три ПП: áåçáîæè¬ безбожие ¢qeÒthti, Изб 1073 г., ГрНаз XI в., 
ЕфрмКорм; èçâýñòè¬ ™xaggel…a, ¡kr…beia свидетелство, 
удостоверение Изб 1073 г; внимание, съблюдение в Златостр met¦ 
¢kribe…aj; ¢kribe…an ПандНик, íàèòè¬ нашествие Мин 1096 г. 
(окт.), нападение Мин XI в., внушение Мин 1097 г.; îáëè÷è¬ вид 
eŒdoj Упир, ГрНаз XI в., ГАм; ïîäîáîâðýäè¬ сходство по страст 
tÐ Ðmoiopaqšj в ОС, свойство в Бог ЙоЕкз; достойнство 
ЕфрмКорм. В староруски паметници е регистрирана лексемата 
ðàçãëàñè¬ несъгласие ЖитСтеф, а само в ОС е маркирана думата 

                                                            
5 Използвани са следните съкращения: БогЙЕ – Богословие на Йоан Екзарх 
Български; ГАм – Хроника на Георги Амартол; ГрНаз – Слова на Григорий 
Назиански; Злат – Сб. Златоструй; ЕфрмКорм – Ефреимска Кормчая; Изб1073 – 
Симеонов сборник от 1073 г.; Изб1076 – Изборник от 1076 г.; ЙЛеств – Лествица 
на Йоан Синайски; КИнд – Християнска типография на Козма Индикоплевст; 
Мин1096септ – Миней за септември от 1096 г.; Мин1096окт – Миней за октомври 
от 1096 г.; ПАнт – Пандекти на Антиох, ХІ в.; ПaндНик – Пандекти на Никон 
Черногорец; ШестЙЕ – Шестоднев на Йоан Екзарх Български. 
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îïàñè¬ със значение възможност. И. Срезневски въвежда 
словосъчетанието erge…a toà pr£gmatoj. 

В своите статии и студии Н. Николов отбелязва примери, в 
които ясно личи употребата на преславската книжовна норма. 
Например във връзка с текста на Символа на вярата в Син. 478 са 
отбелязани преславизмите âúñòàíè¬, äýâèöà, æèçíü. В отделни 
случаи се употребяват и двата варианта – кирило-методиевски и 
преславски, напр. в чл. 5: âüñêðüñíѫòè и âúñòàòè, в чл. 7: ãðѧñòè и 
ïðèèòè; запазена е непреведена гръцка лексема ïàðàêëèòú (чл. 8), 
êà»îëè÷üñêú (чл. 10), но и славянското ѝ съответствие събOрьнA. 
При анализа на библейските цитати Н. Николов отбелязва 
лексика от архаичен (кирило-методиевски) тип и лексика, 
свързана с дейността на преславските книжовници, напр. нAрEштI 
(Iм-) и прOзъвAтI (Iм-), пAрAклIтъ и OUтýшьнIкъ, рAI и пOрOдA, 
лѫкAвьствO и льсть и др. под. 

От друга страна, текстът на ОС на св. Кирил Йерусалимски 
подчертава близката връзка и с Учителното евангелие на 
Константин Преславски. Това твърдение се основава на факта, че 
в поученията на Кирил Йерусалимски присъстват примери и 
словообразувателни основи, като блAгOвѣрIѥ, блAгOдѣтIѥ, 
члOвѣкOлюбIѥ, които се свързват с преводаческия маниер на 
Константин Преславски. 

Най-важният извод от изследването на старобългарските 
композитуми, който прави Р. Цейтлин, е, че субстантивите са 
важна типологическа характеристика на активния инвентар на 
старобългарския книжовен език, а не само на преводните текстове 
от гръцки (Цейтлин/Tseytlin 1977: 186, 273). До голяма степен ана-
лизите на старобългарските композитуми са свързани с проследя-
ването на техниката на превод, прилагана от средновековните сла-
вянски книжовници (Miklosich/Миклошич 1875).  

По своята структура сложните съществителни може да бъдат със 
или без съединителна гласна между съставящите ги основи 
(Николов, Георгиева/Nikolov, Georgieva 2014: 91 – 121). В качество-
то на първа съставка на сложните съществителни имена най-често 
фигурират съществителни и прилагателни. 
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При образуването на суфиксните композитуми се използват 
същите наставки, които са характерни за еднокоренните думи. 
Отделните наставки в състава на сложните думи имат различна 
продуктивност. 

Наставката -è¬ е сред най-често употребяваните наставки в 
КСП с абстрактно значение. 

Както в КСП, така и в катехизите на св. Кирил Йерусалимски 
субстантивите от тази група имат лексикални дублети и варианти 
със суфикси -è¬/¬íè¬, срв.: 

а) на -è¬ и -¬íè¬ – áëàãîì¥ñëè¬/áëàãîìûøë¬íè¬ 
б) на -üñòâî и -è¬ – âåëè÷üñòâO/âåëè÷ü¬, íåâýðü¬/íåâýðüñòâî, 

ïîäîáè¬/ïîäîáüñòâî, ïîñëýäè¬/ïîñëýäüñòâî, ñëîâåñè¬/ñëîâüñòâî, 
÷ëîâý÷è¬/÷ëîâý÷üñòâî 

в) на -è¬ è -íè¬ – äëüãîòðüïè¬/äëüãîòðüïýíè¬, íåâýðü¬/ 
íåâýðîâàíè¬, íå÷üñòè¬/íå÷üñòîâàíè¬. 

Употребата на различни суфикси с еднакво значение при 
оформянето на втората съставка е израз на стремежа на 
старобългарските преводачи (изобщо на старобългарските 
книжовници) към езиково разнообразие. Затова дори в рамките 
на един паметник се срещат два или три словообразувателни 
синонима. 

Във връзка със словообразувателните процеси при хапаксите 
на -è¬ ОС илюстрира следните именни основи: áàñíîñëîâåñ-, 
áàñíîñëîâ-, çúëîá-, ÷ëîâýê-, ïàìò-, áëàãîðàçóì-, áëàãîªçûê-, 
áîãî÷üñò-, âðàã-, âðýä-, âýòâ-, äëúãîòðúï-, äîáðîñëàâ-, äýòèðîä-, 
çëîáûñòð-, çúëúøò©ä-, èíîâýä-, êîðåí-, ëýïîò-, ìàëîáîæ-, ìíîãîáîæ-, 
íàèò-, íàñëýä-, áûò-, íåðàçóì-, îáëèê-, îïàñ-, îòúìüçä-, ïîäîáîâðýä-, 
ïðîêëÿò-, ïðîëèò-, ïðúâîðîä-, ðàçãëàñ-, ðàçëó÷-, ñëàâîñëîâ-, ñëàäîëþá-, 
ñëîâåñ-, ñüðåáðîëþá-, ñðýäîëîæ-, ãëàñ-, ÷ëîâýê-, ¬äèíîìñëî-, 
¬äèíîíà÷àë-. 

Представените наблюдения дават възможност да се обобщи, 
че в старобългарския превод на ОС на св. Кирил Йерусалимски 
(Син. 478) съществителните симплекси и композитуми на -è¬ 
представят лексикален пласт, който отразява нормативност, 
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характерна за книжовниците от Преславската школа. Тези наши 
наблюдения се свързват и с други езикови проучвания, направени 
от Н. Николов, които водят до заключението, че разглежданият 
текст е на Константин Преславски. Приведените примери на -è¬ 
подчертават връзката на ОС с редица преславски текстове като 
Богословието на Йоан Екзарх и Учителното евангелие на 
Константин Преславски.  

Направеният анализ е убедително потвърждение за това, че 
езикът на Огласителните слова отразява нормата в употребата на 
лексеми, тясно свързани с книжовната практика на преславското 
културно-просветно средище. 
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