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Мненията в науката



Местоименното прилагателно нъ възхожда към прасл. *in- ‘един’.



От него се развиват значенията ‘друг’ и ‘някой’ (Фасмер; БЕР; ESJS).



Различен произход основите дн- и н- (Meillet; Otrębski; Schuster-Šewc).



Производните от н- формират две ясно разграничени групи: ‘един’ ↔ ‘друг’ (ESJS).



ноѧдъ и нодоушьнъ – характерни за езика на Кирил и Методий (Соболевский).



Композитумите с н- ‘един’ имат архаичен отенък (Цейтлин).



Превеждат най-често μονο- (Цейтлин).

Докладът
Обект
Двукоренни думи с първи компонент н- в значение ‘един’

Изворова база
Преводни текстове, възникнали от IX до XV в.

Методика
Лексемите ще бъдат разгледани в диахронен и семантичен план, в съпоставка с
техните гръцки корелати

Цели
Да се очертаят в пълнота транслационните парадигми.
Да се диференцират семантичните нюанси на основата н-.
Да се проследи виталността на този словообразувателен елемент в развоя на
българския език.

Източници


общи палеославистични речници – SJS, Miklosich, Срезневский, Старобългарски
речник, СДрЯ XI-XIV вв.



около 40 двуезични словоуказатели към конкретни преводни текстове

Композитуми с н- ‘един’ в обследваните извори


новольнъ



носельнкъ



ноглас / носъглас, ногласьно



носрьдьнъ



нодоуш, нодоушьно, нодоушьнъ,
нодоушьнкъ



ностань, ностаньно, ностаньнъ



носѫщьнъ



нотѧжь, нотѧжьнъ



ноходъ, ноходьнъ, ноходьць



ноꙗдьць



ноѧдъ, ноѧдьнъ, ноѧдьнца



номꙑсльнъ, номꙑшлн,
номꙑсльнкъ



нонравьнъ



ноплеменьнъ, ноплеменьство
ноплеменьнкъ



ноплошь



нопоꙗсьць



норогъ, нороговъ, норожь, норожьць



нородьнъ

Общо 37 двукоренни думи, от които 7
лексеми и една конкретна употреба
отпадат.

Гръцки корелати


Анализиран материал

Отпадат:
- 8 лексеми без гръцки съответствия (ногласьно, нороговъ, норожьць, нородьнъ, 

нотѧжь, ноходъ, ноходьнъ, ноѧдьнъ)

- 2 лексеми от превод от латински (нодоушьнкъ, носрьдьнъ)
- една от оригинален текст (ноходьць)


Остават:

19 славянски лексеми от 12 словообразувателни гнезда


Техните гръцки съответствия се групират около няколко морфеми:
μονο-, ὁλο-, συν-, θυμ-

Гръцки корелати
μόνο- (от μόνος ‘един, единствен, сам’)


μονόζωνος ‘леко въоръжен войник, букв. само с един пояс’ – нопоꙗсьць



μονόκερως ‘еднорог’ – норогъ



μονογενής ‘единороден, единствен, букв. единствен потомък’ – ноѧдъ



ἔμμονος ‘постоянен’ – ностаньнъ



ἐπίμονος ‘продължителен, настойчив’ – ностаньнъ



μονότροπος ‘живеещ самотно’, ‘сам, самотен’, ‘еднороден, еднообразен’ –
номꙑсльнъ (хапакс – само в Ps. 67:7 по няколко псалтира и Пандектите на
Антиох; var. дномꙑсльнъ ‘еднороден, еднообразен’, съвр. Библия самотен

► Kорелатите с н- за гр. μονο- покриват както буквалното значение ‘един’, така и
преносните ‘еднообразен, постоянен’

Гръцки корелати
ὁμο- (от ὁμός ‘един и същ, еднакъв, общ, всеобщ’)


ὁμοθυμαδόν ‘единодушно’ – нодоушьно



ὁμόνοια ‘единомислие, единодушие’ – нодоуш; номꙑшлн



ὁμοτρόπος ‘с еднакъв начин на живот, сходен, еднакъв’ – нонравьнъ

Обединяваща сема в славянските думи – еднаквост.
συν- (съвместност, събирателност)


σύμφωνος ἀπόφασις – ноглас (вар. носъглас)



σύμψυχος – нодоушьнъ



σύνοικος - носельнкъ



συνέστιος – ноꙗдьць

Обединяваща сема в славянските думи – съвместност, съпричастност.

Гръцки корелати
Θυμ- (от θυμός ‘силно желание, воля, страст’)

προθυμία – нодоуш
μακροθυμία – нодоуш
προθυμώς – нодоушьно
εὐπρόθυμος – нодоушьнъ
ἄπειρος προθυμία – нодоушьно прлежан
Обединяваща сема – силно единно желание, целеустременост.
καθόλου, ἅπαντες
καθόλου ‘всячески’ (от ὅλος ‘цял, пълен’) – ноплошь
ἅπαντες / ἅπας ‘цял, всячески’ (от -πασ- ‘всеки’) – ноплошь
Обединяваща сема – всячески, заедно.
οἱονεί ‘като че ли’ – ноплошь (вер. объркване с οἶος, -α, -ον ‘сам, самотен’)
ἀπνευστί ‘без дъх, на един дъх’ – нодоушьно

Обобщение: семантика
Морфемата н- ‘един’ предава значения от две основни полета:
- малко лексеми с конкретна сингулативна семантика за гръцки
композита с μονο-;
- многобройни думи със значения на събирателност, съвместност,
цялостност, съвкупност, единство, мотивирани от различни
гръцки морфеми: компизита с ὁμο-, ὁλο-, (ἅ)πασ-, симплекси със
συν-, -θυμ-, -μονος.
Две изолирани употреби: ноплошь за οἱονεί ‘като че ли’ (вероятно
поради грешка) и нодоушьно за ἀπνευστί ‘без дъх’.

Жанр и произход на текстовете


Различни жанрове: библейски книги с богослужебна и небогослужебна употреба
(вкл. тълкувания върху тях), агиография, химнография, хомилетика,
църковноправни и исторически съчинения, сборници



Обвързаност на определени корелати с определени текстове:
- нодоушьнъ (σύμψυχος) – само в Апостола, а в Минея е епитет за Петър и Павел
Драготин миней f. 81a3-5: ꙗвста сѧ въселенѣ бословеснка [с]тнѣ петръ  павелъ нодшна на
неюже соꙁдалъ есⷮ хъ црковъ своѫ (Христова-Шомова 2018: 292)

- нодоуш, нодоушьно (за производни от корен θυμ-) – предимно в Паренезис на
Ефрем Сирин (Aitzetmüller 1990: 194; Bojkovsky 1984: 68, 130, 154; 1986: 144, 256, 268; 1987: 92)


Висока честота на производни с н- в Беседите на Григорий Велики
- Композита:

нодоушьно, нодоушьнъ, нодоушьнкъ, носрьдьнъ, ноѧдъ, ностаньно; нородьнъ
- Еднокоренни:

нокость (многократно Bes и веднъж Kijv), нокостьнкъ (само Bes), нокостьнъ (само Bes),
нокостьство (само Bes)

Хронология


Tекстове, възникнали през ранната епоха



Само три изключения: норогъ, ноѧдъ, нодоушьно

норогъ
а) Варлаам и Йоасаф (руски превод от XI-XII в. или български от XI-XIII в.) – 3 п.
Притча о инорозѣ: Подобнѣ суть мужю, бегающу от лица бѣсущемуся инорогу, яко не
терпящю гласа вопля его и рютиа его страшнаго, но крѣпко отбѣгъ, да не будеть ему
ядь. (Лебедева 1985: 160)
Оставивъ убо расмотрѣти одержащи его напастей, яко внѣуду бо инорогъ, злѣ
бѣсуяся, искаше его на ядь, долѣ же злый змий зѣяя, да пожреть его,… (Лебедева
1985: 161)

б) Книга Йов (превод XIV-XV в.) – Владиславов препис от 1456 г.
Iob 39:9 въсхо́щетⸯ же л т норо́гь ра́ботат ͗л̀ ꙋ͗снꙋ́т пр ꙗ͗слеⷯ тво ⷯ (Христова-Шомова
2006: 285) – глоса носорогъ

Хронология - изключения
норогъ


б) Физиолог (по Стойкова 1994 и Стойкова интернет)
редува се с днорогъ
– Втори превод (вероятно през XIV в.)

слоⷡ҇ⷡв҇ⷪ ꙁа норога. норогь ѕвѣрь еⷭ҇ⷭ МСПЦ, Груjић 100; …. норогь єⷭ҇ велїа вещь. Николяц 52; прта
ꙁа норѡга. Еднорогь есть Клуж-Напока 25; прⸯта ѡ еⷣїнороꙁе. норогь ѥⷭ҇ НМ Прага ІХ.Н.16
- Трети превод (вероятно през XIV в.)
слово [...]рогѹ како жвѣть. норогь ѥⷭ҇ ꙁверь ХАЗУ ІІІ.а.20; слоⷡ҇ ѡ єднороꙁѣ како прѣбваєть.
норогь ѥⷭ҇ ꙁвѣрь НБС 38; слово ꙁа ѥднорога. норогь ѥⷭ҇ ꙁвѣрь ЦИАИ 1161
– Пс.-Василиева редакция (вероятно през XIV в.)
о норѡꙁѣ слѡⷡ҇• Пѣснопѣвьць глть.  вьꙁнесет‘ се ꙗко норога рогь мо. … дрѹгоѥ словѡ о
норѡꙁѣ. … . да не ꙁаварть ⷯ норѡгь, л постгнеть…

Еднорогь  блгоꙋготѡвань гь нарчет се. рогь црⷭ҇к тлькѹѥт се гь нашь ӏс хс.


Причина за виталността на норогъ – библейска реалия: Num 23:22 и 24:8,
Deut 33:17; Ps 21: 21-22, 28:6, 77:69, 91:11; Iob 39:9

Хронология - изключения
ноѧдъ
- Варлаам и Йоасаф

Господи вседрьжителю, единъ сильный и щедрый, надежа, ненадѣющимся
помощь, помяни мя, неключимаго раба своего, в час сий, и милостивымъ окомь
възри, и избави от ороужья бѣсовьского душю мою и от рук6 песиа иночадоую
мою, и не остави мене впасти в руку врагъ моихъ,… (Лебедева 1985: 232)
ноѧдъ: Евангелие, Псалтир, Апостол, Миней, хомилии, пандекти, хроника,
Кормчая, тълкования на Литургията, Богословие.

нодоушьно
- Варлаам и Йоасаф (Лебедева 1985: 232) за ἀπνευστί ‘без дъх’ → ‘на един
дъх, с един дъх’


Абие же княжим повелениемь всѣмъ сущимъ окрестъ себе растещися, инодушно
другъ на другъ течением которающемся, дабы состигнутися. (Лебедева 1985: 198)

Текстова традиция
Изместване на н- от дн

ноѧдъ >> дноѧдъ / днородъ

Мариинско евангелие – вар. дноѧдъ (Ягич 1883)
Учително евангелие на Константин Преславски – ноѧдъ – само в най-стария източник
Син. (2 п.) и в следващия по архаичност Гилф. (1 п.) – дноѧдъ Син., Виен., Хил. (по 3
п.), Гилф. (1 п.), днородъ Хил. (2 п.)
Тълкования на Литургията (Църковно сказание) – ноѧдъ само в по-архаичните
източници – Х (1 п.) и препис Син. 608и от ДР (1 п.) (Афанасиева 2015)
Богословие – колебание между дноѧдъ и ноѧдъ, а изборът на синоним следва
съответния новозаветен цитат. (Илиева 2013)


нодоуш- >> замяна в Паренезис на Ефрем Сирин

P (старoбългарски превод) – общо 8 употреби на производните с нL (нов превод или редакция от XIV в.) – пази само 2 употреби (нодоуш, нодоушьно), 5 п.
композита с дн-, 1 п. – крѣпъкодоуш

Обобщение: разпространение и хронология на
двукоренните с н- ‘един


Разнообразни жанрове



Всички ранни преводи: Кирило-Методиеви, преславски и
западнославянски



Обвързаност на дадени лексеми с определени текстове



Ограничена употреба и архаичен нюанс



В развоя на старобългарския книжовен език тези композита биват
изтласкани от по-живи двукоренни модели (най-вече с дн-), а
морфемата н- ‘един’ губи напълно своята деривационна способност.



Три реликтови употреби в преводи след старобългарската епоха –
нодоушьно, ноѧдъ, норогъ – само последната се появява повече от
веднъж и в повече от един текст, а нейното дълголетие се дължи на
връзката ѝ с библейска реалия.

Благодаря за вниманието!

