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Лексиката на УЕ

 Горский, Невоструев (1859: 430-432): редки думи и изрази по 
Синодалния препис

 Miklosich (1865): ant.-hom. – избрана лексика от Виенския препис
 Срезневский (1893-1912): лексикланите данни от Горский, Невоструев
 Крысько, Мольков (2017): над 80 лексеми, които не са включени в 

лексикографските наръчници от XX и XXI в.
 Жикова (2016, 2017, 2018): изследване на лексиката по тематични 

групи
 Славова (2021): редки думи общи за УЕ и 13-те слова на Григорий 

Богослов



Докладът

Различен ракурс: не редки славянски думи, а гръцко-славянски корелати

Цел: да се скицират възможни изследователски ракурси към лексикалния инвентар на УЕ

Основа: работната версия на гръцко-стъробългарския индекс към УЕ, изработена в рамките на 

проект „Словното богатство на Учителното евангелие на Константин Преславски: старобългарско-

гръцки и гръцко-старобългарски речници индекси“(ФНИ, КП-06-Н50/2)

Обхват на проучването: само корелатите на гръцките думи, започващи с α – повече от 1/10 от 

целия глосар



Проект (ФНИ, КП-06-Н50/2)
„ Словното богатство на Учителното
евангелие на Константин Преславски: 
старобългарско-гръцки и гръцко-
старобългарски речници индекси“



Извори

Славянски:
всички пълни преписи: 
- Синодален (ГИМ Син. 262), XI или XII в.
- Гилфердингов (РНБ, Гильф. 32), 1286 г.
- Виенски (ÖNB, Cod. Sl. 12), XIV в.
- Хилендарски (Хил. 385), XIV в.

Гръцки: 

- евангелски катени

a) издадени – Cramer 1840-1844 (паралелите на сл. текст са препечатани 
от Тихова 2012 и допълнени от Крысько 2017)

b) ръкописи – Париж, Мюнхен, Ватикана, Мюнстер

- хомилии на Йоан Златоуст и други църковни отци (ed. PG)



Структура на изложението

1) Липсващи в ŘSI гръцки

2) Незасвидетелствани в ŘSI славянски съответствия
за налични в него гръцки лексеми

3) Иновациите на Константин Преславски в 
следходната традиция



1. Гръцки лексеми, които липсват в ŘSI 

• Общо 565 гръцки лексеми с α- в индекса към УЕ

• 90 от тях липсват в ŘSI:
прилагателни – 30
съществителни – 26
глаголи – 23
наречия – 11

• 1/3 от всички думи в тази група са деривати с α-privativum:
Най-много при прилагателните (90%) и наречията (45%)



1. Гръцки лексеми, които липсват в ŘSI: примери

Глаголи: ἀγριαίνω сверѣпъ бꙑт; ἀποκρούω отъврѣщ, ἀποξαίνω 
отъмат; ἀριστοκρατέομαι власт; ἀριστοποιέω обѣдоват

Прилагателни: ἀθέατος не вдѣвъ; ἀκόμπαστος (τό ἀκόμοαστον)   
невелан, негръдѣн; ἀστασίαστος несварьлвъ ἀστεφάνωτος беꙁ
вѣньца; ἀτάραχος беꙁ мльвꙑ; ἄτυφος (τό ἄτυφον) невелан;       
невельство; негръдѣн

Съществителни: ἀγωνοθέτης вѣньцедатель, подвꙃатель; ἀνάκλισις 
въꙁлѣган; ἀπόπειρα скѹсъ; αὐτοαληθεία самъ стна; αὐτοζωή
самъ жвотъ; ὐτοπηγή самостоьнкъ; 

Наречия: ἀδιορίστως ненароьно; ἀορίστως ненароьно



2. Незасвидетелствани в ŘSI/SJS славянски
съответствия за налични в него гръцки лексеми

2.1. Количествен аспект

220 гръцки лексеми (почти 40% от всички думи с α-) имат едно 
или повече съответствия в УЕ, които липсват в SJS/ŘSI (общо
430 славянски съответствия). 

От тях: глаголи – 97, прилагателни – 57, съществителни – 51, 
наречия – 11, предлози – 2, местоимение – 1, съюз – 1.



2. Незасвидетелствани в ŘSI/SJS славянски
съответствия за налични в него гръцки лексеми

2.1. Количествен аспект

ἀκενόδοξος (1)  
| τὸ ἀκενόδοξον (1) 

• гръдость (1): 34/157d7 

ἀλλογενής (1 + 1var) 
• ноплемьньнъ (1): 42/196a9C » om. δ 

• ѩꙁꙑьнкъ (1): 42/196a14b » om. γ 

ἀγωνίζομαι (1) 
• страдат (1): 32/148c3 

ἀλγέω (3) 
• жаловат (1): 18/92d2 

• негодоват (2): 25/124c17; 50/229b19 



2. Незасвидетелствани в ŘSI/SJS славянски
съответствия за налични в него гръцки лексеми

2.2. Словообразувателен аспект

Незасвидетелстваните в ŘSI корелати от УЕ са:

a) Думи от различни основи (незасвидетелствани в ŘSI);

b) Префиксални или суфиксални деривати от 
засвидетелствани в ŘSI основи.



2.2.a Думи от различни спрямо засвидетелстваните в ŘSI 
основи 

ἀνοίγω / ἀνοίγνυμι 1) отворять, отпирать, открывать; 2) вскрывать, распечатывать 

LE: отъклют  
ŘSI: [ꙁатворт], отворт, отвръꙁат, отврѣст, отрѣшт отъкрꙑт [раꙁводт], раꙁврѣст 
раꙁгънѫт [съкаꙁат] отвръст 

 
ἀμφιβολία 1) затруднительное положение; 2) двусмысленность; 3) сомнительность, неясность 

LE: прѣрѣкан 
ŘSI: дъвѣ помꙑшлн; невѣрьство 

 
ἄγριος 1) дикий; 2) жестокий, свирепый, лютый, злой; 3) неукротимый, необузданный, грубый; 4) 
мучительный, тяжелый; 5) бурный, ужасный 

LE: лѫкавьнъ  
ŘSI: дв; поустъ; сверѣпъ; сѫкатъ 



2.2.б Префиксални или суфиксални деривати от 
засвидетелствани в ŘSI основи

ἀποπηδάω 1) соскакивать, спрыгивать ; 2) отскакивать, отступать 3) бежать прочь, покидать; 4) 
уклоняться, отклоняться, отвлекаться 
LE: отъскакат, отъскаат 
ŘSI: отъскот; отъстѫпт   

 
ἀποπνίγω душить, удавливать; pass. задыхаться, умирать от удушья, задыхаться от гнева, 

захлебываться, тонуть  
LE: ꙁадавт сѧ 
ŘSI: [гнест]; давт; подавт; [оугнѣтат]; оудавт; ἀποπνίγεσθαι - стонѫт  
 
ἀτελεύτητος 1) незаконченный, неисполненный; 2) бесплодный, напрасный; 3) неумолимый, непреклонный; 
4) бесконечный 
LE: неконьамъ 
ŘSI: бесконььнъ 



2. Незасвидетелствани в ŘSI/SJS славянски
съответствия за налични в него гръцки лексеми

2.3. Семантичен аспект

Незасвидетелстваните в ŘSI съответствия са:

a) пълни речникови синоними на представените в ŘSI съответствия; 

б) думи, които предават различно значение на гръцката полисемантична 
лексема; 

в) контекстуални синоними; 

г) неточни съответствия.



2.3.a Пълни речникови синоними на засвидетелстваните в ŘSI
съответствия

ἄγαμος 1) неженатый, холостой; 2) незамужняя; 3) не заслуживающий названия брака 

LE: небраьнъ (auch in späteren Übersetzungen) 
ŘSI: беꙁ женꙑ; неожен сѧ, неоженвꙑ сѧ; хлакъ; юнота; - беꙁ мѫжа; непосагъш  
SJS: небраьнъ – ἀνύμφευτος 
 
ἀγανάκτησις неудовольствие, негодование, раздражение 
LE: гнѣвъ  
ŘSI: негодован  
SJS гнѣвъ– ὀργή, θυμός, πικρία, ἀπειλή, παροργισμός, ἀμύνη, μανία, ἀποσκορακισμός, 
πικρία, σκάνδαλον, (ὀργιζόμενος), (ἐμμαινόμενος), (ἐμμανής) 

 
αἰτιάομαι 1) винить, обвинять; 2) признавать, объявлять, считать; 3) объявлять причиной 
LE: ꙁаꙁрат  
ŘSI: вновьна творт; вньна сътворт; вньна творт; повньнъ бꙑт; прѣжде рещ 

внѫ; прѣжде творт внѫ  
SJS: ꙁаꙁрат – καταγινώσκειν; accusare 



2.3.б Думи, които предават различно значение на гръцката полисемантична лексема

αγωνία 1) бой, битва 2) борьба, состязание; 3) спор, тяжба; 4) душевная борьба, смятение, 

тревога, тоска 
LE: тѫга 
ŘSI: бран; подвгъ; троудъ 
SJS: тѫга – θλῖψις, ἀγών; συνοχή, στενοχωρία, θλῖψις, περίστασις 

 
ἀναλογίζομαι 1) прикидывать, подсчитывать, сводить воедино; 2) подмечать, учитывать; 3) 

предполагать, приходить к выводу 
LE: щтат 
ŘSI: вѣдѣт; помꙑслт; помꙑшлꙗт; помьнѣт 
SJS: щтат – ἀριθμεῖν  

 
ἀκόλαστος 1) недисциплинированный, разнузданный, распущенный; 2) невоздержный, неумеренный, 

распутный; 3) ненаказанный 

LE: любодѣствьнъ  
ŘSI: лакомъ; лѫкавъ; неоутоммъ 
SJS: любодѣствьнъ Bes (Synod) – luxuriate  



2.3.в Контекстуални синоними

ἀλλογενής иноплеменный 
LE: ѩꙁꙑьнкъ  
ŘSI: ноплеменьнкъ  
SJS: ѩꙁꙑьнкъ – ὁ ἐθνικός 

 
ἀνθρωπότης человеческая природа 
LE: ≈ плъть 
ŘSI: ловѣьство; τῆς ἀνθρωπότητος – ловѣь; τὰ τῆς ἀνθρωπότητος - ловѣьскаꙗ; ἐν 
ἀνθρωπότητι - въловѣт сѧ 
SJS: плъть – σάρξ, αἱ σάρκες, σῶμα; corpus, caro;  въса/ вьсꙗка плъть πᾶσα σάρξ; omnis caro: 
по плът - κατὰ σάρκα 
 
ἀδελφός брат 
LE: скрьнь (im evangelischen Zitat!) 
ŘSI: братръ, братъ, [въꙁлюблнъ], [дроугъ], [мѫжь], [оуенкъ], ръньць, τῶν ἀδελφῶν -
братрьн҄ь, братьнь҄; ἀδελφοί - братрꙗ, братꙗ, [въꙁлюблн], [дѣт], [ѧдьца]; ὁ εἰς τὸν 
ἀδελφόν - братрьн҄ь, братьн҄ь; ὁ πρὸς ἀδελφόν - братрьнь҄, братьнь҄ 
SJS: скрьнъ – ὁ πλησίον; proximus 



2.3.в Контекстуални синоними

αἴσθησις ‘1) чувство; 2) чувствование, ощущение; 3) сообразительность, понятливость’  

LE: оувьство; око  
ŘSI: раꙁоумъ, чоувьств, чоувьство, чоуство, [брашьно], [коварьств] 

οὐδαμῶς· ἀνάγκη γὰρ ὁμολογῆσαι τοῦτο καὶ τὸν τὰς αἰσθήσεις πεπηρωμένον· οὐδὲ γὰρ χωρὶς 
ἀπαυγάσματος ἥλιος ἐφάνη ποτέ· 

LE-1: нкакоже сповѣсть бо се  ослѣпленꙑ ома не ꙗв бо сѧ кол бе-сана слъньце•  



2.3.a, б, в: Богата синонимия за една и съща гръцка дума



2.3.г Неточни съответствия 

ἀνακεφαλαιόομαι сводить воедино

≈ нанат: 38/175a7



3. Иновациите на Константин Преславски в следходната
традиция

ἀδελφότης братьство DekM 
ἁλίσκομαι дрьжат Efr  
ἅλλομαι тещ DekM 
ἀμείνων лѹ DekM IlKn (лоуе Izb76)   
ἀμφιάζω облѣщ DekM IlKn Am  
ἀνάπτω раждещ 12pr Prol DekM Am 
ἀνδρεῖος храбръ Prol Am 
ἀνθρώπινος ловѣьство DekM  
ἄνοια нераꙁоум Am 

ἀντίδοσις въꙁдан DekM IlKn Am  
ἀντίθεος богопротвьнъ DekM 
ἀξιόπιστος достовѣрьнъ Efr Am  
ἄπειμι т DekM IlKn Dan; отт DekM IlKn Efr 
ἀπελαύνω отъгонт DekM IlKn Efr Am; (отъгънат Prol DekM IlKn Ar) 
ἀπόδειξις покаꙁан 12pr Prol DekM Efr Am 
ἀποκαθίστημι посадт Prol Efr Am 
ἀφανής неꙗвлнъ Ez Efr Am Ar 
ἀχάριστος непохвальнъ Am 13GrB 

12 словоуказателя към старобългарски преводни текстове

ок. 100 от новите 430 съответствия в УЕ се използват и в други преводи – най-често в 
DekM IlKn Efr Am Prol



Обобщение и заключение

1. УЕ превежда 90 гръцки лексеми с α-, които липсват в старобългарския 
корпус (ŘSI).

2. За 220 гръцки лексеми с α-, засвидетелствани в ŘSI, в УЕ се използват 430 
незасвидетелствани корелати, които обогатяват преводната парадигма на 
лексикално равнище. Това се осъществява чрез:

- многобройни славянски синоними за една и съща гр. дума;
- предаване на различните семантични нюанси на гръцките многозначни лексеми
чрез различни славянски думи;
- свободен, контекстуален превод на редица гръцки думи.

3. Последната особеност на преводаческата техника на Константин Преславски 
ограничава възможността редица от неговите иновативни решения да се използват и 
в други преводни текстове, но все пак ок. 100 корелата се използват и в по-късни 
преводи, а 20-ина дори активно. 



Благодаря за вниманието!
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