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УВОД 

Сред кръга от старобългарски преводи важно място заемат патериците. По своето 

съдържание сборници с кратки истории и сентенции на най-ранните египетски и 

палестински монаси, те изиграват изключително важна роля за формирането и 

изграждането на монашеския живот и институции сред славяните. От известните в 

старобългарски превод, но запазени в по-късни преписи преводи на патерични сборници, 

Египетският патерик заема незаслужено скромно място - и като интерес на 

изследователите, и като ръкописна традиция. 

Египетският патерик (по-нататък ЕП) е текст, чиято принадлежност към епохата на 

Първото българско царство и към Преславската книжовна школа е вън от съмнение. За 

съжаление лексикалните данни за него все още не са достъпни за по-широк кръг 

изследователи. Ето защо целта на настоящата работа е да представи лексиката и 

словообразуването в текста на Египетския патерик . Тъй като старобългарската лексика 

през последните няколко десетилетия се описва и изследва по лексико-семантични 

признаци, тук беше избран същият подход – трябваше да се определят лексико-

семантичните групи с активни в словообразувателно отношение префикси и суфикси. 

Това позволява съпоставка на материала с данните от изследването на други 

старобългарски паметници и текстове и открива широки възможности пред 

старобългарската лексикология.  

 Тази цел доведе и до определяне на конкретните задачи на изследването. Първата 

задача беше да се определят ръкописите, съдържащи текста на Египетския патерик. По-

нататъшна задача беше да се намерят достъпни копия от ръкописи, съдържащи този текст. 

Първоначално за изследването бяха привлечени ръкописи БАН, 33. 5. 7 и РГАДА. 

МГАМИД, № 513. Те бяха използвани по микрофилми, любезно предоставени ми от 

проф. У. Федер. На по-късен етап от работата беше привлечен и ръкопис ТСЛ № 710, 

който имах възможност да ползвам по дигитални копия. Съвсем наскоро имах шанс да се 

запозная и с ръкопис ЙВМ № 232, също по дигитални снимки. Поради напредналия 

стадий на работата резултатите от заниманията ми с него не бяха отразени в изследването. 

Текстът на Египетския патерик по достъпните ръкописи беше обработен в електронна 

форма.  



 Втората задача беше да се отделят и групират мотивираните лексеми в текста на 

Египетския патерик. Бяха обработени всички мотивирани думи с по-активните в 

словообразувателно отношение форманти сред съществителните имена, прилагателните и 

глаголите. Специално внимание беше отделено на  словобразуването на сложните думи. 

Отделно лексиката беше групирана и с оглед на произхода си. Лексемите в по-голямата си 

част бяха представени с определяне на значението им, в контекст и с гръцките им 

съответствия. 

 Лексикалният материал от Египетския патерик беше сверен с речниците на 

старобългарския език. Резултатите от тази проверка са отразени в изследването.  

 Материалът беше сравнен и с публикувани речници и лексикални индекси и 

непубликувани собствени материали от голям брой текстове, възникнали през епохата ІХ 

– Х в. Беше проведено сравнение с лексиката на Небеса и Шестоднев от Йоан Екзарх, 

словата на Климент Охридски, Паренесиса на Ефрем Сирин, Лествицата, Пандектите на 

Антиох, Хрониката на Георги Синкел, Учителното евангелие на Константин Преславски, 

Беседата против богомилите на Презвитер Козма. Лексиката на Египетския патерик беше 

представена и в контекста на сродните по жанр патерични текстове – Скитски патерик, 

Синайски патерик, Римски патерик, Азбучно-Йерусалимски патерик, Своден патерик.  

 Лексико-семантичните групи в Египетския патерик са представени със 

статистически данни за броя на лексемите със съответния формант в текста, брой на 

лексемите от дадения формант в класическите старобългарски текстове, наличие или 

отсъствие на съответната лексема в корпуса на старобългарските паметници, наличие в 

разглежданите старобългарски текстове и пр. Отделно се описва и значението на 

съответния формант в класическите старобългарски паметници и в Египетския патерик. 

Към статията за всеки от формантите се дават сведения за лексемите, които се срещат 

еднократно в класическите старобългарски паметници, за лексемите от Египетския 

патерик, които не се откриват в класическите старобългарски паметници, и за лексемите 

от Египетския патерик, които могат да се открият в обследваните старобългарски 

текстове.  

 Към работата са представени и изводи за словообразувателната активност на 

разглежданите форманти в езика на Египетския патерик.  

  



ПЪРВА ГЛАВА 
Тук се разглеждат общи положения, свързани с патериците и в частност с 

Египетския патерик. Прави се преглед на проучванията и се описва ръкописната традиция 
на ЕП. Представено е описание на ЕП по текста в ръкопис ТСЛ № 710 и са посочени 
достъпните гръцки текстове към него 

 
ВТОРА ГЛАВА.  
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЛЕКСИКАТА ПО СЛОВООБРАЗУВАТЕЛЕН 
ПРИЗНАК  
ИМЕННО СЛОВООБРАЗУВАНЕ 

ИМЕНА ОТ МЪЖКИ РОД 

Суфикс –üíèêú/-åíèêú 

С този суфикс в ЕП са образувани 81 съществителни. 33 съществителни не са 

представени в КСП, това са áàãðÿíèêú, áåñòðàñòüíèêú, âýðüíèêú, ãîâýèíèêú, æèçíüíèêú, 

çëàòüíèêú, êðàèíèêú, íàñåëüíèêú, íàñèëüíèêú, íàñòîëüíèêú, íåâýðüíèêú, îòúìåòüíèêú, 

ïîáîðüíèêú, ïîíÿâüíèêú, ïîñòåëüíèêú, ïîòðýáüíèêú, ïîõîäüíèêú, ïîõîòüíèêú, 

ïðîòëúêîâüíèêú, ðäüíèêú, ñêîâðàäüíèêú, ñëóæüáüíèêú, ñòðàäàëüíèêú, ñúâðàòüíèêú, 

ñúâýñòüíèêú, ñúìûñëüíèêú, ñúíóçüíèêú, ñúïðîòèâüíèêú, ñ©ïîñòàòüíèêú, óòýøüíèêú, 

ó÷ðýäüíèêú, öâýòèëüíèêú, öðúêúâüíèêú.  

Суфикс – üöü  

Със суфикс –üöü в ЕП са образувани 50 съществителни. 9 от тях имат предметно 

значение – âýíüöü, ãîñòèíüöü, ãðúíüöü, êàìû÷üöü, êîíüöü, êðúñòüöü, ïàëüöü, ñúâñëüöü, 

ñúñüöü, 4 означават животни – àãíüöü, ñèðüöü, òåëüöü, ùåíüöü, останалите 37 са 

наименования на лица. 27 съществителни се срещат само по веднъж в текста на ЕП. 20 

съществителни не са засвидетелствани в класическите старобългарски паметници (по-

нататък КСП) – ãðúíüöü, äëúãîòðüïüöü, êàìû÷üöü, êðüñòüöü, êóçíüöü, ëþáüöü, 

ìúíîãîÿäüöü, ïàëüöü, ïðàçäüíîÿäüöü, ïðèèìüöü, ñèðüöü, ñëàäüêîëþáüöü, ñëàäúêîñëîâüöü, 

ñòðàíüíîëþáüöü, ñòðàíüíîóáèèöü, ñúâñëüöü, ñýäèíîÿäüöü, øüâüöü, ùåíüöü, ÿäüöü. 

Сложните съществителни са 17, което прави 35% от общия им брой. Представени са 

композита с първи компонент áîãî- (1), äëúãî-(1), ìúíîãî-(1), ìüçäî-(1), ïðàçäüíî-(1), 



ñëàäúêî-(2), ñòðàíüíî-(2), ñòðàñòî- (1), ñüðåáðî- (1), ñýäèíî-(1), õðüñòî-(1), ÷ðüíî- (1), ÷óäî- (1). 

6 композита съдържат втори компонент –ëþáüöü – áîãîëþáüöü, ñëàäúêîëþáüöü, 

ñòðàíüíîëþáüöü, ñüðåáðîëþáüöü, õðüñòîëþáüöü и ÷ëîâýêîëþáüöü. Три имат  втора основа –

ÿäüöü (ìúíîãîÿäüöü, ïðàçäüíîÿäüöü и ñýäèíîÿäüöü), в два се среща втори компонент –

òðüïüöü (äëúãîòðüïüöü и ñòðàñòîòðüïüöü), а –äýèöü, -äàâüöü, -ñëîâüöü, -óáèèöü, -ðèçüöü и –

òâîðüöü са представени с по една лексема.  

Суфикс – òåëü  

В текста на ЕП са представени 29 лексеми, образувани със суфикс –òåëü. От КСП 

три съществителни са представени само по Супрасълския сборник (Супр) - êàçàòåëü с една 

употреба, ïðàâèòåëü също с една употреба и òîìèòåëü. Десет съществителни не са 

представени в КСП: áëþäèòåëü, êðúìèòåëü, ì©äðèòåëü, îòæèòåëü, ïîêàçàòåëü, ïîòðýáèòåëü, 

ïîùäýòåëü, ïðèèìàòåëü, ñúõðàíèòåëü, óáèòåëü. Лексемата öýëèòåëü формално се открива в 

КСП, но там е запазена с друго значение - ‘лечител’. В тази група е представено само едно 

сложно съществително – âüñåäðüæèòåëü. Всички съществителни от групата са девербативи, 

в преобладаващата си част са образувани от непрефигирани глаголи. Единственото 

изключение представлява лексемата ñúõðàíèòåëü, срв. и непрефигираното õðàíèòåëü.  

Суфикс –àðü  

Със суфикс –àðü в текста на ЕП са образувани пет съществителни на славянска 

почва. Две от тях – ãîñïîäàðü и  õëýáàðü - не са представени в КСП, а съществителното 

êëåâåòàðü има една фиксация в КСП по Супр, където обаче е засвидетелствано с друго 

значение.  

Суфикс –÷èè  

В ЕП са представени 3 съществителни в основния текст и едно като разночетене 

пак към съществително на -÷èè. Две от имената се срещат в КСП само по Супр – êðúìü÷èè 

и ñîêà÷èè. Съществителното áàíú÷èè не е засвидетелствано в КСП, но се открива 

единствено и само в ЕфрСир. 

Суфикс –èíú  



Със суфикс –èíú (им. мн. –å) в ЕП са образувани общо 23 съществителни имена. 

Този суфикс придава значение на единичност, в множествено число се изпуска. Имената, 

които влизат в тази група, са жителски, етнически, конфесионални или социални 

наименования. Суфиксът –èíú обикновено се поставя след суфикс –àí-/-ÿí-/ -ýí-. 

Имената, образувани с него, в ЕП съжителстват с имена без суфикс или със суфикс, 

придобит на гръцка почва: àíúòèîõèè, ãàëàòú, åãyïüòú, å»èîïú, èíúäú, è¬ðîñàëèìèòú, 

êàïàäîêú, êàïàäîêèè, ìàíèõåè, òàâåíèñèè, òàâåíèè. 

Суфиксално образувани имена от женски род  

Суфикс –èöà  

Със суфикс –èöà в ЕП са образувани общо 54 съществителни от женски род. В ЕП 

наименованията на предмети са 33: áàãðÿíèöà, áóâîëèöà, äåñíèöà, äúùèöà, æèòüíèöà, 

æëúòýíèöà, çëàòüíèöà, çýíèöà, êîëåñüíèöà, êîøüíèöà, ëàêúòüíèöà, ëèñèöà, ìàòèöà, 

ìýäüíèöà, íîæèöà, îïèèöà, ïëåíèöà, ïëåòåíèöà, ïîâàðüíèöà, ïîíÿâèöà, ïúòèöà, ïüêëüíèöà, 

ïüøåíèöà, ïäüíèöà, ðîãîçèöà, ñîêàëüíèöà, ñðà÷èöà, ñòüêëÿíèöà, ñüðåáðüíèöà, òðîèöà, 

òüìüíèöà, õëýâèíèöà, ÷åòâîðîíîæèöà. Сред тях има имена на животни: áóâîëèöà, ëèñèöà, 

ìàòèöà, îïèèöà, ïúòèöà, ÷åòâîðîíîæèöà, наименования на дрехи: áàãðÿíèöà, ïîíÿâèöà, 

наименования на монети: çëàòüíèöà, ñüðåáðüíèöà, ìýäüíèöà, наименования на мерки: 

ëàêúòüíèöà, ïäüíèöà, наименования на предмети от бита: äúùèöà, êîøüíèöà, íîæèöà, 

ïëåíèöà, ïëåòåíèöà, ðîãîçèöà, ñòüêëÿíèöà, наименования на помещения: æèòüíèöà, 

ïîâàðüíèöà, ïüêëüíèöà, ñîêàëüíèöà, òüìüíèöà, õëýâèíèöà. Имената за лица са 21: áë©äüíèöà, 

áîãîëþáèöà, âüäîâèöà, äîèëèöà, äýâèöà, çëàòîëþáèöà, êðú÷üìüíèöà, êóìèðîëþáèöà, 

ì©æàòèöà, íàñëýäüíèöà, îòðîêîâèöà, ïàêîñòüíèöà, ïðýëþáîäýèöà, ïðèèìüíèöà, ñêîìðàøèöà, 

ñòàðèöà, òðóäüíèöà, ó÷åíèöà, õðüñòîëþáèöà, ÷ðüíîðèçèöà, ©ðîäèöà. Това са наименования на 

жени спрямо съответните понятия от мъжки род: áë©äüíèöà към áë©äüíèêú, áîãîëþáèöà 

към áîãîëþáüöü, çëàòîëþáèöà към çëàòîëþáüöü, ñêîìðàøèöà към ñêîìðàõú, ©ðîäèöà към 

©ðîäú и пр. Нормално äîèëèöà и äýâèöà нямат свои мъжки еквиваленти.  



 В КСП не са регистрирани следните 30 лексеми: áîãîëþáèöà, áóâîëèöà, æëúòýíèöà, 

çëàòîëþáèöà, çëàòüíèöà, êðú÷üìüíèöà, êóìèðîëþáèöà, ëàêúòüíèöà, ëèñèöà, ì©æàòèöà, 

íàñëýäüíèöà, íîæèöà, îïèèöà, ïàêîñòüíèöà, ïëåòåíèöà, ïîâàðüíèöà, ïðýëþáîäýèöà, ïðèèìüíèöà, 

ïüêëüíèöà, ïäüíèöà, ðîãîçèöà, ñêîìðàøèöà, ñîêàëüíèöà, ñüðåáðüíèöà, òðóäüíèöà, õëýâèíèöà, 

õðüñòîëþáèöà, ÷åòâîðîíîæèöà, ÷ðüíîðèçèöà, ©ðîäèöà.  

Суфикс –îñòü  

В текста на ЕП са засвидетелствани 34 съществителни с абстрактно значение, образувани 

със суфикс – îñòü/-¬ñòü. Имената със суфикс –îñòü и варианта -¬ñòü са мотивирани от 

основи на прилагателни. Те носят значение на свойство или качество, посочено от 

адйективната основа. Прави впечатление, че в ЕП се среща само едно сложно 

съществително на –îñòü – öýëîì©äðîñòü (покрай öýëîì©äðè¬, öýëîì©äðüñòâè¬ и 

öýëîì©äðüñòâî). Две от съществителните на –îñòü в ЕП не са познати на КСП: äðõëîñòü и 

òðýçâîñòü.  

Суфикс –îòà/-åòà 

Суфикс –îòà/ -åòà  се среща при 15 съществителни в ЕП. В КСП с него са 

мотивирани 30 съществителни имена. Всички те са образувани от основи на прилагателни. 

Общото им значение е на отвлечен признак според значението на основата (Цейтлин 1977, 

175). От 15 съществителни в ЕП, образувани със суфикс –îòà, четири съществителни - 

äðýìîòà, ëþáîäîáðîòà, ìêúêîòà и òåïëîòà – не се откриват в КСП.  

Суфикс -èíà   

В ЕП се срещат 29 съществителни, образувани със суфикс –èíà. Всички те са от 

женски род с изключение на ñòàðýèøèíà. Мотивирани са от основи на съществителни, 

прилагателни и числителни имена (äåñòèíà, òðåòèíà, ÷åòâðüòèíà). С този суфикс се 

образуват както абстрактни, така и конкретни съществителни. Възможно е 

съществителното ìóðèíà да не спада към тази група, а да е получено като еквивалент за ж. 

р. от м. р. ìóðèíú. 14 съществителни не са регистрирани по КСП, някои от тях са 

уникални за този текст и не се откриват в други паметници: ãàäèíà, äúâîèöèíà, êîçüëèíà, 



êðèâèíà, êð©÷èíà, ìàñëè÷èíà, ìüíüøèíà, ìóðèíà, îâü÷èíà, ïîëóäüíèíà, ïðýäúïëàäüíèíà, 

ñó¬òèíà, òðåòèíà, ÷åòâðüòèíà.  

Суфикс -íè¬/-òè¬ 

В ЕП се откриват 294 съществителни, образувани с форманта –íè¬, и 10 имена, 

образувани с –òè¬. Това е най-продуктивният тип суфиксални съществителни имена. За 

отбелязване е, че повечето от тези имена са хапакси, т.е. имат само по една употреба в 

текста. Това потвърждава мнението, че в голямата си част тази лексика носи книжен 

характер, като появата й се свързва с нуждите на номинацията.  Сред тези имена се 

откриват и 25 композита, отново всички с книжен характер. В процентно отношение 

композитата съставляват 8, 1% от всички формации на –íè¬/-òèå. Най-многобройни са 

композитата с първи компонент áëàãî-, общо 8: áëàãîâýùåíè¬, áëàãîäàð¬íè¬, áëàãîâýð¬íè¬, 

áëàãîäýÿíè¬, áëàãîïëîâåíè¬, áëàãîïîêîð¬íè¬, áëàãîñëîâë¬íè¬ и áëàãî÷üòåíè¬. С първи 

компонент ëþáî- се срещат три съществителни: ëþáîäýÿíè¬, ëþáîòðóæäåíè¬ и ëþáîó÷åíè¬. 

По две сложни думи са представени с първи компонент ìúíîãî-: ìúíîãîó÷åíè¬ è 

ìúíîãîÿäåíè¬ - и с първи компонент ñëàâî-: ñëàâîñëîâåùåíè¬ и ñëàâîñëîâë¬íè¬ (като дублети в 

двата използвани преписа). Останалите композита не образуват групи в този 

словообразувателен тип и се срещат еднократно: áðàòîëþáë¬íè¬, äëúãîòðüïýíè¬, 

äîáðîäýÿíè¬ (покрай äîáðî¬ äýÿíè¬), çëàòîëþáë¬íè¬, çúëîñòðàäàíè¬, êóìèðîñëóæåíè¬, 

ïëîäîïðèíîøåíè¬, ïðýìîâýð¬íè¬, ð©êîòâîð¬íè¬, ÷óäîòâîð¬íè¬. Според втория компонент 

могат да се обособят групи със –ñëîâë¬íè¬: áëàãîñëîâë¬íè¬, ñëàâîñëîâë¬íè¬, -äýÿíè¬: 

áëàãîäýÿíè¬, äîáðîäýÿíè¬, ëþáîäýÿíè¬, -âýð¬íè¬: áëàãîâýð¬íè¬, ïðýìîâýð¬íè¬, -òâîð¬íè¬: 

ð©êîòâîð¬íè¬ и ÷óäîòâîð¬íè¬ (покрай òâîð¬íè¬).  

Имената на –òè¬ са общо 7, като не представляват интерес от словообразувателна 

гледна точка: áûòè¬, íà÷òè¬, ïèòè¬, ïðèòè¬, ñúáûòè¬ и óòè¬. Обазувани са от 

мотивираща основа на минало страдателно причастие на –ò-, все от глаголи с 

инфинитивна основа на –û-, -è- или –-.  



Имената на –íè¬ могат да се разделят на няколко групи. Най-голяма е групата на 

отглаголните съществителни, образувани от основа на –à-. Тук се отнасят 80 имена: 

àëúêàíè¬, áåçãíýâàíè¬, áåñïëèùåâàíè¬, âúçäûõàíè¬ и др. Един подклас към тази група са 

имената, в които се открива суфиксът –îâà-: âëúõâîâàíè¬, ëýêîâàíè¬, îáèëîâàíè¬, 

îáüùåâàíè¬, ïîâèíîâàíè¬, ïîòðýáîâàíè¬, ðüâüíîâàíè¬, ñëóãîâàíè¬.  

Глаголите от І и ІІ стб спрежение образуват съществителни на –åíè¬: áëàãîïëîâåíè¬, 

áëàãî÷üòåíè¬, áëþäåíè¬, âúñêðüñåíè¬, äðüçíîâåíè¬, èçëýçåíè¬, íåáðýæåíè¬, îáëü÷åíè¬, 

îòúïàäåíè¬, îòúâðüæåíè¬, îòúñý÷åíè¬, ïå÷åíè¬, ïëåòåíè¬, ïîãðåáåíè¬, ïîäâèæåíè¬, ïîïëüçåíè¬, 

ïî÷üòåíè¬, ïðèâëý÷åíè¬, ïðîçáåíè¬, ðå÷åíè¬, ñúáëþäåíè¬, ñúïàñåíè¬, ñý÷åíè¬, òå÷åíè¬, 

óæàñåíè¬, ÷üòåíè¬. Тук спадат и ïðèîáðýòåíè¬ и ÿäåíè¬. По този начин образуват 

отглаголни съществителни и глаголите с основа на –û-: çàáúâåíè¬ (покрай áûòèå), 

îòúêðúâåíè¬.  

Глаголите от ІV спрежение с инфинитивна основа на –ý- образуват отглаголните 

формации с разширения суфикс –ýíè¬. Тук се включват 17 формации, възхождащи към 

глаголи от ІV спрежение, 3 съществителни, производни от õîòýòè, 2 производни от èìýòè 

и две производни от âýäýòè: áúäýíè¬, âèäýíè¬, âúñõîòýíè¬, âýäýíè¬, äëúãîòðüïýíè¬, 

èìýíè¬, íåèìýíè¬, íåðàçóìýíè¬, íåñúòðüïýíè¬, ïîâåëýíè¬, ïîðàçóìýíè¬, ïîõîòýíè¬, 

ïîùäýíè¬, ïðîðàçóìýíè¬, ïðîóìýíè¬, ïðýîáèäýíè¬, ðàñïüðýíè¬, ñ©ìüíýíè¬, òðüïýíè¬, 

òüëýíè¬, óâèäýíè¬, óâýäýíè¬, õîòýíè¬.  

Прави впечатление и наличието на префиксални образувания с представки áåç- и 

íå-, повечето от които не се откриват в стб текстове:  áåçãíýâàíè¬, áåçìýð¬íè¬, 

áåñïëèùåâàíè¬, áåñïðýìýð¬íè¬, íåâúçäðüæàíè¬, íåèìýíè¬, íåîòúñò©ïàíè¬, íåïîäâè³àíè¬, 

íåïîäâèæåíè¬, íåïîêîð¬íè¬, íåïðàâë¬íè¬, íåðàçóìýíè¬, íåñúãðýøàíè¬, íåñúìîòð¬íè¬, 

íåñúòðüïýíè¬, íåóòâðüæäåíè¬, íåÿäåíè¬. 

От КСП отсъстват 127 лексеми: áåçãíýâàíè¬, áåçìýð¬íè¬, áåñïëèùåâàíè¬, 

áëàãîâýð¬íè¬, áëàãîïëîâåíè¬, áëàãîïîêîð¬íè¬, áëàãî÷üòåíè¬, áëàæí¬íè¬, áëèñòàíè¬, áëüâàíè¬, 



áëþäåíè¬, áðàòîëþáë¬íè¬, âàðåíè¬, âúçèðàíè¬, âúçðàùåíè¬, âúíèìàíè¬, âúñõîòýíè¬, äàíè¬, 

æåí¬íè¬, áëàòîëþáë¬íè¬, çúëîñòðàäàíè¬, èçãîí¬íè¬, èçëîæåíè¬, èçëýçåíè¬, èñêóøàíè¬, 

èñòüíü÷èòè¬, êëå÷åòàíè¬, êîïàíè¬, ëýêîâàíè¬, ëþáîòðóæäåíè¬, ëþáîó÷åíè¬, ìúíîãîó÷åíè¬, 

ìúíîãîÿäåíè¬, ìü÷üòàíè¬, íàâîæäåíè¬, íàèìàíè¬, íåâúçäðüæàíè¬, íåèìýíè¬, íåîòúñò©ïàíè¬, 

íåïîäâè³àíè¬, íåïîäâèæåíè¬, íåïðàâë¬íè¬, íåðàçóìýíè¬, íåñúãðýøàíè¬, íåñúìîòð¬íè¬, 

íåñúòðüïýíè¬, íåóòâðüæäåíè¬, íåÿäåíè¬, îáèëîâàíè¬, îáèòè¬, îáëü÷åíè¬, îáüùåâàíè¬, 

îæåí¬íè¬, îòðýáë¬íè¬, îòúãúíàíè¬, îòúäàÿíè¬, îòúëàãàíè¬, îòúíåìàãàíè¬, îòúïàäàíè¬, 

îòúõîæäåíè¬, îò³àíè¬, îõóæäåíè¬, ïå÷åíè¬, ïèòàíè¬, ïëàâàíè¬, ïëåòåíè¬, ïëîæäåíè¬, 

ïëóòè¬, ïîâàæäåíè¬, ïîâèíîâàíè¬, ïîäàíè¬, ïîäâèæåíè¬, ïîêàæåíè¬, ïîìàãàíè¬, ïîìûêàíè¬, 

ïîïëüçàíè¬, ïîïëüçåíè¬, ïîðàçóìýíè¬, ïîñëýæäåíè¬, ïîñ³àíè¬, ïîòâîð¬íè¬, ïîòâðüæäåíè¬, 

ïîòðýáë¬íè¬, ïîùäýíè¬, ïðèáëèæåíè¬, ïðèâëý÷åíè¬, ïðèêóïë¬íè¬, ïðèðàæåíè¬, 

ïðîðàçóìýíè¬, ïðîñëàâë¬íè¬, ïðîóìýíè¬, ïðýìîâýð¬íè¬, ïðýìýð¬íè¬, ïðýáèäýíè¬, 

ðàçëàãàíè¬, ðàçëèâàíè¬, ðàñêîë¬íè¬, ðàñëàáë¬íè¬, ðàñúìîòð¬íè¬, ðå÷åíè¬, ðûêàíè¬, ðüâüíîâàíè¬, 

ðýçàíè¬, ð©êîòâîð¬íè¬, ñàæäåíè¬, ñåë¬íè¬, ñëàâîñëîâåùåíè¬, ñëàâîñëîâë¬íè¬, ñëàæäåíè¬, 

ñëóãîâàíè¬, ñúáûòè¬, ñúãðýâàíè¬, ñúäýëàíè¬, ñúìèë¬íè¬, ñúìûøë¬íè¬, ñý÷åíè¬, 

òâðüæäåíè¬, óâèäýíè¬, óâýäýíè¬, óäîáåíè¬, óêëîí¬íè¬, óùåíè¬, óòè¬, õëèïàíè¬, 

õðàí¬íè¬, ÷üòàíè¬, ©õàíè¬.  

Сложните съществителни на –íè¬/ - òè¬, отбелязани в КСП, са 71. Това 

представлява 9 % от общия им брой в стб.  

Суфикс -è¬  

В ЕП се срещат 46 съществителни, образувани със суфикс –è¬. Композитата са 10 

или 21, 7 %, т.е. сложните думи тук се срещат два пъти по-рядко, отколкото в КСП в 

тяхната съвкупност.  

Десет от съществителните се откриват в повечето стб паметници. 19 

съществителни, образувани със суфикс –è¬,  не са засвидетелствани по КСП: áåçãëàâè¬, 

áåçìòåæè¬, áåñïå÷àëè¬, âúçãëàâè¬, çëàòîëþáè¬, ìàëîâýðè¬, ìúíîãîáîæè¬, íåïå÷àëè¬, 



îòúìýñòè¬, î÷ñòè¬, ïîêîðè¬, ïîõîòè¬, ïðàçäüíè¬, ïðüâîñúïè¬, ïðýêîïè¬, ïðýìîâýðè¬, 

ñâåðýïè¬, óñòè¬, óòèøè¬.  

Суфикс –üñòâî 

В ЕП са регистрирани 56 съществителни, образувани със суфикс – üñòâî. Този 

суфикс се свързва с основи на съществителни, прилагателни и глаголи. Съществителните, 

образувани с него, носят значения на отвлечен признак, свойство или качество 

(áå÷üñòüñòâî, ãëàäüñòâî, äîñòîèíüñòâî, æåñòî÷üñòâî, ëàêîìüñòâî и др.), на звание, чин, 

професия (àíàãíîñòüñòâî, àðõèåïèñêóïüñòâî, âîèíüñòâî, åïèñêóïüñòâî, ñêîìðàøüñòâî) или 

имат събирателно значение (æèäîâüñòâî, õðüñòèÿíüñòâî, ÷ðüíîðèçü÷üñòâî). Голяма част от 

тези имена в стб имат дублети, образувани със суфикс –üñòâè¬. В ЕП се наблюдават 

дублети при 11 лексеми: áîãàòüñòâè¬, ëàñêðúäüñòâè¬, ëþáîì©äðüñòâè¬, ë©êàâüñòâè¬, 

ìúíîæüñòâè¬, íåâýðüñòâè¬, ïèÿíüñòâè¬, ïðîðî÷üñòâè¬, öýëîì©äðüñòâè¬, öýñàðüñòâè¬ и 

÷ðüíîðèçüñòâè¬.  

От тези 56 съществителни една немалка част –14 имена– са двукоренни 

образувания, което прави 25 %: ëþáîáîæüñòâî, ëþáîäýèñòâî, ëþáîì©äðüñòâî, 

ëþáîñòàðýèøèíüñòâî, ëþáîñòðàíüíè÷üñòâî, ëþáîñüðåáðüñòâî, ëþáî÷ëîâý÷üñòâî, 

ïðýëþáîäýèñòâî, ñðüäîáîëüñòâî, õóäîâýðüñòâî, öýëîì©äðüñòâî, ÷ëîâýêîëþáüñòâî, 

÷ðüíîðèçüñòâî, ÷ðüíîðèçü÷üñòâî. Половината от тях включват първи компонент ëþáî-. 

 24 думи не се откриват в КСП: áå÷üñòüñòâî, ãëàäüñòâî, æèäîâüñòâî, æåñòî÷üñòâî, 

ëàêîìüñòâî, ëàñêðúäüñòâî, ëþáîáîæüñòâî, ëþáîì©äðüñòâî, ëþáîñòàðýèøèíüñòâî, 

ëþáîñòðàíüíè÷üñòâî, ëþáîñüðåáðüñòâî, ëþáî÷ëîâý÷üñòâî, ïîïîâüñòâî, ðàçáîèíè÷üñòâî, 

ñêâðüíüñòâî, ñêîìðàøüñòâî, ñîáüñòâî, ñðüäîáîëüñòâî, ñòðàíüíè÷üñòâî, ñ©äèëüñòâî, 

õóäîâýðüñòâî, öýëîì©äðüñòâî, ÷ðüíîðèçü÷üñòâî, ÷ðüíü÷üñòâî. 

Суфикс -üñòâè¬ 

В ЕП се откриват 20 съществителни, образувани със суфикс –üñòâè¬. В голямата си 

част това са думи, които имат двойки на –üñòâî. Образуват се от основи на прилагателни 



(áîãàòüñòâèå, ëþáîì©äðüñòâèå, ë©êàâüñòâèå) или на съществителни (ïîñëóøüñòâèå, 

ïðîðî÷üñòâèå). За някои от тях може да се предположи, че са образувани и от 

словосъчетания (áåçìýðüñòâè¬, áåçî÷üñòâè¬). Към този словообразувателен тип се отнасят 

и имената, образувани от миналото деятелно причастие на èòè: îòúøüñòâè¬, ïðèøüñòâè¬ и 

øüñòâè¬. Четири от съществителните са сложни, което представлява 20 % от общия брой.  

Основното значение на тези съществителни е абстрактно качество, свързано с 

мотивиращата основа.  

 В КСП са представени 38 съществителни, образувани със суфикс –üñòâè¬. Осем от 

тях са композита, т.е. средният процент за стб е 21, приблизително еднакъв с ЕП. Девет от 

съществителните са общи с ЕП, като 4 са представени в повечето стб паметници, 

áîãàòüñòâè¬, ë©êàâüñòâè¬, ïèÿíüñòâè¬ са представени по два паметника, а ìúíîæüñòâè¬ и 

öýëîì©äðüñòâè¬ се срещат само в един паметник и имат по една употреба.  

 11 съществителни не се срещат в КСП: áåçìýðüñòâè¬, áåçî÷üñòâè¬, ëàñêðúäüñòâè¬, 

ëàñêîñðúäüñòâè¬, ëþáîì©äðüñòâè¬, íåñûòüñòâè¬, îòúùüñòâè¬, ïîñëóøüñòâè¬, ïðîðî÷üñòâè¬, 

ðîäèòåëüñòâè¬ и ÷ðüíîðèçüñòâè¬.   

Събирателни съществителни със суфикс –èå 

В ЕП са запазени 16 събирателни съществителни, образувани със суфикс –è¬. Само 

по един стб паметник са запазени четири съществителни: áûëè¬, ä©áè¬, îð©äè¬, ñúíè¬. Не 

са отелязани в КСП 7 съществителни: âèíîçîáàòè¬, ä©áè÷è¬/ä©áü÷è¬, ìàñëè÷è¬, ìëàäè÷è¬, 

ñï©äè¬, õâðàñòè¬, øèïú÷è¬. Някои от тях като ìàñëè÷è¬, ìëàäè÷è¬, õâðàñòè¬ и øèïú÷èå се 

откриват в Шестоднева. Çåëè¬, êàìåíè¬, êîðåíè¬, ëèñòâè¬, îð©äè¬, îð©æè¬, òðüñòè¬ и 

õâðàñòè¬ са отбелязани в повечето патерични текстове.  

Суфикс –èùå 

Със суфикс –èùå в текста на ЕП са образувани 14 съществителни. В КСП техният 

брой е 32. Общи между КСП и ЕП са 9 имена. Пет лексеми не са запазени в КСП: 

âèòàëèùå, æèòåëèùå, îáèòýëèùå, ñòðàæèùå и ñûðèùå. От тях само âèòàëèùå не се среща в 

обследваните за сравнение текстове.  



Прилагателни имена  

Суфикс –èâú  

В ЕП са употребени 15 прилагателни имена, образувани със суфикс –èâú. В стб с 

този суфикс се наброяват 72 прилагателни. От описваните тук прилагателни три не се 

срещат в КСП – áåùèíèâú, áëäèâú и áîÿçíèâú, девет се срещат само по един паметник, а 

пет имат само по една употреба в КСП, повечето от тях в Супр.   

Суфикс –èâú се свързва с основи на съществителни имена – имена на –îñòü: 

áåçìèëîñòèâú, ìèëîñòèâú, имена от ж.р. на –а: çúëîáèâú, ïðàâüäèâú, ïðîêàçèâú, имена от ж. 

р. на –ь: áëäèâú, áîÿçíèâú, ïàìòèâú, имена на –è¬: áîãî÷üñòèâú, áëàãî÷üñòèâú, 

áåùèíèâú. Имена като ëúæèâú и ëýíèâú вероятно имат за мотивираща основа 

прилагателни имена ëúæü и ëýíú. За прилагателните на –èâú е характерно, че при тях 

често се образуват композита – в стб са известни 23 композита от типа на áëàãîòâîðèâú, 

áîãî÷üñòèâú, áîãîíîñèâú, äîáðî÷üñòèâú и др. Композита в текста на ЕП, образувани с този 

суфикс, са áëàãî÷üñòèâú и áîãîëþáèâú. И двете прилагателни са известни на стб 

единствено като хапакси по Супр. 

Суфикс –üëèâú 

В ЕП са употребени пет прилагателни, образувани със суфикс –üëèâú. В КСП 

техният брой е 11. Четири  от прилагателните в ЕП са представени и в КСП, като хапакси 

са çàâèäüëèâú в Супр и ïðîçîðüëèâú в Зл. Прилагателното ñòðàøüëèâú не се открива в КСП, 

то е съмнително и в текста на ЕП, където алтернира със съществителното ñòðàøèøü. 

Суфикс –üíú 

В стб са отбелязани 707 прилагателни имена, мотивирани със суф. –üíú. В ЕП 

техният брой е 272. Прилагателните със суфикс –üíú в голямата си част имат относително 

значение. В някои случаи прилагателното може да означава вещество или материал или да 

носи притежателно значение. От тези 274 прилагателни  71 са известни само по един 

паметник често само с по една употреба: áåçâèíüíú, áåçèìåíüíú, áåçìýðüíú, áåçíàäåæäüíú, 

áåñëîâåñüíú, áåñïëîäüíú, áåñïðàâüäüíú, áåùèíüíú, áåùüñòüíú, áîãîëýïüíú, áîãî÷üñòüíú, 



âåùüíú, âèíüíú, âèíüíú, ãíýâüíú, ãîâýèíú, äîáðîäýòýëüíú, äðîáüíú, äóøüíú, æèçíüíú, 

æòâüíú, çâýðüíú, çúëîíúðàâüíú, èñêóñüíú, êðîòîñòüíú, ëúæåèìåíüíú, ëýïîòüíú, 

ëþáüçüíú, ìàëîâðýìåíüíú, ìèëîñòèâüíî, ìúíîãîïëîäüíú, íà÷ëüíú, íåäýëüíú, íåíàâèñòüíú, 

íåïîáýäüíú, íåïîäâèæüíú, íåïðèñò©ïüíî, íåïðýëîæüíî, íåðàçóìè÷üíú, íå÷óâüñòâüíú, 

îáèëüíú, îáëà÷üíú, îáû÷üíú, îâîùüíú, ïîëóäüíüíú, ïîðîäüíú, ïóñòüíú, ïðàâîâýðüíú, 

ïðè÷ñòüíú, ïðîçîðüíú, ïðî÷üíú, ïðýì©äðîñòüíú, ïðýïîäîáüíý, ðàòüíú, ð©÷üíú, ñëúíü÷üíú, 

ñëàìüíú, ñòðàñòüíú, ñòðîèíú, ñúáîðüíú, ñ©ïðîòèâüíú, òàèáüíú, òðóäüíú, òðýáüíú, 

òó÷üíú, òüìüíè÷üíú, óñòàâüíú, öýëîì©äðüíú, öýëîì©äðüñòâüíî, ÷óâüñòâüíú, ©òðîáüíú. 

94 от всичките прилагателни със суфикс –üíú от ЕП не са познати на КСП: áåçáëàçíüíú, 

áåçâëúíüíú, áåçèìýíüíú, áåçëýïîòüíú, áåçìèëîñòüíú, áåçìòåæüíú, áåçóìëüíú, 

áåñïîðî÷üíú, áåñïðýìýíüíú, áåñõóëüíú, áëàãîâîëüíú, áëàãîíúðàâüíú, áëàãîïëîäüíú, 

áëþäüíú, áýñîâüíú, âëàñòüíú, âðàæüíú, ãîáüçüíú, ãðýçüíú, äîáðîâýðüíú, äîáðîíúðàâüíú, 

äýëåñüíú, ä©áüíú, çúëîáüíú, çúëîâýðüíú, èçáîðüíú, èçâîëüíî, èçëèøüíú, èçäðäüíú, 

èçäðäüíý, èñïëúíüíú, êàëüíú, êàïóñòüíú, êëîñüíú, êëîñüíüíú, êëýùüíú, êîñòüíú, 

êðà÷óíüíú, êðèâîâýðüíú, ëèñòâèèíú, ëèõîòüíú, ëþáîèñòèíüíî, ëþáîñüðåáðüíú, ìàñëè÷üíú, 

ì©äðîñòüíú, íåáîëüíú, íåâðýìåíüíú, íåäîâîëüíú, íåèñòèíüíú, íåèñöýëüíú, íåëýïîòüíú, 

íåëýòüíú, íåîáû÷üíú, íåïðè÷ñòüíú, íåïðýìëú÷üíú, íåïüùüíú, íåñàìîõîòüíú, 

íåñúòðüïýíüíú, îêðèëüíú, îêð©æüíú, îñòðîâüíú, îòèøüíú, ïàêîñòüíî, ïåòåðüíú, ïîêîñüíú, 

ïîëàòüíú, ïîìûñëüíú, ïîñìàæüíú, ïðàâîñëàâüíú, ïðýëüñòüíú, ïðýìîâýðüíú, ïðý÷üñòüíú, 

ðàçë©÷üíú, ðàçóìè÷üíú, ðàìÿíè÷üíú, ðîñüíú, ñàìîõîòüíú, ñâèðýëüíú, ñåñòðüíú, ñëóõàâüíú, 

ñðüäîáîëüíú, ñòàäüíú, ñòàðîóìüíú, ñòðýëüíú, ñòýíüíú, ñúâýòüíú, ñúîáèëüíú, ñúïëúòüíú, 

ñú©æüíú, òðàïåçüíú, òüíü÷üíú, óäîáðîäýÿíüíú, óæèíüíú, óíûëüíú. 

Сложните формации са 28 – 5 с първи компонент áëàãî-, 2 с áîãî-, 3 с äîáðî-, 2 със 

çúëî-, 1 с ëúæå-, 2 с ëþáî-, 1 с ìàëî-, 1 с ìèëî-, 1 с ìúíîãî-, 1 с ïîëó-, 2 с ïðàâî-, 1 с ïðýìî-, 2 

със ñàìî-, 1 със ñðüäî-, 1 със ñòàðî- и 2 с öýëî-. 28 прилагателни са образувани с представка 

áåç-, 6 с префикс èç-, 31 с íå-, 2 с ïðý-. 



Суфикс –üñêú  

Със суфикс –üñêú в ЕП са образувани 101 прилагателни имена и наречия.  В КСП 

техният брой е 220. От прилагателните на –üñêú в ЕП 60 не са познати на 

старобългарските паметници. Не са запазени в КСП 60 прилагателни: àâëàìèèñêú, 

àäóëèíüñêú, àêñóìüñêú, àíúòèíîèñêú, àðèñòîòåëüñêú, àðèåâüñêú, àõîðýèñêú, áóÿ÷üñêû, 

áýñüñêú, âîèñêàÿ, âüñüñêú, ãðàæäàíüñêú, äèÿâîëüñêú, åäåñüñêú, åïèêóðüñêú, åyêëèíüñêú, 

çâýðüñêú, èâåðüñêú, èãóìåíüñêú, èçìàèëüòüñêú, èíäèèñêú, èíäèè÷üñêú, èòàâåíèñèîòüñêú, 

è¬ðàòüñêú, »åðìèòüñêú, »èâàèäüñêú, »èâåèñêú, êàñèâàñüíèèñêú, êåëèèñêú, êåñàðüñêú, 

êëèðîñüñêú, êóïü÷üñêú, ëèòèîèñêú, ëþáîäýèñêú, ëþáî÷ëîâý÷üñêú, ë©êàâüñêú, ìàêåäîíèèñêú, 

ìàêåäîíüñêú, ìðàìîðüñêú, íèëüñêú, íèòðèèñêú, íyñüñêú, ïëàòîíüñêú, ïîíúòüñêú, ïðîâàíüñêú, 

ðàâüíîàíúãåëüñêú, ðàçáîèíè÷üñêú, ðèíîêóðüñêú, ñêèòèèñêú, ñêèòèîòüñêú, ñêîòüñêú, 

ñïàíüñêú, ñðüäîáîëüñêú, ñòðîèñêú, ñòðîìà»åèñêú, òàâåíèñèîòüñêú, òàâåíèèñêú, ó÷èòåëüñêú, 

ôèëî»ýèñêú, ôèíè÷üñêú. 

Прилагателните, образувани с този суфикс, са свързани с топоними и етноними, 

напр. àäóëèíüñêú, àêñóìüñêú, àíêvðüñêú, àíúòèîõèèñêú, àíúòèíîèñêú и др. Интересна е 

появата на прилагателни от няколко антропонима – àðèñòîòåëüñêú, àðè¬âüñêû, ïëàòîíüñêú, 

неотбелязани в КСП. Срещат се прилагателни имена, свързани с имена на лица според 

тяхното занимание, професия, положение в обществото, личностни особености:  

àíúãåëüñêú, ãîñïîäüñêú, áîëÿðüñêú, áóÿ÷üñêû. 

Сложните думи са четири, което е приблизително 4 % от този словообразувателен 

тип: ëýáîäýèñêú, ëþáî÷ëîâý÷üñêú, ðàâüíîàíúãåëüñêú, ÷ðüíîðèçü÷üñêú. Три от тези лексеми 

не се откриват в КСП. 

Суфикси –îâú и -¬âú 

С този суфикс в ЕП са образувани 22 прилагателни имена. Това са притежателни 

прилагателни за индивидуална принадлежност, образувани основно от лични имена от –о–

и –jo– основи. Тук 17 от общо 22 прилагателни са образувани от лични имена, като 

повечето са непознати на КСП. Към повечето от прилагателните в текста на ЕП се срещат 



и форми на мотивиращото ЛИ. В някои случаи прилагателните от този тип имат 

словообразувателни синоними от същите основи, образувани със суфикс –jь, срв. 

äàíäàìîâú и äàíäàìëü, äèÿâîëîâú и äèÿâîëü.  

Суфикс –èíú  

В ЕП се срещат 7 прилагателни имена, образувани със суфикс –èíú. Това са 

притежателни прилагателни, мотивирани от имена от ж. р. по –à, -ÿ, -ü основи. В КСП с 

този суфикс са образувани 37 прилагателни. Общи между ЕП и КСП четири лексеми, 

добре представени в стб. Думите àñïèäèíú, ñêîðúïèèíú и ó¬íèíú не са познати на КСП. 

Суфикс – jь 

В ЕП се срещат общо 14 прилагателни имена, в които се открива този суфикс. 

Суфикс –jь е сравнително древен суфикс за означаване на притежание, като в историята 

на българския език влиза в силна конкуренция със суфиксите –îâú и –èíú, по-рядко с -üíú 

и -üñêú. Резултати от действието на суфикс –jь са днешните български прилагателни овчи 

(овче сирене), крави (краве мляко), риби (рибя опашка). Седем от образуваните в ЕП с 

този суфикс прилагателни не се откриват в речниците на КСП: äàíäàìëü, äóäèìëü, 

æüðü÷ü, êðàâèè, ïîãàíü, ïðîâàíü, ðàçáîèíè÷ü.  

Прилагателни с представка áåç- 

Общо 32 прилагателни имена са образувани с този формант. От зафиксираните тук 

прилагателни 11 не се откриват в КСП, а 4 са отбелязани с една словоупотреба само по 

един стб паметник. Още 5 се откриват с повече от една употреба само в Супр. 28 

прилагателни са образувани със суфикс –üíú, 3 със суфикс –èâú.  

Прилагателни и причастия с представка íå- 

Общо 63 формации. Голяма част от тях са образувани от причастия – сегашни и 

минали страдателни – íåâèäèìú, íåâúçäðüæèìý, íåçíà¬ìú, íåèñïîâýäèìú, íåêëþ÷èìú, 

íåíàâèäèìú, íåïîãëàæäåíú, íåïîäâèæèìú и др. Представката íå- в тях дава отрицателен 

смисъл на основата. От тези имена и причастия 26 не са представени в КСП, 14 са 

представени само по един паметник, като 4 от тях са хапакси.  

Прилагателни имена с представка ïðý-  



 С представка ïðý- в ЕП са образувани 10 прилагателни имена. Тази представка 

внася в значението на прилагателното допълнително значение на елативност (вид 

суперлативност). В КСП се срещат 27 прилагателни с този префикс. Тук не е познато 

единствено прилагателното ïðý÷üñòüíú, а ïðýâåëèêú, ïðýäîáðú, ïðýñâýòüëú се срещат 

само по един паметник.  

Глаголно словообразуване 

Глаголи с представка âú- 

В ЕП се срещат 57 глагола, образувани с префикс âú-. Префикс âú- внася в глагола 

значение на движение навътре или положение във вътрешността на нещо, заявено с 

основата на глагола. 47 от глаголите са засвидетелствани по КСП. 29 от тях се откриват в 

повечето паметници. Не са познати на КСП 15 глагола: âúâûêí©òè, âúâýùàòè, âúãðàäèòè, 

âúãðåòè, âúìîùè, âúíèêàòè, âúíóøèòè, âúïèñàòè, âúïëóòè, âúïðú÷èòè ñ, âúðèí©òè, 

âúðýçàòè, âúñëýäèòè, âúñò©ïèòè, âúñýäàòè.  

Глаголи с представка âúç- 

В ЕП са регистрирани 88 глагола, образувани с префикс âúç-. Значението на тази 

представка може да се определи най-общо като начало на действието, постепенно 

нарастване, натрупване, заместване или  движение отдолу нагоре.  

 Само по един паметник, и то Супр, са известни 18глагола, като повечето от тях 

имат само по една употреба: âúçáúí©òè, âúçáýñüíýòè, âúçâûñèòè ñ, âúçâçàòè, 

âúçãðàäèòè, âúçãðàæäàòè, êðàìîë© âúçäâèãí©òè, âúçäèâèòè ñ, âúçäðàæàòè, âúçäðàçèòè, 

âúñêðè÷àòè, âúñêðúìèòè, âúñëàíÿòè ñ, âúñïðýòèòè, âúñïðýùàòè, âúñïóùàòè, âúñõâàòèòè, 

âúùóäèòè ñ. 

Глаголи с представка çà- 

В ЕП се откриват 30 глагола, образувани с представката çà-. Префикс çà- внася в 

глагола значение на движение към обект, зад предела на който е насочено даденото 

действие. Може да се забележи и значение на действие, което се извършва във връзка с 

подлога (в негова полза или в негова вреда). В някои случаи представка çà- указва 

началото на действието.  



 Девет от глаголите със çà- в ЕП не се откриват в КСП: çàâðýùè, çàãîðýòè ñ, 

çàäýâàòè, çàäýòè, çàäýÿòè, çàëîæèòè ñ, çàìöàòè, çàïýòè ñ, çàñýäýòè.  

Глаголи с представка èç- 

В ЕП се откриват 84 глагола, образувани с префикс èç-. Префикс èç- внася в глагола 

значение на движение отвъд някаква граница. Не са познати на КСП следните 16: èçáèâàòè 

ïîòú, èçâàëÿòè, èçãëàäèòè, èçëý÷èòè ñ, èçìýíîâàòè ñ, èçìðüçí©òè, èçíàïîâàòè, èçóìèòè 

ñ, èçó÷èòè, èçýäàòè, èñïèâàòè, èñïëú÷èòè, èñòúíü÷èòè, èñòúùåâàòè, èñòüëýòè, 

èñòðýçâýòè, èñòêí©òè.   

Глаголи с представка íà- 

В ЕП се срещат 47 глагола, образувани с представка íà-. Значението на 

представката е извършване на даденото действие докрай или преход от едно състояние в 

друго (Цейтлин 1954). Може да означава и направление на действието в определена 

посока. Десет глагола не се откриват в стб паметници: íàáüðàòè ñ, íàâàæäàòè, íàâðýùè, 

íàâýæäàòè, íàêûâàòè, íàëåùè, íàëèâàòè, íàïèñàâàòè, íà÷àÿòè, íàÿñòè ñ. 

Глаголи с представка î- 

С представка î- в текста на ЕП са образувани 66 глагола. Представка î- представя 

действието в неговата цялост и завършеност. Не са отбелязани в речниците на стб език 19 

думи: îáîãàòýòè, îáðúñí©òè, îâëàñàòýòè, îãëàñîâàòè, îêðàñòàâýòè, îïëàçèòè, îïîëýòè, 

îïðàâèòè, îïüðàòè ñ, îñâýòàòè, îñëûøàòè ñ, îñëüí©òè, îñòðèùè ñ, îñûïàòè ñ, îñýÿòè, 

îñ³àâàòè, îòåùè, îöýïýòè, î÷ðüòàòè.  

Глаголи с представка îá- 

В ЕП са запазени 46 глагола, образувани с представка îá-. Тук се включват глаголи 

както от свършен, така и от несвършен вид. Значението на тази представка може да се 

обобщи като постепенно обхващане на обекта от действието от различни страни или в 

различни посоки. Следните 12 глагола не са познати на КСП: îáëàçèòè, îáëàöàòè, îáð©ãàòè 

ñ, îáîñòðèòè, îáðàæàòè, îáóâàòè ñ, îáúâå÷åðýòè ñ,  îáúëèçàòè, îáúñò©ïèòè, îáú©õàòè, 

îáúñòàâèòè, îáýñòè ñ. 



Глаголи с представка îòú- 

В ЕП се срещат 54 глагола с префикс îò-/îòú-. Този префикс внася в глагола 

значение на окончателно отделяне от някакво състояние, като коренът на глагола 

конкретизира начина, по който се осъществява това отделяне. Следните 13 лексеми не са 

познати на КСП: îòúáûâàòè, îòúâðüøèòè, îòúãëàãîëàòè, îòúäàâàòè, îòúäàëèòè ñ, 

îòúäóí©òè, îòúäúõí©òè, îòúíåìàãàòè/îòúíåìîãàòè, îòúíåñòè, îòúíòè, îòúïëåñòè, 

îòúðàæàòè, îòúðýâàòè.  

Глаголи с представка ïî- 

В ЕП се срещат 164 глагола, образувани с представка ïî-. Тази представка означава 

главно частично или непълно осъществяване на действието. В КСП се наброяват 272 

глагола с тази представка. Общи с ЕП са 116 лексеми. Непознати за КСП са следните 46 

лексеми: ïîâèíèòè ñ, ïîâëýùè, ïîãàøàòè, ïîãëäàòè, ïîãîñòèòè, ïîãðåáàòè, ïîãðúáèòè ñ, 

ïîæèðàòè, ïîçûáàòè, ïîêàçèòè, ïîêëàäàòè, ïîêðýïëÿòè, ïîëåæàòè, ïîìàçàòè, ïîìúêí©òè, 

ïîìûâàòè, ïîìüäëèòè, ïîìüæàòè, ïîì©÷èòè, ïîîñòðèòè, ïîïàäàòè, ïîïëüçàòè, ïîïðýòèòè, 

ïîðåùè, ïîðúïúòàòè, ïîðýâàòè, ïîñëàáëÿòè, ïîñëóãîâàòè, ïîñëûøàòè, ïîñò©ïèòè, ïîñúõí©òè, 

ïîòàÿòè, ïîòâàðÿòè ñ, ïîòâîðèòè ñ, ïîòâðüäèòè, ïîòâðüæäàòè, ïîòèñí©òè, ïîòîìèòè, 

ïîòðóæäàòè, ïîòðýáîâàòè, ïîòüìüíèòè, ïîòüìëÿòè, ïîòãí©òè, ïîò³àòè, ïîõàáèòè, 

ïîõûùàòè.   

Глаголи с представка ïðý- 

В ЕП са засвидетелствани 49 глагола, образувани с префикс ïðý-. Този префикс внася в 

глагола значение на преминаване на някаква граница, предел. При някои глаголи може да 

означава и действие, което се извършва в по-голяма от нормалното степен. В някои случаи 

означава и повторителност на действието. Не се срещат в КСП 12 глагола: ïðýäëúæèòè, 

ïðýçèðàòè, ïðýîáðàæàòè, ïðýîáðàòèòè, ïðýïèòàòè, ïðýïî÷èâàòè, ïðýïî÷èòè, ïðýïóùàòè, 

ïðýïüñòðèòè, ïðýñòîÿòè, ïðýñûïàòè, ïðý÷ðüñòè.  

Глаголи с представка ïðè- 



В ЕП са запазени 45 глагола, образувани с представка ïðè-. Тази представка 

означава, че действието е насочено или се осъществява в непосредствена близост до нещо 

или до някого. 11 лексеми не са познати на КСП: ïðèáëþñòè, ïðèãúíàòè, ïðèêëàíÿòè ñ, 

ïðèêëýùèòè, ïðèêîïèòè, ïðèëàãàòè, ïðèëèâàòè, ïðèïëüâàòè, ïðèñýùàòè, ïðèò³àòè, 

ïðèóñòèòè.   

Глаголи с представка ïðî- 

В ЕП се откриват 29 глагола, образувани с представката ïðî-. Значението на представката 

е преминаване през нещо. Не са познати на КСП шест лексеми: ïðîâýäýòè, ïðîïëþí©òè, 

ïðîñòèðàòè, ïðîò³àòè, ïðîöâýòàòè, ïðîöýæäàòè. Повечето от тях могат да се открият в 

обследваните патерични текстове.  

Глаголи с представка ðàç- 

В ЕП се срещат 40 глагола с представка ðàç-. Представката има значение на 

окончателно отделяне от нещо. На КСП не са известни следните девет глагола: ðàçëàãàòè, 

ðàçëèÿòè ñ, ðàçëèòè ñ, ðàçëèÿòè ñ, ðàñàäèòè, ðàñêàæàòè, ðàñïëåñòè, ðàñòâàðÿòè, ðàñýñòè ñ.  

Глаголи с представка ñú- 

В ЕП се наброяват 99 глагола, образувани с представка ñú-. Общото значение на 

представката е съвместност на действието. Може да се обособи и второ значение – 

събиране на обекта в едно цяло. От предлога ñú с родителен падеж вероятно идва 

значението на глаголите ñúíèòè, ñúõîäèòè  и ñúñò©ïèòè „излизам от нещо”. Не са запазени 

в КСП 18 глагола: ñúáëàæíÿòè, ñúâëàäàòè, ñàâëàäîâàòè, ñúâúêóïîâàòè, ñúãíîèòè, 

ñúäðàáëÿòè, ñúäðúãí©òè ñ, ñúäýëîâàòè, ñúæèòè ñ, ñúêëàñòè, ñúëèâàòè, ñúìîùè, 

ñúìúêí©òè, ñúíçèòè, ñúðýçàòè, ñúóêðýïëÿòè, ñúõîäèòè ñ, ñúøèâàòè.  

Глаголи с представка ó- 

В ЕП се откриват 114 глагола, в които може да се отдели представката ó-. 

Основното значение на този префикс е окончателен и необратим резултат от действието, 

показано чрез основата. Не са познати на КСП 38 лексеми: óáûâàòè, óáýãàòè, óâèäýòè, 



óâýðÿòè, óâýñòèòè, óâñòè, óãàøàòè, óãîðýòè, óãðçí©òè, óäâîðèòè ñ, óäîëýâàòè, 

óæåñòî÷èòè, óæè³àòè ñ, óèìàòè, óêàðàòè, óìèðÿòè, óìýðèòè, óíàáúäýòè ñ, óïëóòè, 

óïîäàðÿòè, óïðàæíÿòè ñ, óïðàçäüíîâàòè, óïðýìèòè, óðàçèòè, óðàòèòè ñ, óñïýòè, 

óñïýøèòè, óñòðèùè, óñòðî¬âàòè, óñúìîòðèòè, óñúðýñòè, óòàÿòè, óòåùè, óòîïàòè, 

óòðü³àòè, óòðýçâèòè, óòúí©òè, ó÷èñòèòè.  

 

COMPOSITA 

Сложните думи заемат важен дял от стб лексика. В текста на ЕП се наброяват 4053 

думи, от които сложните са 165, което прави 4 %.  

В ЕП са представени 55 типа композита според първия компонент, от които 

групови композита (съставляващи група с поне два члена според първия компонент) са 31, 

а 24 са употребени еднократно. 

 

ТРЕТА ГЛАВА 

ОСОБЕНОСТИ НА ЛЕКСИКАЛНИЯ СЪСТАВ НА ЕГИПЕТСКИЯ ПАТЕРИК 

ГРЪЦКА ЛЕКСИКА 

В ЕП се наблюдават 184 гръцки думи – съществителни, прилагателни и два 

глагола. В този брой са включени жителските имена, но не са включени топонимите и 

антропонимите и производните им. Гръцката лексика представлява 4 % от общата лексика 

в ЕП. От 184 гръцки думи 134 са съществителни, две са глаголи, а 48 са прилагателни 

имена. Прави впечатление, че гръцката лексика, отбелязана тук, е продуктивна на 

славянска почва -  покрай àíúãåëú се среща и àíúãåëüñêú, àíúãåëîâú, покрай àïîñòîëú – 

àïîñòîëüñêú, покрай àñïèäà – àñïèäèíú, покрай âðàõìàíú – âðàõìàíüñêú и âðàõìàíîâú, 

äèÿâîëú – äèÿâîëüñêú, äèÿâîëü и äèÿâîëüñêú, åâàíúãåëè¬ - åâàíúãåëüñêú, êëèðèêú, êëèðîñú 

– êëèðîñüíèêú, êëèðîñüíú, êëèðîñüñêú,  и пр. Интерес представляват и двата глагола 

ëèòóðãèñàòè и õåðîòîíèñàòè. Те са образувани с помощта на суфикс –ñà-, един 

словообразувателен тип, който не е познат на КСП, но който ще се разпространи в по-

късните етапи от развитието на българския език. Покрай тези два глагола в ЕП са 



зафиксирани и съществителните, в които се вижда мотивиращата основа – ëèòóðãèÿ и 

õåðîòîíèÿ.  

 104 думи не са познати на КСП: àëúôàâèòú, àíàãíîñòèêú, àíàãíîñòú, àíúãåëîâú, 

àíúòèîõèè, àðèòúìèêèÿ, àðõèäèÿêú, àðõèìàíúäðèòú, àñïèäèíú, àñòðîíîìèÿ, âèñàäà, 

âðàõìàíîâú, âðàõìàíú, âðàõìàíüñêú, ãåîìåòðèÿ, ãèãàíòú, ãîòû, ãðàìàòèêèÿ, äèÿâîëüñêú, 

äîìíèíú, åëèíüñêû, åïàðõîâú, åïèêóðüñêú, åïèñòîëèÿ, åyíîìèàíú, åyñòà»èàíú, å»èîïú, 

èãóìåíüñêú, èçìàèëèòüñêú, èçìàðàãäú, èìàòåðú, èíúäèèñêú, èíäè÷üñêú, èíäú, èïîïîòàìú, 

èñòåðíà, èñòîðèÿ, è¬ðàòüñêú, è¬ðóñàëèìèòú, »èâåàíèíú, »yìèàíú, êàâêàëú, êà»èçìà, 

êàëóãåðú, êàïàäîêèè, êàïàäîêú, êàòèðü, êåëèèñêú, êåëèÿ, êåñàðüñêú, êèëèêú, êëèðîñüíú, 

êëèðîñüñêú, êîðêîäèëú, ëèòóðãèñàòè, ëyâýíèíú, ìàêåäîíú, ìàêåäîíèèñêú, ìàêåäîíüñêú, 

ìàíèîëó, ìàíèõåè, ìàíúòèÿ, ìðàìîðüñêú, ìóðèíà, ìóðèíú, íèòðî, îäîíòîòóðàíîíú, îêèàíú, 

ïàëåñòèíú, ïàòåðèêú, ïàyëèàíú, ïåðèïàòèêú, ïåðú, ïåðúñîíú, ïåòåðüíú, ïîëàòüíú, 

ïðåçâèòåðîâú, ïðîïîñèòú, ïñàëòú, ðèòîðèêèÿ, ñêèòèèñêú, ñêèòèîòüñêú, ñêèòú, ñêèòüñêú, 

ñêîðïèèíú, ñòèõàðü, ñòðîìàòåèñêú, ñyíúêëèòèêè, ñyíúêëèòèêú, ñyíúêëèòú, ñyðú, òàâåíèñèè, 

òàâåíèè, òàðúñèòèíú, òðàïåçüíú, òèâåàíèíú, òðèâóíú, óàêèí»ú, óãêèÿ, ó¬íà, ó¬íèíú, 

ôèëî»ýèñêú, ôèíè÷üñêú, õåðîòîíèñàòè, õåðîòîíèÿ.  

ПРАБЪЛГАРИЗМИ  

Прабългаризмите в ЕП не са многобройни, но тяхното присъствие със сигурност 

доказва българския произход на текста. Със сигурен прабългарски произход в ЕП се 

среща съществителното êðú÷èè, употребено тук покрай славянските êîâà÷ü и êóçíüöü. В 

тази група попада и съществителното ñîêàëúêú месарница или готварница, както и 

производното от него ñîêàëüíèöà със същото значение. Не ми е ясен произходът на 

съществителното òîáûðü меден съд, котел.Думата не е засвидетелствана в нито едно от 

използваните лексикографски пособия. Тук се включват и стб êóìèðú издялано от дърво; 

дървен истукан, статуя на бог, и производните êóìèðüñêú, êóìèðîëþáèöà, 

êóìèðîñëóæåíè¬. Като прабългарска се приемат и лексемите ÑÐÜÄÎÁÎËß роднина, 



ÑÐÜÄÎÁÎËÜÍÚ, ÑÐÜÄÎÁÎËÜÑÊÚ, ÑÐÜÄÎÁÎËÜÑÒÂÎ. Прабългарски произход се 

признава и за ÎxÑÌÚ щавена кожа, пергамен, ÎxÑÌÝÍÚ. Към прабългарските заемки 

се причисляват и ÑÎÊÀËÜÍÈÖÀ готварница или месарница, ÑÎÊÀ×ÈÈ готвач. С вероятен 

прабългарски произход са и ÊÎxÒÈß десертно блюдо и ÊËÎÁÎxÊÚ кошница. Така в ЕП 

прабългаризмите са една не особено многобройна, но доста активна в словообразувателно 

отношение група, която също свидетелства за българския характер на този текст.  

  МОРАВИЗМИ 

 В текста на ЕП се откриват следните пет лексеми, които с по-голяма или по-малка 

сигурност могат да се отдадат на моравското градиво на стб книжовен език (тук не се 

поместват лексемите êîìúêàòè и êîìúêàíèå, тъй като се отчита, че спадат към заетата от 

латински лексика): ÃÎÑÏÎÄÀ монашеско жилище, килия, ÍÅÏÐÈßÇÍÜ дявол, нечистият, 

ÍÅÏÐÈßÇÍÈÍÚ, ÍÅÁÅÑÜÑÊÚ, ÏÎÄÚÍÅÁÅÑÜÑÊÚ.  

ПРЕСЛАВСКА ЛЕКСИКА 

Сред лексиката на ЕП се среща и значителен пласт лексика, която според редица 

изследвания  може да се определи като преславска. Едновременната употреба на голям 

брой преславски лексеми и спорадични лексикални моравизми определят лексикалния 

облик на ЕП. Тази едновременна упротреба би могла да означава, че преводът на ЕП е 

осъществен в Преслав сравнително рано, когато моравизмите все още са били познати и 

разбираеми. Това е времето, когато учениците на славянските първоучители все още са 

били сред живите и са общували със своите ученици – т.е. времето в края на ІХ и началото 

на Х в. Това трябва да бъде и времето, когато преславската редакция на богослужебните 

книги вероятно все още не е била започнала.  

 
БИТОВА ЛЕКСИКА В ЕГИПЕТСКИЯ ПАТЕРИК  
 

Изследването на битовата лексика в патеричните текстове е една от актуалните 

задачи пред старобългарската лексикология. По съдържание те представляват не творби 

на основоположниците на монашеството, а истории за тях, събирани и разпространявани в 

монашеска среда по устен път, а едва по-късно записани. Това предполага и по-широкото 

присъствие на народна, битова лексика, останала извън каноничните ръкописи. 



Едновременно с това преводът на патериците се извършва в една твърде ранна епоха - IX - 

X в. - и е свързан с потребностите от назидателно-поучителна книжнина за едно ново 

съсловие - монашеството. Това е свързано от своя страна със създаването на специфична 

терминология, свързана с монашеските практики и институции - това са няколко 

тематични групи лексика, включващи наименованията на монасите, храната, облеклото, 

молитвената практика, ръкоделието на монасите. Тази лексика първоначално е била 

твърде разнообразна и едва на един по-късен етап се прави опит за нейното нормиране. 

Така че при разглеждането на лексиката на патериците трябва да се обърне внимание на 

една специфична релация: от една страна, културната ситуация, когато се превеждат 

текстовете (всъщност времето, когато възникват първите манастири по нашите земи), и 

отражението й в текстовете; от друга страна, самото битуване на тези текстове и 

влиянието им върху средновековното българско и славянско монашество. 

Тук са представени няколко групи лексеми от Египетския патерик, свързани с 

монашеския бит и практики, като по-специално внимание се обръща на думите, 

характерни за този старобългарски превод.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Текстът на ЕП включва 4053 лексеми, от които 1290 съществителни, 1514 глаголи 

и 707 прилагателни имена. Тук спадат още 326 антропонима и топонима. Останалите 

части на речта са представени в 219 лексеми. Мотивираната лексика е представена от 855 

съществителни, 448 прилагателни и 1039 глагола.  

 Сред съществителните за лица най-продуктивен е суфикс –üöü, с който са 

образувани 112 съществителни, от които 92 със значение на лице. Това представлява 13 % 

от мотивираните съществителни или 8, 7 % от всички съществителни. Второ място по 

активност заема суфикс –üíèêú с 81 съществителни, което е 9, 5% от  мотивираните 

съществителни и 6, 3 % от всички съществителни. На трето място по активност сред 

мотивираните съществителни от м. р. е суфиксът –òåëü с 29 имена, съответно 3, 4 % и 2, 

2%. По-слабо са представени останалите форманти –èíú (с 29 формации), -÷èè (със седем 

имена), -úêú (5), -àðü (5), - òàè (3). Суфиксалното словообразуване при имената за лица от 

мъжки род следва точно моделите, зададени в КСП.  



 Имената за лица от ж. р. са представени със суфикс –èöà, с който са образувани 54 

съществителни, от които лица са 21. Това са 6, 3% от мотивираните съществителни или 4, 

2% от всички съществителни.  

 Сред абстрактните съществителни се наблюдава безспорно превъзходство на 

суфикс –íèå/-òèå. С него са образувани 304 съществителни имена. Това представлява 35, 5 

% от мотивираните съществителни и 23, 5% от всички съществителни. На второ място по 

активност е суфиксът –üñòâî с 56 съществителни или 6, 5%, съответно 4,3 %. На трето 

място е суфиксът –èå с 46 имена и 5, 4% и 3, 5%. Следват суфиксите –îñòü, -èíà, -îòà и –

üñòâèå със значително по-слаба активност (съответно с 34, 29, 15 и 20 формации). 

Абстрактните съществителни в слодообразувателно отношение също не предлагат 

изненади и в процентно отношение се съотнасят плътно към стб материал.  

 Сред прилагателните имена суфиксът –üíú участва най-активно в 

словообразуването с 275 имена, което представлява 61 % от суфиксално образуваните и 39 

% от всички прилагателни. На второ място по активност е суфиксът –üñêú. С него са 

образувани 101 прилагателни или 22, 5 % от суфиксално мотивираните и 14 % от всички 

прилагателни. На трето място и суфиксът –îâú с 22 имена или 5, съответно 3 %. 

Сравнително по-малко са застъпени прилагателните на –èíú – два пъти по-слабо, 

отколкото се срещат в КСП (7 срещу 37 или 0, 17 срещу 0, 35 %). Значителна е 

словообразувателната роля на префиксите – íå – с 63 прилагателни и причастия и áåç- с 32 

прилагателни. Прави впечатление, че префикс íå- в ЕП е представен сравнително по-

слабо, отколкото го срещаме в КСП (63 срещу 215 имена и причастия).  

 В областта на глаголната префиксация може да се изтъкне преобладаването на 

префикса ïî- със 164 формации или 15, 8% от мотивираните с представки глаголи и близо 

11 % от всички глаголи. На второ място по активност е представката ó-, с която са 

образувани 114 глагола или 11% и 7, 5%. На трето място е префиксът ñú- със 99 формации 

или 9, 7 %, съответно 6, 6 %. Следват âúç – и èç- със съответно 86 и 85 глагола или 8 и 5, 6 

%, î- с 66 примера, îòú- с 54 и îá- с 46 глагола. Сравнително по-слаба е 



словообразувателната активност на префиксите íà-, âú-, ïðè- и ðàç-. Най-слаба е 

активността на префикс äî- - 4 формации.  

 От глаголната суфиксация тук са разгледани само формациите със суфикси –îâà – и 

–üñòâîâà-. Описани са 54 глагола със суфикс –îâà- и 9 със суфикс –üñòâîâà-.  

 Гръцката лексика в текста на ЕП наброява общо 185 лексеми. Това представлява 

приблизително 4 % от целия лексикален състав на ЕП. Към това количество следва да се 

добавят още 326 лексеми, назоваващи топоними и антропоними. Прави впечатление, че 

гръцката лексика включва както съществителни, адаптирани съответно към славянския 

език, така и прилагателни, образувани от тях, т. е. фонетичната и морфологичната 

адаптация води и до словообразувателна активност на тези лексеми на стб почва. 

Забележителна е и появата на два глагола, образувани със суфикс –èñà-: ëèòóðãèñàòè и 

õåðîòîíèñàòè.  

 В езика на ЕП се наблюдават 165 сложни думи от различни части на речта. В 

процентно отношение това прави 4, 1 от цялата лексика. По този показател ЕП се 

доближава най-много до Евх и стои сравнително близо до Ен. От патеричните текстове 

според употребата на композита ЕП се намира най-близо до СинП.  

 Сравнението между лексиката на ЕП и лексиката на КСП води до някои интересни 

резултати. Най-голяма е лексикалната близост със Супр. Само в Супр се откриват 256 

съществителни, които в голямата си част са хапакси. За сравнение, общи само между Евх 

и ЕП са 20 съществителни, от които хапакси в Евх са 14. В ЕП се откриват 48 хапакси сред 

глаголите в Супр, както и 39 еднократно употребени прилагателни от Супр. Подобна 

лексикална близост едва ли е случайна. От само себе си се налага изводът, че преводът на 

ЕП и преводите в Супр (житийната част) са осъществени в едно и също книжовно 

средище и по едно и също време. Поразителното е, че двата паметника съдържат и един 

общ текст – житието на св. Павел Препрости, който обаче е представен в тях в различни 

преводи.  

 Заниманията с лексиката на ЕП не бива да се ограничават само до книжовната 

лексика, а задължително трябва да включват и битовата лексика, която ще даде много 

материал както на езиковедите, така и на етнолозите и на културните антрополози. Тук бе 

направена само една плаха стъпка в тази посока. 



Лексиката на ЕП показва някои следи от „моравизми”, но като цяло количеството 

им не позволява, както това беше доказъл още Ван Вейк, да се допусне възникване на 

текста във Велика Морава.  

 От друга страна, в лексиката на ЕП се откриват значителен брой „преславизми”. 

Покрай тях се среща и една немалка група от прабългарски по произход думи, също 

пълноценно усвоени в езика. Това води до заключението, че преводът е осъществен в 

Източна България, най-вероятно в Преслав, през Х в. Към такъв извод насочва и 

цялостният характер на описаните езикови явления. Все пак, едновременната употреба на 

„моравизми” и „преславизми” би трябвало да е индикатор за сравнително ранно 

възникване на текста – според мен, не е невъзможно за време на поява на текста да се 

приеме началото или поне първата половина на Х в. В подкрепа на тази хипотеза е и 

целият състав на ЕП – в него са представени най-авторитетните текстове за египетското 

монашество.  

Не бива да се пропуска възможността ЕП в цялостния си облик да не е възникнал 

едновременно, а сливането му в единен сборник да е станало и доста по-късно от 

първоначалния превод на съставящите го текстове. Към подобен извод водят 

лексикалните разлики между основния текст и Църковната история. Подробен езиков 

анализ на достъпните ръкописи би дал отговор и на въпроса дали в Русия е пристигнал 

един кодекс, или е възможно да са два с различно съдържание – пълна и кратка версия 

(респективно с и без Аскетическите поучения на св. Василий). Второто предположение 

също заслужава внимание, защото в руската традиция са запазени и двете версии на текста 

(по най-ранните преписи), двете версии са представени и във Великите чети минеи на 

митрополит Макарий.  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Научни приноси на дисертационния труд 

1. Дисертацията  е първото цялостно изследване върху Египетския патерик, 

старобългарски преводен паметник от Х в. В нея е направено детайлно описание на текста 

на Египетския патерик, което ще улесни евентуалните бъдещи занимания с него. 

Посочени са връзките на текста на ЕП с други патерични текстове.  

2. Тъй като Египетският патерик е съставен на славянска почва, няма византийски 

паметник, който да му съответства точно. В труда са идентифицирани  гръцките му 

източници според достъпните издания.  

3. В дисертацията е описана мотивираната лексика на паметника по словообразувателни 

форманти. Изведени са активните в словообразувателно отношение типове. Разгледани са 

в пълнота суфиксалното словообразуване при съществителните имена, суфиксалното и 

префиксалното словообразуване при прилагателните, префиксацията при глаголите. Въз 

основа на материала са направени изводи за словообразувателната активност на отделните 

форманти.  

4. Лексиката на  изследвания паметник е представена на фона на класическите 

старобългарски паметници, сравнена е и с преводи от времето на Преславската книжовна 

школа, както и със сходни патерични текстове. Сравненията сочат, че Египетският 

патерик е бил преведен в рамките на Преславската книжовна школа. Определени лексеми 

свързват текста с произведенията на Йоан Екзарх, но най-чести са съвпаденията с 

лексиката на житийната част на Супрасълския сборник.  

5. Описани са особеностите на лексикалния състав на Египетския патерик по отношение 

на заетата от други езици лексика. Установяват се лексикални елементи, заети от гръцки 

или прабългарски, които не се откриват в други текстове.  

6. В специална глава е представена битовата лексика на текста, едно поле, все още 

недостатъчно проучено от страна на палеославистиката. Правят впечатление големите 

синонимни възможности на езика. 

7. В дисертацията са представени значителен брой лексеми, неизвестни от досега 

съществуващите речници и изследвания. Те разширяват представата за богатството на 

старобългарския език и за неговите словообразувателни възможности.  



8. Изследването дава нов материал, който ще бъде полезен при изучаването на 

старобългарския книжовен език и най-вече на старобългарската лексикология, както и на 

българската историческа лексикология.  
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