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The article deals with the verbs in the Middle Bulgarian
translation of the Orations of avva Dorotheos with initial letters (À–
Ì), which are used with meanings other than those registered in the
classic Old monuments. The establishment of non-fixed meanings in
the oldest Bulgarian texts is essentially important in applying the
methods for determination of the lexical richness of the Old Bulgarian
language by using the data from lately arisen texts. These new data
may be used in the study of language processes in the field of historical
lexicology of the Bulgarian language. A connection is being made
with the semantics of the verbs in the Modern Bulgarian language.

Обогатяването на лексикалния състав на един език е резултат не
само от въвеждане и използване на нови думи, но и от натоварване на
вече съществуващи речникови единици с нови значения. Приема се, че
в съвременния български книжовен език вече всеки четвърти глагол е
многозначен (Бояджиев 1986: 67; Русинов, Георгиев 1996: 119). Голям
брой глаголи в среднобългарския превод на словата на авва Доротей (=
АД) са употребени със значения, различни от тези в класическите
старобългарски паметници (= КСП). Основна задача на настоящото
изследване е да се направи преглед на глаголите у АД със семантика,
отличаваща се от тази през класическия старобългарски период, като
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целта е да се извлекат сведения за спецификата в развитието на лексикалните значения при глаголната лексика в диахронен аспект.
âúçì©òèòè, -ì©ù©, -ì©òèøè св. (3)
В КСП глаголът е регистриран 17 пъти със значения: 1) ‘Смутя,
объркам някого’ (прен.); 2) ‘Раздвижа (се)’ (за течност, при възвратна и
възвратно-страдателна употреба).
При АД, наред със значението ‘смутя, обезпокоя’ (ðëÞóóù,
Tñåèßæù), се открива и семантика ‘размътя’, от която вероятно по-късно
се е развило споменатото преносното значение, останало незасвидетелствано в КСП:
è òàêî ïî ïðåñò¹ïëåí’”è, ÿLæå âîäà âúçì¹ùåíà (ôåèïëùìÝíïõ) §
ìíwã¥ ïðúñòè (÷ùìÜôùí), íèêòîæå ìîæåU ïîðàç¹ìýòè ëèöà ñâîåãî (81).
И така след престъплението, както (при) вода, размътена от
много тиня, никой не може да разпознае собственото си лице.
При отсъствие на гръцки текст би могло да се приеме, че значението съвпада с това в КСП – отново става въпрос за течност и пасажът
би могъл погрешно да се изтълкува в смисъл, че водата е раздвижена
от потапянето на човешки пръсти, вследствие на което оглеждащите се
в нея не могат да разпознаят лицата си (формата на съществителното
след предлога § би могла да се приеме като резултат от напредналите
процеси на разпад на падежната система през среднобългарския
период). Справката с гръцкия текст обаче недвусмислено показва, че е
налице семантика, нерегистрирана в КСП – причастието в цитирания
пример е получено от глагола èïëüù, който има значения 1) ‘мътя,
размътвам’; 2) ‘смущавам, обезпокоявам’ (Liddell, Scott 1843–1996: 803;
Войнов, Георгиев 1992: 364), а гръцкотото съществително в текста на
 Поради ограничения, произтичащи от спецификата на изданието и
засягащи обема на публикацията, тук ще бъдат разгледани само глаголите с
начални букви À–Ì. Изследването на глаголната семантика в среднобългарския
превод на словата на авва Доротей се прави по Лвовския препис (= Лвов, ркп.
№ 217, II от библиотеката “Драгоманов” в гр. Лвов). При наличие на разлики с
най-ранния препис, съдържащ среднобългарския превод, ръкопис 1054 от
сбирката на М. П. Погодин (= Пог, РНБ, XIV–XV в., двуюсов, двуеров,
търновски правопис), те ще се посочват и коментират. Цитирането е според
направената в ръкописите пагинация. Гръцките съответствия се дават по Migne
1857–1866, тъй като липсва критично издание на гръцкия текст на словата на
авва Доротей. Засвидетелстваните в КСП значения се посочват по СтбР 1999–
2009 и СтС 1999.
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оригинала не е ‘пръст (на човек) (äÜêôõëïò)’, а ‘пръст (земна маса)
(÷™ìá)’.
В съвременния български език глаголът запазва първото от посочените при КСП значения, но употребен с друг префикс (раз-), реализира семантика, съвпадаща с тази в АД.
ãîðýòè, ãîð«, ãîðèøè несв. (4)
В КСП глаголът се среща 22 пъти със значение ‘горя, запален
съм’, а употребен като прич.-прил., развива преносна употреба ‘горещ,
разгорен, нажежен’.
В АД, заедно с тези значения, се регистрира и семантика
‘претърпявам злополука; похабявам се, развалям се’:
ïàê¥ ïðîñòèðàåòú ðèç¹ ñâîþ, èëè ïîêð¥âàëî íà ñëíöè, è îáëýíèò± ñ
âçòè åC è îñòàâèU åC ãîðýòè (êáê‡íáé)... (87).
После простира дрехата или одеялото си на слънце, домързява
го да го снеме и го оставя да се похаби...
Както и в по-горния пример, при липсата на гръцки текст би могло
да се предположи, че значението на глагола съвпада с това в КСП –
ризата или одеялото, оставени на слънце, изгарят от слънчевите лъчи.
В текста на оригинала обаче е употребен инфинитивът на глагола
êáêýíïìáé, чиито значения са: 1) ‘показвам се лош (ленив, страхлив и
под.)’; 2) ‘не изпълнявам задълженията си’; 3) ‘търпя нещастие,
претърпявам злополука’ (Liddell, Scott 1843–1996: 864; Войнов,
Георгиев 1992: 394). Книжовникът преводач на АД внася нов, допълнителен нюанс в семантиката на глагола, имайки основание за това и
от логическа, и от етимологична гледна точка – предметите от посочения
тип, оставени на слънце, реално не изгарят, а само влошават или изгубват качествата си (мотивиращата дума в словообразувателната структура
на êáêýíïìáé е êáêüò – ‘лош, негоден, непотребен и т. н.’). Разглежданото значение при АД е изключително често използвано в разговорния стил на съвременния български книжовен език – ‘изгарям’, т. е.
‘постига ме, сполетява ме нещастие, наказание, неприятности и под.;
пострадвам’. Разликата е, че при АД употребата е пряка, докато в съвременния език е налице развита преносност на значението (РБЕ 1977–
2004, т. 6: 144). Същото като в АД значение се съдържа например в
израза ‘през лятото дрехите изсъхват бързо и не трябва да се оставят да
горят’ (т.е. ‘да вехтеят, да се хабят на слънце’).
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äàòè, äàìü, äàñè св. (72)
Както и в КСП, глаголът äàòè у АД се употребява предимно в 2
значения: 1) ‘Дам’; 2) ‘Позволя, разреша, допусна’.
В среднобългарския превод на словата на авва Доротей се
регистрира ново лексикално свързано значение, незасвидетелствано в
КСП:
ÿêîæå ¹áî èäå è âúïðîñè åãî. íà÷àòú §ðàæàòè åãî è ãëàòè ... íå
ïå÷åøè ëè ñ î íå÷èñòîòý ñâîåè... è §ï¹ñòè åãî. äàâú åìó äâý çà ëàíèòý
(29).
Когато отиде да го попита, (той) започна да го бута и да (му)
говори: „Не се ли грижиш за нечистотата си?”... и го отпрати, като
му удари два шамара.
Цитатът е от слово â, î äîñè¼åè, което няма съответен гръцки текст,
а изразът äàòè çà ëàíèòý (êîì¹) означава ‘ударя плесница, шамар (на
някого), зашлевя’ и разширява списъка от лексикално свързани значения, срещани в старите текстове – äàòè ñëàâ© (‘изразя благодарност’),
äàòè îòúâýòú (‘произнеса решение (присъда)’ и под. Новото значение
е от типа например на израза „получавам / давам една тояга, един по
гърба” и пр.
äýëàòè, -à«, -à¬øè несв. (19)
Значенията на äýëàòè в КСП са следните: 1) ‘Работя, трудя се’;
2) ‘Обработвам земята’; 3) ‘Строя, градя, изграждам нещо’; 4)
‘Изпълнявам, извършвам нещо’.
В словата на авва Доротей се среща и значение ‘правя’:
à èæå ïëèí¼¥ äýëàþù’”è (ðëéíèÜñéïé Tñãáæüìåíïé), âñåãäà äîëó
ñóòú ïðåêëîíåíè, âú çåìëþ áëþäóùå (253).
А тези, които правят тухли, винаги са приведени надолу и гледат
в земята.
Новорегистрираното значение е близко до посоченото на четвърто
място по-горе, но докато в КСП след глагола äýëàòè в ролята на преки
допълнения се срещат предимно абстрактни съществителни (äýëî
äýëàòè, çúëî äýëàòè, áåçàêîíè¬ äýëàòè), то при АД сегашното деятелно
причастие, получена от него, е употребено в семантична връзка с
конкретно съществително – израилтяните, напуснали Обетованата земя,
са принудени да правят тухли за строежите на фараона.
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äýÿòè и äýòè, äý«, äý¬øè несв. (3)
В КСП глаголът äýÿòè има основно значение ‘правя, извършвам
нещо’ и произтичащи от него лексикално свързани значения –
(ïðý)ëþáû äýÿòè – ‘прелюбодействам, развратнича’; ïàêîñòè äýÿòè –
‘причинявам страдание, измъчвам’ и под.
В АД се среща нерегистрираното в старите текстове значение
‘слагам някъде, дявам’:
è êîíå÷íýå, íå îáðýòàà êàìî äýòè (ôß ðïéÞóåé) ñ’”à. ÿêî âèäýøå ïðî÷åå
èçãíèâàþùà, §õîæäààøå è ïîìýòààøå  (217).
И накрая, не намирайки къде да дене тези неща и виждайки, че
се развалят, отиваше и ги изхвърляше.
Прави впечатление, че книжовникът преводач не се е съобразил
с гръцкия текст и е заменил израза ôß ðïéÞóåé (‘какво да (ги) прави’) с
(‘къде да (ги) дене’ – положение, характерно за българските диалекти,
където глаголът ‘дявам’ обикновено се употребява с наречия где, де,
къде (РБЕ, Т. 4: 587). Показателно е, че освен глаголите ðñÜôôù и ðïéÝù
като съответствие на българския глагол в една от общо трите му
употреби се среща и äßäùìé, което не е присъщо за КСП:
ñåãî ðàäè è ìwvñåà ãëþòú, îäýâàþùà ààðîíà âú îäåæä© àðõ’”åðåèñê¹þ.
íà ïåðñè åãî äýàòè (Пог – äààòè!) (äéäüíáé) ñëîâåñíîå, ïî áæ’”þ ïîâåëåí’”þ
(304).
В случая или става въпрос за грешка, резултат от паронимия (т.е.
преводачът на Лвов е ползвал по-стар превод), и äýàòè в случая стои
вместо äàÿòè (вж. äààòè в Пог), или е налице деформация на превода и
езиковото съзнание на автора на Лвов модифицира текста на оригинала
в съответствие с особеностите на българската разговорна реч, т.е. би
могло да се предположи, че глаголът äýÿòè / äýòè е притежавал значение ‘обличам; нахлузвам навличам’, запазено в съвременния български език само при префигирания глагол ‘надяна’ (РБЕ, Т. 10: 213).
èçâåñòè, èçâåä©, èçâåäåøè св. (5)
В КСП се срещат пет значения на глагола èçâåñòè: 1) ‘Изведа навън
(от помещение и под.)’; 2) ‘Отведа, заведа на определено място’; 3)
‘Премина, изляза’; 4) ‘Създам, произведа (прен.)’; 5) ‘Изтъкна, изкажа,
направя явно (прен.)’. При четвъртото значение се отбелязва и нюанс в
семантиката ‘извлека, изкарам’, но само при конкретни съществителни
имена (вода, водоизточници). В АД това значение се среща и приложено
към абстрактни съществителни при цитирането на Йерем. 15:19, като
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по този начин преносното значение бива допълнително надстроено до
‘извлека; отделя, разгранича’:
àùå èçâåäåøè (TîáíÜãfò) ÷Tòíîå, § íåäîñòîèí±ñòâà. ÿêî ¹ñòà ìîà
á©äåøè (321).
Ако извлечеш праведното от грешното, ще бъдеш като Моите
уста.
Употребата на глаголи с това значение в комбинация с абстрактни
съществителни имена в съвременния български език е често срещано
явление (‘изведа, изолирам, извлека, определя смисъла / значението’).
èçâîëèòè, -ë«, -ëèøè св. (1)
В КСП са регистрирани четири значения на глагола: 1) ‘Поискам,
пожелая’; 2) ‘Избера’; 3) ‘Благоволя, проявя добра воля, благосклонност’; 4) ‘Приема, призная’. Отбелязани са и 2 лексикално свързани
значения – ‘недей (недейте)’ – íå èçâîëè, íå èçâîëèòå; ‘намеря за добре,
сметна за целесъобразно’ – èçâîëèòú ìè ñ.
При АД се среща фразеологически свързано значение, незасвидетелствано в КСП:
ïðèñíî áî íàáëþäøå, è ïðèïîñë¹øààøå. èçâîëè ñ åì¹ (Väïîå)
âèäýòè íýêîåãî § áðàòåè, êðàä¹ùà ñìîêâ¥, è ÿäóùà... è ãëà §ö¹. ñèðý÷ú,
èã©ìåí©... âèäýõú åãî èçú ¹òðà êðàäóùà ñìwêâ¥ § âåðòîãðàäà è ÿäóùà
(176).
Винаги наблюдаваше и мамеше. Веднъж му се стори, че вижда
един от братята да краде и яде смокини... и каза на игумена:
„Сутринта го видях да краде смокини от градината и да ги яде”.
Тук употребата е безлична и изразът èçâîëèòú ìè ñ (äïêåq)
означава ‘струва ми се’ (Войнов, Георгиев 1992: 201).
èçèìàòè, -à«, -à¬øè несв. (1)
В КСП при този глагол са засвидетелствани форми за 1 и 2 л. ед.
ч. сег. вр. èçåìë«, èçåìë¬øè. Единствената му употреба в словата на
авва Доротей показва, че, освен посочените, би следвало да реконструираме форми за 1 и 2 л. ед.ч. сег. вр. èçèìà«, èçèìà¬øè, като по
този начин парадигмата става еднотипна например с тази на âúçüìàòè
(âúçèìàòè), в чиято сегашна основа битуват посочените два типа паралелни форми:
ì¥ æå åäèíà÷å íè òî ñàìîå âëàãàëèùå ñòæàõîìú, §ê©äó èçèìàåìú
(Bíáëßóêïìåí) (286).
А ние все още не сме се придобили дори кесия, откъде ще харчим?
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Освен това е налице и разлика в значението – докато в КСП то е
‘вземам, отнемам; извличам добивам (Vê÷Ýù, BíáêáëÝïìáé)’, при АД
семантиката е ‘харча, изразходвам’ (Bíáëßóêù) (Войнов, Георгиев 1992:
49; Liddell, Scott 1843–1996: 111).
èçèñêàòè, -èñê© и -èù©, -èùåøè св. (1)
В КСП глаголът има 2 основни значения: 1) ‘Потърся, подиря;
проуча, изследвам’; 2) ‘Пожелая, поискам, изискам’. При АД се проявява
ново значение – ‘пресметна, преценя’:
è èç¥ñêàâøå îñò¶øà (øç5ßóáíôåò) íàìú § òðè ñòà è øåñòè äåñòü
è ïòèõú äí’”è âñåãî ëýòà, ñ’”à ñåDìú íëDü ïîñòí¥õú... (280).
И като пресметнаха (прецениха), осветиха ни от общо триста
шестдесет и пет дни в годината тези седем постни седмици.
Различен в сравнение с КСП е и изходният гръцки глагол (øç5ßæù), потвърждаващ новорегистрираната семантика (Войнов, Георгиев
1992: 911; Liddell, Scott 1843–1996: 2022).
èçíåñòè, -íåñ©, -íåñåøè св. (2)
В словата на авва Доротей глаголът е употребен два пъти, като в
първия случай значението му съвпада с това в КСП – ‘изнеса на показ,
покажа наяве; открия, разкрия’:
åäèíú ãëú ðå÷å åìó áðàU åãî, ¶ èçíåñå (TîÝâáëå) (прен.) íå÷èñòîò©
ñúêðú(âåO)í¹þ... (148).
Една дума му каза неговият брат и изнесе на показ (разкри) душевната нечистота, скрита в него.
Във втората си употреба обаче èçíåñòè разкрива значение, незасвидетелствано в КСП:
ñúòâîðè ì ä í”è, è íå âøåäú âú ïîêðîâú. ÿêî òýëåñè åãî, ÿêîF ãëåòú
ñïèñàòåëü, èçíåñòè ïåñòðîò¥ (êñüôïí Têâáëåqí) ÿêîæå äèâ’”à æèâîòíàà
(79).
Прекара четиридесет дни на открито, така че тялото му, по
думите на житиеписеца, се покрило с петна, както при дивите животни.
Тук изразът èçíåñòè ïåñòðîò¥ означава ‘покрия се с петна (пъпки),
изрина се’. Става дума за петната и гнойните пъпки, появили се по
тялото на Евагрий (вероятно авва Евагрий Понтийски (346–399),
вследствие на прекараните четиридесет денонощия под открито небе,
според житиеписеца – за преборване на измъчващия го хулен дух.
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èñêàçèòè, -êàæ©, -êàçèøè св. (4)
В КСП са регистрирани две значения на глагола: 1) ‘Променя,
изменя, преобразя’; 2) ‘Кастрирам, скопя, направя някого евнух’. СтС
1999: 264 тълкува първото посочено значение като ‘унищожа’.
В словата на авва Доротей èñêàçèòè предава не само B5áíßæù (=
КСП), но и Bóõóôñï5Ýù и B÷ñåï‡ìáé:
àçú àùå ïðèêëþ÷èò± ìèT âåùú, ñëàäîñòíî èìàìú á¥òè ñú ñîâýòîìú
áëèæíãî. ¶ èñêàçèòè (Bóõóôñï5\óáé) ñú ñîâýòîìú åãîq.. íåæåëè ñúñòàâèòè
ñâîåþ âîëåþ, è äîáðý ¹ïðàâèòè. (331);
Ако ми се случи нещо, ще ми е приятно да постъпя според съвета
на ближния и да го проваля с неговия съвет... отколкото добре да го
извърша и да последвам собствената си воля.
à åæå êú âåùåN õðàíèòè åñòü, äà íå çëý ïðèëåæèU êòî âåùè. äà íå wñòàâèòú
âåùú èñêàçèòè ñ (B÷ñåéùè\íáé)... (85).
А опазването по отношение на вещите се състои в това – да не
се отнасяме зле към вещите, да не ги оставяме да се развалят.
Семантиката на глаголите в текста на оригинала и славянският
контекст сочат, че значението е не неутралното ‘променя, изменя, преобразя’, а пейоративното ‘променя, изменя, преобразя към (в, до) по-лошо;
проваля, влоша, деформирам’. Потвърждение на това наблюдение е и
употребата на глагола в слово â , където значението му вероятно е
‘умоповредя се, полудея’ или ‘влоша състоянието (си)’:
áëæåí±í¥è äîðî¼åè, çðøå åãî òð©æDàþùà ñ, è ïå÷àëîâàøå ñ äà íå
êàêî èñêàçèò± ñ (26).
За съжаление гръцки текст при слово â липсва, но е безспорно,
че авва Доротей се тревожи за физическото или психическото състояние
на най-добрия си ученик, Доситей, който изнемогва от лишения и
болести.
èñêàòè, èù© и èñê©, èùåøè несв. (20)
В КСП са отбелязани основно пет значения: 1) ‘Търся, стремя се
да открия нещо изгубено, скрито и под.’; 2) ‘Търся да намеря, да срещна,
да открия някого’; 3) ‘Търся средство, начин и под. да направя, да осъществя нещо’; 4) ‘Искам, изисквам, желая’; 5) Прен. ‘Стремя се към
нещо, желая да постигна, да осъществя нещо’.
Без да използва тази гама от значения, преводачът на словата на
авва Доротей предава с глагола èñêàòè Bäïëåó÷Ýù (‘злословя’) от текста
на оригинала:
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íà÷èíàåòú ¹áî wñòàâëòè ñâî ãðýõè, è èñêàòè (Bäïëåó÷åqí)
áëèæíãî (127).
Синонимизирането на èñêàòè (в случая – ‘търся’) и Bäïëåó÷Ýù
(‘злословя’) е само синтагматично (славянският словоред почти буквално следва гръцкия и единият глагол предава другия). В действителност е налице желание от страна на книжовника да предаде смисъла на
гръцкия текст според собственото си виждане – ‘започва прочее да
омаловажава (опрощава) собствените си грехове и да злослови
(упреква) ближния’ е трансформирано в ‘започва прочее да омаловажава (опрощава) собствените си грехове и да търси (тези) на ближния’.
èñïëüíèòè, -í«, -íèøè св. (6)
Регистрираните в КСП значения са следните: 1) ‘Напълня, изпълня нещо’; 2) ‘Обхванат, обзет, изпълнен съм с чувство, настроение и
под.’; 3) ‘Наситя, задоволя’; 4) ‘Извърша, осъществя, изпълня нещо’. В
старите текстове се среща и фразеологически свързаното значение ‘в
зряла възраст’ (âú òýëåñè èñïëüíåíý). В АД се среща подобна семантика,
която обаче се реализира при съчетаване на глагола с думи, означаващи
период от време:
§íþä©æå âú ìàëý ñú áãîìú ñêîí±÷àâ± ñ. èñïîë±íè (TðëÞñùóåí)
ëýòà ìíwãà. íå âú ÷óâ±(ñòâåí±í¥a ¹áî ïóñò¥ía è ãîðàa ïðåá¥âà íè åæå
âëàäýòè) ïëúòîÿäí¥ìè sâýðìè âú âåëèêî ïîëîF. è ãîðàN ïðèáëèæèòè ñ
æåëàà âý÷í¥N... (8).
И така, с Божията помощ, достигнал съвършенство в кратко
време, той навършил дълги години, живеейки не в чувствените пустини
и планини, нито пък смяташе за важно да има власт над дивите
зверове, а искаше да се приближи към вечните планини...
Тук изразът ëýòà ìúíîãà èñïëüíèòè означава ‘прекарам, преживея
(за време); навърша (години)’ и е реминисценция от Притч. 4:13
(„Достигнал съвършенство в кратко време, той е навършил дълги
години”). Със същата реминисценция започва и житието на авва Евагрий Понтийски (http://www.pravoslavieto.com/history/04/399_Evagrij_
Pontijski/index.htm), позоваване на което бе отбелязано и в друг случай
(вж. èçíåñòè).
èñòðýáèòè, -áë«, -áèøè св. (1)
В КСП се срещат две значения на този глагол: 1) ‘Разпръсна,
прогоня, унищожа някого или нещо’; 2) ‘Излекувам, очистя от болест
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някого’. Единствената му употреба в словата на авва Доротей свидетелства, че във второто си значение той не се е използвал само за назоваване на действия, извършвани по отношение на лица, но е можел да
изпълнява ролята на предикативен център, обхващащ и неодушевени
същности:
...ÿêîæå ðýõîìú î ñåëý. ÿêî àùå ïîâíåãäà î÷¶ñò’”òè åC ¶ èñòðåáèòJ, íå
âúñýåòú êòî äîáðîå ñýì, âúñõîäU á¥ë’”... (233).
...както казахме за нивата, че ако се изчисти и изплеви, не засее
ли някой добро семе, ще поникне трева...
Тук значението на èñòðýáèòè е ‘прочистя; изчистя от плевели,
изплевя’. За съжаление липсва изходен гръцки глагол, тъй като фразата
ïîâíåãäà î÷¶ñò’”òè åC ¶ èñòðåáèòJ не съществува в текста на оригинала, добавена е от славянския книжовник преводач. В съвременния български
език глаголът се употребява с второто значение именно за неодушевени
предмети – ‘требя боб (ориз, леща) и пр.’, ‘разтребвам стаята’ и др.
(БТР 1995: 980).
èñòsàòè, -æ©, -æåøè св. (9)
Значенията на глагола, регистрирани в КСП, са три: 1) ‘Изискам,
поискам, взема нещо обратно’; 2) ‘Поискам сметка, отчет’; 3) ‘Разпитам;
попитам’.
В АД се открива още едно значение – ‘извърша, направя’:
÷òî åñòü àùå â¶æä© êàìî èäåòú ñ’”è áðàòú. èëè wíîãî ñòðàí±íèêà
èñòçàòè (ðïé\óáé) (127).
Какво от това, че наблюдавам къде отива този брат или какво
прави онзи чужденец?
Глаголът от текста на оригинала – ðïéÝù – потвърждава основанията за обособяване на посочената семантика (Войнов, Георгиев 1992:
657–658; Liddell, Scott 1843–1996: 1427–1429).
èñò©ïèòè, -ïë«, -ïèøè св. (1)
И в КСП, и в АД глаголът е хапакс. Докато в Супрасълския сборник означава ‘отделя се, изляза отнякъде, напусна нещо’ и предава гръцкия BðïññÞãíõìáé, то в словата на авва Доротей значението е фразеологически свързано – изразът ¹ìîìü èñò©ïèòè (Tîßóôçìé) означава
‘изгубя ума си, полудея; изляза от нормално състояние’:
ïîñëýæDå æå è íà ñàìîãî áà ðàçãîð±äý ñ. è òàêî èñò¹ïè ¹ìîN (TîÝóôç)
(69).
След това се възгордя и срещу самия Бог и така изгуби ума си.
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Преводачът се е съобразил с валентността на глагола от текста на
оригинала, който при преносна употреба често се свързва с членувания
инфинитив на 5ñïíÝù, но го е предал буквално – полудявам (букв. –
‘излизам от ума си’), докато Tîßóôçìé ôï‡ 5ñïíåqí означава ‘изумявам,
смайвам, очудвам’ или ‘изумявам се, изплашвам се, ужасявам се,
смайвам се’ при възвратна употреба (Liddell, Scott 1843–1996: 595;
Войнов, Георгиев 1992: 267–268).
êëòè, êëüí©, êëüíåøè несв. (10)
Значението на глагола в КСП е ‘кълна, проклинам, ругая’, а при
възвратна употреба – ‘кълна се, давам клетва, заклевам се’.
В АД се открива ново, незасвидетелствано в старите текстове
значение – ‘разкайвам се, покайвам се’:
åãäà ¹áî âåëèêàà íýêàà í©æDà ïðèêëþ÷èò± ñ. õîùåòú êòî íè ñèöå áåç
ïå÷àëè á¥òè, íî êëòè ñ (ìåôáíïåqí). è ïëàêàòè ïðåD áãîìú... (181).
Когато се появи голяма необходимост, не бива да бъде безгрижен, а трябва да се разкайва, да плаче пред Бога...
Глаголът ìåôáíïÝù от текста на оригинала подсказва, че не става
въпрос за отправяне на клетви от страна на действащото лице към самото себе си, а за разкайване пред Всевишния (Войнов, Георгиев 1992:
501; Liddell, Scott 1843–1996: 1115).
ìüíýòè (ñ), ìüí« (ñ), ìüíèøè (ñ) несв. (29)
В КСП са регистрирани основно три значения: 1) ‘Мисля, смятам,
считам, предполагам’; 2) ‘Смятам някого за някакъв’ (с двоен винителен
падеж); 3) ‘Изглежда, струва ми (ти) се’ (ìüíèòú ìè [òè] ñ – безл.).
В словата на авва Доротей се среща необичайна синонимна
употреба на 1 л. ед. сег. вр. на глагола (ìüí«) и причастието в И. П. м.
и ср.р. ед.ч. (ìüíª [ñ]) – тези две форми превеждат наречията ôÜ÷á,
ïsïíåß, ä\èåí, ôé и имат по-скоро адвербиално отколкото предикативно
значение – ‘може би, вероятно, очевидно, без съмнение, някак си’ и
под.:
àç æå ãëàõú ê íåìó (âàñíü) (ìíþ) (ôÜ÷á) íå òàêî ... (229);
А аз му казах: „Може би не е точно така”...
...êàìåO åñòü ñïðîòèâü á’”, ìí ñ (ïsïíåß) ñïðîò’”âèòè ñ, âúïðåêè
âäàðà âîëè áwæ’”åè (115).
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...(тя, собствената воля) е като камък, който противодейства,
някак си се съпротивлява и противопоставя на волята Божия.
Възможно е във втория цитиран пасаж наречието ïsïíåß да е било
погрешно възприето (слухово или зрително) като глагола ïtïìáé
(‘мисля, считам, смятам’).
Първият от посочените примери е един от трите случая (176,
183, 229), в които ìüíª (ñ) и ìüí« се поставя като пояснителна дума
в маргиналите там, където книжовникът по една или друга причина е
срещал затруднения при превода (в текстовия блок стои наречието за
изразяване на несигурност âàñíü със знак за препращане към глосата),
като по този начин преводачът замества изразяването на несигурност в
казаното с увереност, че то без съмнение е достоверно:
...çà åæå ïîêð¥òè ñâîè ñò¹äú, ïðåDâçèìàåòú èì äîáðîäýòåëè. è ãëåU î
íåè, ÿêî (âàñíü) (ìí) ( ôé) è ñàìú òàêîâú åñò± (183);
è íàáëþäàøå ïàê¥ âú ÷àñú ñúáðàí·à, âèäýòè ÷òî òâîðèòú áðàòú âú
ïðè÷àùåí·è, èæå (âàñíü) (ìí) (ä\èåí) ¹êðàä¥, è ÿä¥è ñìwêâ¥ (176).
Нерегистрирана в КСП е и преводът на гръцкото сложно прилагателно име åˆëïãï5áíÞò (‘който изглежда добре, който е възприеман
добре, благовиден’) с израза äîáðî ìüí(è) ñ:
àùå íåT U âåëüìè äîáðî. ìí ñ (åˆëïãï5áíSò) ñìóòèòè âàT èëè
îñêðúáèòè äð©ãú äð©ãà... (111).
Възможно е тук ìí ñ отново да означава, че е налице
завоалирана със своята противоположност несигурност при превода
(т. е. ìí ñ = ‘без съмнение’), породена от факта, че книжовникът е
схванал добре само първата основа на сложната дума (åˆ-). Основание
за такава трактовка дава обстоятелството, че в Пог липсва разделителната точка между äîáðî и ìí, като по този начин е намерена еквивалентна на гръцкия композитум сложна славянска форма.
Установяването на незафиксирани в КСП лексикални значения
има съществено значение при прилагане на методите за определяне на
лексикалното богатство на старобългарския език чрез използване на
данните от възникнали по-късно паметници (Давидов 1996: 13–20;
Цейтлин 1986: 35). Особеностите на лексикално-семантичните варианти
при глаголната лексика у АД и тяхното отношение към състоянието,
засвидетелствано в КСП, могат да бъдат използвани при изследване на
езиковите процеси в областта на историческата лексикология на българския език.
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