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Основна цел на езиковедската медиевистика в дигиталната ера е да се
придобият нови и да се задълбочат известните знания за значимостта на българското ръкописно наследство от Средновековието чрез приложението на
електронни и интерактивни средства за дългосрочно съхранение във времето.
Важно направление е създаването на различни речници, чрез които се събира
словното богатство на българите през вековете и се запазва най-важният белег на националната идентичност – езикът. Най-целесъобразно на настоящия
етап е историческата лексика да се обработва в корпуси от бази и суббази данни
с профилирани класификационни принципи и да се прилага модерен софтуер за
обработката им. Чрез речниковите сведения се моделира езиковата картина на
света на българина в дадена епоха; в словния състав е кодиран неговият познавателен опит от релациите му с природата, обществото, християнските духовни ценности (Вендина 2002). С особена представителност биха се отличили
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речникови данни с общи особености, като географско-ареална характеристика,
авторство, жанр, културноисторически профил и т. н. Тринадесетте оригинални
произведения на Патриарх Евтимий съответстват на тези критерии (Кенанов
1996; Евтимиева метафрастика 1999; Панчева-Дикова 2011). До момента
в Секцията за история на българския език съществува техен ръчно анотиран
лексикален архив, основан на пълна ексцерпция на всички словоформи, който в последно време се подлага на верификация и електронно преобразуване,
предшествано от въвеждане в обращение на нови археографски данни и избор
на нови преписи.
Чуждата лексика не е поставяна сред най-честите изследователски аспекти
на Евтимиевата лексика, тъй като последната е проучвана предимно от словообразувателна гледна точка, от гледище на тематичните и лексико-семантичните
речникови групи или концептуално-семантичната класификация. Налице са и
някои допълнителни фактори. На първо място, последният духовен водач от
епохата на Второто българско царство пише за свети личности, места, събития
през призмата на доминиращата християнска парадигма, но ги разглежда в българска перспектива. Затова творбите му изобилстват както със задължителна
християнска лексика и реалии от историята на християнството по света, така
и с множество български реалии и богата онимия. Известно е, че от героите
на оригиналните произведения на Патриарх Евтимий само св. Константин и
Елена нямат пряка връзка с българската земя. Останалите се превръщат в небесни покровители на Второто българско царство чрез придобиването на техните мощи от различни български владетели. Затова няма никакво съмнение,
че лексиката на Патриарх Евтимий се гради върху преобладаващо домашен
словен инвентар; тя е индикатор едновременно за процеси на приемственост
и промяна, за устойчивите и подвижните речникови тенденции, за интелектуализацията и демократизацията на лексиката, които съпътстват всеки един
етап от езиковия развой във всяка епоха. В този смисъл тя има представителен
общобългарски характер за речника на XIV в. На второ място, оригиналното
творчество през Средновековието се опира на задължителни модели, образци,
които се развиват въз основа на библейската ценностна парадигма. Моделите
са специфични за отделните средновековни жанрове, както и за изграждането
на образите на героите в агиографията, омилетиката, литургическите текстове
и др. (Станчев 1995; Станчев 2012, 35 – 55). Всеки модел предполага набор от
изразни средства, които в личното творчество на отделен творец се реализират
чрез конкретни представители. Налице са както идиолектни за твореца, така и
жанрово маркирани типологически особености.
С погледа към чуждоезиковото лексикално влияние у Патриарх Евтимий си
поставяме за цел да установим конкретния обем и характер на този лексикален
сегмент и да приложим оперативния термин „лексикален маркер” в търсенето
на системни интертекстови връзки при употребата на отделни думи и изрази
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във всичките тринадесет оригинални творби. Изследването няма претенцията
за изчерпателност по типове лексеми и честотността им, а цели само да очертае
тяхната типологическа характеристика и да предложи условни класификационни групи.
I. Първият лексикален пласт закономерно съставлява християнската богослужебна лексика от гръцки, съответстваща на развития понятиен апарат на
агиографията, омилетиката и епистоларния жанр. Това е устойчив и традиционен лексикален пласт от заемки и чуждици според съвременното терминологично разграничение. Вътрешни семантични полета в него са:
– Длъжностни наименования с конкретен и обобщаващ характер в църковната организация и монашеските общности: архиереи, архиепископъ, диаконъ,
епископъ, иг¹менъ, иереи, инокъ, инокыня в ПслКЕ, митрополитъ, мънихъ, патриар
хъ, св#щеникъ и др. Някои длъжностни названия са прикрепени към имената на
исторически лица, с което многократно се повишава познавателният характер
на Евтимиевите творби като исторически извор – например митрополит Марко
Преславски или архиепископа на Търново Василий, наречен в текста на ЖП патриарх, две фигури от политическия и духовен живот при царуването на Йоан
Асен II (1218 – 1241). Прави впечатление вътрешната синонимия и оформянето
на двойки или групи, съставени от повече от два синонима. За пример може да
се посочи свободното вариране между инокъ–мънихъ, иереи–св#щеникъ и дори
левгитъ според ПслЙП и презвитерь във 2ПН1. Може да се предположи, че авторът съзнателно е използвал съответният синоним за контекстова точност и
създаване на историческа достоверност. Макар известна още от ранните евангелски преводи (СтбР 1999, 795), лексемата левгитъ ‘левит, юдейски свещеник
според Стария Завет‘, λευίτης, е локализирана само в ПслЙП. Поливотският
епископ, живял в началото на VIII в. и последователен привърженик на иконопочитанието, е сравнен с Мойсей и именно в описанието на старозаветния ред
и взаимоотношенията между светска и духовна власт е въведена лексемата:
ìwv¨ñ¸ âåë¸ê¥¸ îíú. ¸æå ïðúâý½ áЃæ¶¸ çàêwíú § ãwð¥ ïð¸íåñ¥¸, ¸ìæå âúñ¸ êðàñîyåì ñ#
¸ õâàë¸ì ñ#, íå ëþäåì ë¸ íà÷#ëñòâîâààøå ¸ öðT¡òâ·à ñúäðúæàøå íà÷#ëñòâî, ¸ ¶åðåwN¡ ¸
ëåâ¶òwìü ïîëàãààøå îyñòàâ¥. Сред обобщаващите названия се откроява сигглитъ,
синъклитъ, σύγκλητος, ‘съвет, събрание на светската или духовната и светската
власт, в християнството предвождан от висш църковен предстоите, патриарх‘.
Лексемата с употреба още от римската античност у Евтимий е особено подходяща в описанието на процесиите и тържествените шествия при откриване,
пренасяне или сакрализиране на мощите на светците като обединителен всена1 Оттук нататък примерите се цитират по подготвения за електронно издание набо-

рен текст на оригиналните произведения на Патриарх Евтимий. Проектът се разработва от сътрудници на Секцията за история на българския език в Института за български
език „Проф. Л. Андрейчин“ при БАН с любезното съдействие на проф. Кл. Иванова,
която предостави нови преписи на Евтимиевите творби.
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роден акт, например в ЖИР óâýäý öЃðü ïàòð·àðõà ïð¸øåDøà âúñêîðý íà ñðýòåí·å åãw
¸ç¥äå íà ìýñòî ãë#Ѓåìîå êðúñòåöú, ñú âúñýìú ñâî¸ìú ñ¸ããë¸òwìú, или при вземане
на важни решения от римския император тàæå âåñü ñ¸ããë¸òü îòà¸ ñúçâà в ПслКЕ.
Обобщителен характер имат иерархъ, общо название на висш духовник в ЖИМ,
и един типичен апелатив в Евтимиевите творби киръ, от гр. κύριος, почтително
название на уважаван представител на светската или духовната власт. Той се
отнася както към самия автор в някои преписи – Ж¸ò·å ¸ æ¸çíü ïðïDáíàãw wöà 
íàøåãw ¶w ð¸ëñêàC.  ñúï¸ñàíî ê¸ð· åv¨»vì·åìú ïàòð·àðõwN òðúí

wâñê¥¸N, така и към поредица от герои: âú öðâT¡î öЃðý ãðú÷úñêàãw ê¸ðú àíäðwí¸êà, êú ïЃð¶àðõó ñâîåìó ê·ðú 
âàñ¸ë·ó в ЖИР, ÿêî¡F ¸ ê¸ðú ìàíw¸ëó öðþ ãðú÷üñêwìó в ЖИМ и др. В ПслН лексемата се използва като обръщение в женски род êàêwâ†à êv¨ð·àêè áwðá†ы òâîå©.
– Църковна утвар, предмети и обекти: ароматы, икона, кадило (канъдило),
ламбади, мvро, рака, трапеза и др. Своеобразно „общо място“ в описанието на
процесиите от различни творби са елементите на благочестие и тържественост,
които съпътстват създаването на сакрално пространство чрез придобитите
мощи на светците. Тук може да се говори за известно плеонастично представяне на материалната предметност заради търсеното внушение за светлина и
благоухание: ñú êàä¸ë¥ æå ¸ àðwìàò¥ âú ñâî¸ ñëàâí¥¸ ãðàD ïðýíåñå òðúíwâü ЖИМ,
ñú ñâýùàì¸ ¸ êàä¸ë¥, àðwìàò¥ æå’ ¸ áëãwâwíi¸ ЖП, ñú ñâýùàì¸ ¸ êàä¸ë¥ ¸ ìvð¥
áëãîâwíí¥¸ì¸ ЖП, ïñàëì¥© ¸ ïýíì¸ ¸ ï¡ýì
T ¸, êàä¸ë¥ æå ¸ àðwìàò¥ áëãwâwíí¥ì¸
ìwù¸ ïî÷ü¡øå 
T ЖИМ. Някои от тези лексеми с гръцки произход имат и разговорна употреба, например трапеза като маса и като жертвеник, част от свещеното
олтарно пространство, затова в качеството ѝ на литургически термин тя е пояснена: ¸ íà äõîâíýìü æðúòüâí¸öý ñùåíí¥© ãë## òðàïåç¥ ЖИМ.
– Лексеми, маркиращи свещено пространство: келия, лавра, манастырь,
олътарь, литостратъ. Последната лексема се извлича от ПслКЕ. В тази творба
поради нейния сюжет присъстват най-много култови реалии от историята на
християнството. Литостратъ като съществително собствено назовава исторически сакрализирана реалия от земния живот на Спасителя – постланото с камъни място пред двореца на Пилат, където е произнесена присъдата срещу Иисус
Христос. В групата присъства и един деминутив, келиица, от келия, гр. κηλλίον,
но етимологично в основата на думата стои латинското cella ‚клетка’ (БЕР 2,
2012, 363). Деминутивът има единична употреба в ЖФ.
– Лексеми за назоваване на основни мисловни концепти от християнската духовна парадигма, като ангелъ, диаволъ, догматъ, идолъ, сатана, серафимъ,
хер¹вимъ и др.
– Названия на книги на Светото писание и свързани с тях понятия; наименования от богослужението в широк смисъл и на отделни негови детайли:
евангели¬, съответно евангелистъ, лит¹ргия, псалмъ и богатата група производни
wU 2vëC ·à è àïëTê ы© êíèãы, âü ÷åòыðåa åvCëèñò

wa ïèñàíî å,T ¾àëwìñêwå ïýí·å, âü ñâw¸a
ë¸òóðã·àa, ïñàëì¥© ¸ ïýíì¸, всички примери от ЖИМ.
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II. Втори открояващ се пласт са историзмите. Условно така ще означаваме
приетите в лексикологията непроменени названия на реалии от миналото за
придаване на историческа достоверност и точна понятийна референция към
явления, за които трудно се намира или изобщо няма необходимост да се търси
съвременен еквивалент.
– На първо място тук следва да се посочат редица административно-управленски титли. Ще изброим някои от най-типичните за Евтимиевото творчество според хронотопа на събитията в творбите и образните употреби в тях:
кесарь, краль, кън#зь, фараонъ. Патрикии < лат. patricius ‘название на римски
благородник, патриций; обобщено човек с благородно потекло’ се използва
като уточнение към личното име ·wàííú ïàòð¸ê·å, wàííú îyáî ïàòð¸ê·å, за да
се подчертае благородният произход на бащата на Филотея Темнишка в ЖФ.
Стратилатъ, στρατιώτης ‘военачалник’ отново се отнася към лично име в ЖФ
íýê¥¸ ñòðàò¸ëàòú ¸ìåíåìü àðòàâàíú. Триб¹нъ < tribunus ‘римска титла за висш
военачалник или административно лице’ се употребява само в ПсКЕ: бý æå 
êwíñòà àíåïñå¸ êëàâä·åâü, ¸æå ïðýæäå àâð¸ë·àíà öðT¡òâîy©ùàãî, òð¸âîyíà ñàíîìü 
ïî÷üòåíü – намек за издигането в римската йерархия на бащата на Константин
Велики, Конста или Констанций, от офицер в кесар на западните провинции.
Титлата краль е отнесена само към западни неправославни сюзерени, с които исторически българските владетели имат взаимоотношения, например âú 
öðâT¡î öЃðý ãðú÷úñêàãw ê¸ðú àíäðwí¸êà â©ãðúñê¥¸ìú âwåìú ñú ñâw¸ìú ¸õú êðàëåìú 
ïðýøåDøåìú  ¸ ãðú÷úñê©# çåìë©#, т. е. унгарския крал в ЖИР. Лексемата кесарь
‘цезар, кесар, титла на римския император’ се отнася както към конкретни
исторически лица, притежаващи тази титла – в ПслКЕ ìà¿¸ì¸íü êåñàðñê¥¸ìü 
ïî÷åòåí¸ áýø© ñàíwìü; и ñЃíà îyáw ñâîåãî êwíñòàíòà êåñàðà íàðåL¡; също в ПслН, така
и в метафоричен смисъл участва в библейския фразеологизъм wUäàT ¸ êåñàðwâ¸
êåñàðåâàà в ЖИР и др. за означение на светската власт изобщо. Допълнителни
примери към тази подгрупа са производното название тироньство <τύραννος ‘едноличен владетел, самовластник‘, ëüâü âú ò¸ðwíñòâî âú÷üòåíü á¶T¡ ПслЙП, както
и титлата д¹къ < лат. Dux ‘висш благородник, военно командващ в Римската
империя‘, къ µ№ ст¹ д№ цэ в ПслН.
–Един кръг лексеми назовават символи на владетелската институция и
притежават силна колокативна съчетаемост. В най-честите фразеологични единици те излизат от полето на конкретното предметно съдържание и придобиват
обобщаващ характер за институционализиране на властта според християнската парадигма за Владетеля като Божи наместник, чиято власт произтича от Бога.
В това семантично поле попадат гръцките думи диадема ‘тиара на владетел,
корона‘, διάδημα; скиптръ ‘владетелски жезъл‘, σκῆπτριον; хрисов¹лъ ‘документ
със златен царски печат‘, χρῦσοβούλεον. Предпочитани изрази за означение
на управленска мощ у Евтимий са: бëЃãw÷úñò¸]âwìó  ¸ ñàìîäðúæöó áëúãàðñêàãw
ñêvïòðà öЃðþ ïåòðó в ЖИР; ò¥ ¸æå ä·àä¸ìî© oáëwæåí¥¸ ЖИР; áëàãw÷úñò·âý¸ø·¸
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öðü êàëwÿíü áëúãàðñêwå òwãäà ïðàâýøå ñêiïòðw sýëw æå õðàáwðàTñòîó© ЖИМ;
¸ ãðú÷üñêàãw öðòTâà ñê

·ïòðó èçíåìîãwk ЖП; öðTêàà æå ñê

vïòðà ЖФ и др. По друг
атрибут, пояса, се описват владетелските подвизи в ПслМВ чрез въвеждане на
фразеологичното съчетание прэпоясати с# на ‘въстана, изправя се, предприема
военни действия срещу някого’: ïî ìíwã¥èa æå ëýòý öð
a zü áëúãàðñê¥è êàëw¶wàííü 
2ãäà íà ãðúê¥ ïðýïîàñà ñ# è âúñ# ãðàä¥ èa ðàçwðè.
Преди да преминем към други тематични групи лексика с чужд произход,
следва да отбележим открояващата се тенденция към силна деривация и образуване на хибридни лексеми от първичен чужд корен и домашен славянски
елемент. Това е специфично за Евтимиевата лексикална норма и е доказателство за силно развития богослужебен апарат, с който борави книжовникът. В
примерите се включват както редки композити, така и глаголи. Към първата
група примери могат да се посочат не само по-популярните ангелолэпьнъ,
идолосл¹житель, мироносьць, но и скvЁпрU онероyшёмъ в Параклиса на Теофано:
црTЎтв·а прэстоль оyкрашаp добродэтел°мё, Теwфано прпDбнаа, постомь ё млЃтвамё ё 
нёщепётан·емь. скvЁпрU онероyшёмо сьблюде до сьмрьтё; мироположьница като перифраза към св. Неделя в ПслН. Поначало патриарх Евтимий употребява редица
редки композити, а за пример ще приведем само каминотворьнъ, êàì¸íîòâîðí©#
ïðîõîæäààøå õ¥òðîñòü  в ПслЙП, където прилагателното е употребено по отношение на Лъв III Исавър (717 – 741), тъй като императорът иконоборец е
владеел каменоделството (Патриарх Евтимий, 153). Към втората група се
отнасят редица производни глаголи, с които се назовава глаголният признак,
предизвикан от мотивиращия църковен термин: епископьствовати, еретиствовати,
патриарьшьствовати, юдэист вовати, с©б©тьствовати. Примери: ïåðñwì æå òîãäà 
ñê¸ïòðà äðúæ©ùîy ñàâwð·ó ¸ âú ð¸ìý ½ïT¡êïüñòâîy©ùó ¸æå âú ñЃòõü ñ¸ë¸âåñòðó в ПслКЕ;
ì·òðwôàíó òîãäà ïàòð·àðøüñòâîy©ùó âú íåìü  ПслКЕ; ¸ åðåò¸ñòâîy©ùàà çàãðàä¸
îyñòà в ПслЙП и отново там двата последни глагола, с които се означават обобщено юдейски ритуални практики, така нареченото жидовство, и на първо
място отреченият от православните съботен пост на юдеите: аùå îyáî äðåâíýàãî 
õîùåø¸ äðúæàò¸ ñ## ïðýäàí·à, í©æäà òåáý ¶îyäå¸ñòâîâàò¸. ¸ ñ©áwòñòâîâàò¸. ¸
wáðýçàò¸ ñ##. Този тип хибридни форми преобладаващо са представени чрез
причастия с предикативна функция, поради което при лексикографиране ще се
изведат като отделни глаголи.
III. Следваща група чуждоезична лексика условно ще означим като лексика с битов характер поради това, че тя не е закрепостена към строго богослужебната сфера. Тук трябва да направим уговорката, че агиографията, а
при Евтимий и омилетиката, доколкото в творчеството му специфичните характеристики на двата жанра се преплитат, съдържа редица предметно-битови
реалии, защото светецът се подвизава в опредено пространство, време и преди
да стане „гражданин на небесния Йерусалим“, има своето земно битие. Примерите в тази група от Евтимиевата лексика не могат да бъдат хомогенни и от
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едно семантично поле, а напротив – те са разнообразни и покриват различни
сфери на човешкия живот. Сред тях се наблюдават колиба< καλύβη, в ЖИР, ЖФ;
порфирьнъ< πορφύρεος, порфирьнъ стлъпъ в ПслКЕ за означение на кварцов материал с тъмночервен цвят, от който в Древния Рим, а после и във Византия се
изработват статуи, колони и предмети на изкуството; стамна< στάμνα, στάμνος
‘стомна, съд за вода’ в ПслМВ, където това е една от разгърнатите перифразите и
антономасии за заместване на името на героя. Те са обикнат похват на Евтимий,
изграждат се върху преносното значение на ключовия елемент и целенасочено
създават образност, реферирайки към качества на героите: ò¥ 2ñè ñòàìíà èì#ù·à 
ïî ìàëý ìàíí© õà âú ñåáý. Още примери: скорпии< σκορπίος ‘скорпион, змия’ в
ПслМВ; сикера< σίκερα ‘ферментирала напитка от жито, ечемик или овощия’ в
ЖФ, където отново имаме случай на експликация – íå ÿêîæå ñ¸êåðü ãëåìîå ï¸âî íå 
wU ìí
 wã¥a ¸ ðàçë¸÷í¥a ñýìåíå¸ ñúòâîðåíî, í© áãîïðýäàíí¥ì¸ âúwáðàæåí·¸ ðàñòâîðåíî.
Рядък случай за въвеждане на нетипична лексема без опора в народния език и
вероятно повлияна от гръцките източници, които използва авторът, откриваме в
следния контекст от ПслКЕ: òîãäà ¸ ì#òåæîy ìíwãîy íà âúñ# нàïàäøîy, íàñ¸ë·ó 
áw ìíwãîy âúñòàâøîy ðàä¸ àòåêí¸í©, ñ¸ðc¡ý ðàä¸ áåñ÷#ä·#. Тук морфологично
адаптираният облик към славянско съществително от ж. род атекнина< ατεκνία
‘бездетство’ е запазен и пояснен с преводно съответствие калка. Отново в
най-обемната Евтимиева творба се открива прозвище, второ прилежащо име
към спомената историческа личност, което е изградено въз основа на прилагателно с a-privatum за отбелязване на липса на дадено качество. Това е името
на Hðàêë·åì æå öðåìü íàðåc¡íü á¥T¡ àí¸ê¸òwñü, ñ¸ðý÷ü íåïîáýä¸ì¥, ἀνίκητος. Може
да се предположи, че влияние са оказали гръцките източници, които доказано
Патриарх Евтимий е ползвал, за да извае животописа за Константин Велики и
неговия образ. В ПслКС поради характера на изложението и епохата на действието са концентрирани и други лексеми с чужд произход.
На първо място, това е терминът за означение на родство анепсеи < ἀνεψιός
‘братовчед’ по отношение на бащата на Константин Велики: бý æå êwíñòà 
àíåïñå¸ êëàâä·åâü. Втората форма е степса, употребена двукратно и преведена с
„короняса“ по отношение на св. Елена (Патриарх Евтимий, 132, 134): вú ñ¸a
îyáî âåùåõü äîáðý òîìîy ¸ì#ùîy ìЃòðå ñâî© ñòåïñà åëåí©, ¸ âúñý òî¸ öðT¡êàà âúð©÷¸,
ñàìîâëàñòíî ¸ íåâúçáðàííî âúñý äý¸ñòâîâàò¸ öðT¡êàà. Тя се извежда от гръцка аористна основа и се родее с диалектните форми степцам, степсовам, степсал,
степцъл ‘зачевам, създавам, раждам, давам начало на’ (БЕР 7, 2010, 450). На
трето място, заслужава внимание отбелязаният отдавна в научните изследвания
факт, че именно в тази творба еднократно е засвидетелствана гръцката заемка
хиляда< χιλιάς, χιλιάδος вместо славянската тыс©щь: ïîåìü ñú ñîáî© ì©æà õðàáð¥
¸ ñ¸ëí¥ êŤ õ¸ë·àäü. Числителните имена при Евтимий са добре оформена категория, в която се отразяват едновременно архаични, консервативни и иновативни
тенденции (Харалампиев 1990, 77; Петков, Пеев 2013 за числителни от 11 до
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19 с предлог къ). Лексикалното богатство на тази Евтимиева творба се допълва
от мярката за дължина стадии< στάδιοι, тàæå âú â¸»ëååìü îøåäø¸, §ñòî©ùü  §
ñЃòãî ãðàäà ñòàä·¸ øåñòü и др. За да означи как е бил запуснат Христовият гроб
чрез насипване отгоре му на каменна настилка, текстът използва етимологизиран израз: тàæå ¸ åùå íà â¥ñwò© âúçâ¥ñ¸âøå ìíwæà¸ø©#, êàìåíí¥¸ìü ïîòwíîìü 
ïîòîí·àñàø©, äîíäåæå äîëý íýãäå ìíwã¥N íàñ¥ïàí·åìü áæT¡òâí© ïåùåð© äî êîíöà 
áåç âýñò¸ ñúòâwð¸ø© – потонъ< πατώνω, πάτομα, ύπότονον ‘под; покритие, на
което се стъпва; повърхност за преминаване; слагам под’, мотивирани от гр.
πάτος. Независимо от спорната етимология производната лексема потон и днес
живее в българските диалекти именно с подобно значение на ‘под, дъска за
преминаване’ и дори потоница ‘мостче за преминаван над река’, наред с други
значения (БЕР 5, 2012, 556 – 557). Що се отнася до етимологичната фигура в
използвания израз, тук само ще добавим, че тя също е обикнат похват от Евтимий и заслужава внимание в примери като òðúæüñòâîâàòè òðúæüñòâî в ПслМВ,
ïàñòâ© íà ïàæ¸ò¸ ЖФ, ¸ íà ïàæ¸ò¸ æ¸âwíwñíg© ïàñòâ© íàñòàâ¸âú ЖП; с©д¶а на
с©дищи в ПслН, ãëàâíî© êàçí¸ò¸ êàçí·© в ПслКЕ и др. Говорейки за особеностите на ПслКЕ, трябва да споменем още две лексеми, които пораждат интересни
съпоставки между Евтимиевата лексика и българския книжовен език от XIV в.
Сред примерите за устойчивост на глагола гонезнѫти и префигирания му вариант ¹гонезн©ти, който се среща в ранни паметници (Супрасълския сборник,
Изборника от 1073 г., Успенския сборник и др.) и е възможно да има готски
произход (СтбР 1999, 356; Добрев 1985, 486 – 487; Добрев 2012), трябва да се
добави контекстът от ПслКЕ: вw¸í¥ áw, ¸æå ñú êwíñòàí’ò¶íîìü á¥âøå¸, åë¸ö¸ íà 
áðàí¸ îyãîíåçí©ø#, ÿêî ñâîåãî îyâýäýø© öЃðý äðúæ¸ìà ¸ íà çàêwëåí·å ãîòîâ¸ìà.
Тук отново той развива познатото значение ‘да се спася, оцелея, избавя’. Другата лексема от ПслКЕ е прилагателното аерьнъ от гр. ἀήρ, с което тавтологично
се пояснява славянското съответствие възд¹хъ, следователно формите влизат в пояснителни синонимни и стилистично маркирани употреби: âåñü àåðí¥
îãëàøà©ù© âúçäîya.
Пример за предметно-битова лексика с гръцки произход от други произведения е прикия<προικία ‘имуществото на съпругата като нейна зестра при
брака; чеиз, вено’ (Холиолчев и др. 2012, 528). Особено изразителен е контекстът от ЖФ, където всички земни грижи на жената в семейството са описани
на принципа на изброяването с разбираем за съвременния човек изказ, с тази
разлика, че основното послание на текста е изборът на житийната героиня да
бъде вярна на своя небесен жених и да загърби мирските дела: ãë# æå, äwåí·à.
ïîâ¸âàí·à. ê©ïàí·à. ï¸òàí·à. ðàáwò¥ áåç÷¸ñëúí¥. î ì©æ¸ ïîïå÷åí·à. î êí#så  .a î 
öðêâà a.î wäýàí¸õü. àùå ë¸ æå ¸ íåì©äðî ñëó÷¸ò ñ# ðîæäåííîå îíî. ñóãóáà ïð¸á©äåòü 
òåáý ïå÷àëü. íàD âúñýì¸ æå ñ¸ì¸, ÿæå î ïð¸ê·¸ ïîïå÷åí·à ЖФ. В системата на средствата за мъчение едно от повтарящите се е така наречената сквара < σκάρα ‘метална решетка за мъчение с огън’: âúñ# wäðúæàøå òîãäà ¸ áýñwâñêàà ÷üò¸ë¸ùà 

276

Марияна ЦИБРАНСКА-КОСТОВА

â¥í© ñêâàðàì¸ ¸ ä¥ìîìü  ¸ñïëúíåíà áýõ© ЖФ; 2äèíà á†w ðàæäåæåííàãî æåëýçà 
ñêâàðà в ПслН. За общо название на уредите за мъчение е използвано съчетание
органъ м©чительнъ < ὀργᾱνιον в едно от двете основни значения ‘техническо,
инженерно средство, приспособление; част от нещо’, ‘инструмент’ (LS 1996,
1245): бý áî òîãäà âèäýòè ïîçwðú ãðwçåíü è îyæàñà èñïëúíåíü. сòwàõ© ìcòëå
 ,
wðãàíы äðúæ©ùå ìcòëí
 ы# ПслН. За да завършим подборните примери от тази
подгрупа, ще посочим още една рядка лексема, оставила следи в църковнославянската старинна лексика. В ПслЙП героят се отправя към своето място за
обитаване, наречено â¸òàë¸ùå. От същия корен има производни с друг суфикс в
паметници от XIV в., например в Станиславовия чети-миней, където лексемата
витальница се тълкува от изследователите с известни нюанси в значението на
контекстовите употреби: манастирска болница, приют за болни и чужденци
или просто страноприемница, ако се спази основното значение на гръцкото съответствие ξενοδοχεῖον. Около същия корен в чети-минея се групира и глаголът
витати ‘обитавам, пребивавам’ (Агиославика 2016, 70, 72, 110).
IV. Евтимиевата лексика притежава развити вътрешнотекстови норми за
колокация. Едно от най-разпознаваемите стилистични средства са библейските
разгърнати сравнения, чрез които обикновено се означава нравствено качество.
Отдавна установена истина е, че сравненията са обикната исихастка фигура в
реторичен аспект. Но те захранват Евтимиевата лексика и с оригинални словоупотреби, в голяма част от които един от ключовите елементи е чужда дума. В
тази подгрупа може да говорим за предпочитани сравнения от Евтимий, които
се повтарят в повече от една творба. Например от ЖИР се извлича сравнението
с диаманта, елмаза, като символ на твърдост: í© àäàìàíòú äøå© iwàííú; ÿêîæå 
àäàìàíòú íå#U á¥âààøå í¸êàêîâýìú æåëýçîìú, í© àäàìàíòú äøå© iwàííú, но
подобно скрито сравнение виждаме и в ПслН 4д(шевленныи адамантъ като перифраза към героинята (ἀδάμας първично значение ‘стомана’; второ значение
‘диамант‘ – LS 1996, 20). Обикнато сравнение за означение на верска твърдост
и отдаденост на Бога е ÿêîæå íýêы¸ êåäðú ¸æå âú ë¸âàíý в ЖИР, но и и ñå íЃíÿ 
áЃæ·à ÿêîæå ôèí·¿ü öúâòåòü öðЃêâè è ÿêî ê¬äðü, èæå âú лèâàíý в ПК (кедръ < κέδρος
‘кедър’, ôèí·¿ü< φοῖνιξ ‘финикова палма’; само ще вметнем, че в ПслН се употребява и лексемата ливанъ в значение на тамян, благовоние за ритуални цели:
не §връгэ с# ха. не пожр© идwлwN.ђ не принес© ливань, λίβανος). Друго примерно
сравнение от ЖФ ÿêîæå ìàãí¸äý åñòúñòâî îá¥÷å ïð¸âëà÷¸ò¸ æåëýçw, magnes
‘магнит’. И накрая, за да завършим примерите от тази подгрупа, не може да се
отмине без внимание колокатът легеонъ бэсовъ в ЖИР и ПслЙП: нåíàâ¸ä#¸ æå 
äwáðà ä·àâwëú íå ñúòðúïý íà ìíwsý òwë¸ê© äwáëåñòü ì©æà. í© ïîåìú ñú ñwáw©
ëåãåwíú áýñwâú; ëåãåwí¥ áýñwâü, от лат. legio ‘военно поделение в римската войска’. Устойчивата метафорична употреба има за цел да подчертае напастта на
злото и Дявола и победата на героите над бесовете.
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V. В групата на чуждата лексика ще обособим оказионални употреби, чиято поява е ситуативна, т. е. в определен контекст те са въведени от автора със
силен идеен и експресивен заряд. Почти във всяка творба има разпознаваеми,
индивидуализиращи nomina attributivа, обикновено със статут на хапакси, част
от които се развиват въз основа на метафоричен пренос на значения. За пример
сред редките представители в ЖИР ще посочим клеветническите обвинения
срещу светеца, че е какогиръ, от гр. κακός γέρος ‘лош старец’, игра на думи чрез
антитезата на калΉгеръ, буквално ‘добър старец’, καλός γέρος, но тук трябва
да се добави още възможността да е направена аналогия с κακαγόρος ‘който
клевети, говори непристойно’ (LS 1996, 860).
VI. Ще се спрем специално на няколко конфесионално-религиозни термина за ереси, тъй като именно по отношение на тази лексико-семантична група
приносите на Евтимиевото перо са безспорни като исторически и лингвистични
извори едновременно. Номинанти за отклонения от православието се съдържат
основно в три Евтимиеви творби. Това са ЖИМ, ПслЙП и 2ПН. В ЖИМ с чужд
произход са названията на основополагащите ереси на манихеи и арменци. Те
помагат да се уточнят някои твърдения в научната литература, че от всички
ереси в ЖИМ Патриархът говори най-много за арменците монофизити и че вероятно под това наименование се имат предвид павликяните, тъй като именно
в епохата на Мануил I Комнин (1143 – 1180) житийният герой в качеството си
на мъгленски архипастир би могъл да срещне такива еретици в своя диоцез в
западните владения на Византийската империя. Павликяните са жива ерес не
само през XII в., но и в началото на XIII в., когато рицари на Четвъртия кръстоносен поход намират павликяни/попеликани в района на Пловдив (Hamilton
& Hamilton 1998, 24). Все пак заслужава да се отбележи, че наименование
павликиѧне отсъства изобщо от Евтимиевата лексика. Известно е, че данните
за богомилите в ЖИМ също са оскъдни (Волски 2013, 74). Самото славянско
название богомили се употребява общо три пъти: óâýäý ÿêî ìíwæàèøà ÷®ñòü 
ìàíèõåèñêà áý è àðìåíñêà. è åùå è áîã
F
wìèëñêàà; âúñ# áãîì¸ëñê©# åðå¡ äî ê
T
wíöà 
§ ñòàäà  o÷¸ñò¸ò¸. ¸ ïîêàðý©ù©# ñ# óáw áëãw÷üñò·à äwãìàòwìü; íå÷üñò¸â¥#
æå ¸ ñêâðúíí¥© áwãwì¸ëñê¥© åðåñ¸ ïîêëwíí¸ê¥ åë¸ê¥ áëãw÷üñò·à ïð·åìø© ñýì#
áæ·¸ àðõ·åðå¸ â¸äý, âúñ# ñú÷åòà êú ïðàâwñëàâí¥¸a ñòàäó. Следователно с най-висока честота на употреба са армэне, армэни, οἱ Ἀρμένιοι, и производните на
термина като еретическа деноминация, както и една от най-атакуваните техни
неортодоксални практики, каквато е арцивурският пост: âèäýâøåU ñ
¡ ·à ñêâðúííы®
è áãwìðúçñêы® åðåñè àðìåíñêы© ïðýDñòàòåëå; ïðýDðåíc ·è æå åðåòèöè àðìåíå; ì©æ·å 
àðìýíñò·¸; ÿ¡ âåë
L ¸ê¥© àðìåí·© å¡ ï
T wñòü, ¸æå ïîñò¸ø©¡ àðìýíå êð
T
ò¡T ¸ò¸¡ õ
T wò#ùå § ñòãw
ãð¸ãwð·à; ÿêî ñåðã·å íýêòî àðìåíñê¥© åðåñ¸ ó÷¸òåëü á¥â¥¸, ¸ìýàøå ïñà çîâîìà ñ¸öå 
àðöåâóðö·å; ïîâåëý âüñýìü àðìýíwìü ïîñò¸ò¸¡;T  ïðDýðå í
¡c ·¸ æå àðìýíå ïwñòü àðöåâóð·åâü.
От термините с чужд произход манихеи, Μανιχάιοις, ‘последователи на Мани‘,
се употребява още веднъж като прилагателно: нýêîãäàæå èæå ñêâðúííы® åðåñè 
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ìàíèõåèñêы® ïîáwðíèöè, ÿêîF âëüöè 

wâ÷å© îáëúêøåT êîæå

©. За това състояние на
еретическата терминология в ЖИМ би могло да се намерят различни обяснения. Такива наистина са търсени и с основание търсенията се разпростират
върху възможните литературни източници за творбата. Въпросът не може да се
смята за окончателно решен. Номинационните факти доказват историческите.
Манихейството – предхристиянска форма на зороастризъм и дуализъм с родоначалник персиеца Мани (216 – 277), е генетическа основа за павликянството,
асоциирано географски с Армения, доколкото истинското му догматическо
начало, независимо от легендите, започва с учителя Константин Силуан от с.
Мананали в Армения, когото смятат за основател на християнския дуализъм.
Той е живял в епохата на император Констанc II (641 – 668). Павликянството
изпъква като първата по време на възникване ерес, пряк приемник и последовател на манихейството, като в същото време е свързано с Армения. Това
обяснява стереотипите на смесване и отъждествяване между богомилството,
манихейството, павликянството и арменската ерес през цялото Средновековие.
Следователно по този пункт Евтимиевото творчество не прави изключение от
общата насока на средновековната южнославянска книжнина, която възпроизвежда гръцките образци и налага същата номинационна и догматико-съдържателна тъждественост. Това би могло да е и косвено доказателство, че Евтимий
владее основите на византийската официална ересиология и висши гръцки
авторитети в материята. Остава един изследователски проблем: доколко Евтимий има предвид реално действащо богомилство; ако е така, откъде заимства
данните за него; в какви взаимоотношения се намират реалният хронотоп на
ЖИМ и Евтимиевото перо, защото балансът между двете като че ли все още
не е намерен. По-просто казано, едно само по себе си „еретическо“ питане: коя
ерес е в основата на повествованието и с кого е провеждал своите диспути Иларион Мъгленски? Видно от публикациите, които са му посветени в последните
няколко години, въпросът съвсем не е елементарен.
Терминът масалиани етимологически се извежда от сирийското название
на практикуващи еретици „които се молят“. Това е ерес, възникнала около
360 г. в Месопотамия, а в гръцки сирийският термин се калкира като евтихи,
εὐχή, εὔχομαι ‘молитва; моля се’. Една от проявите на хетеропраксия сред тях
е значението на непрекъснатата молитва, която, съчетана с аскетизъм, може да
прогони демона от душата на всеки смъртен и да го приближи до св. Троица.
Ето защо не може да буди изненада фактът, че именно през XIV в. и в оригиналната епистоларна кореспонденция на Патриарх Евтимий, и в канонично-правни
български преводни текстове масалианството се разглежда като ортодоксално
отклонение именно в монашеска среда (Rigo 1989; Rigo 1990; Волски 2013;
Wolski 2014). Влиянието на исихазма и в двата типа източници също е повече от
вероятно, защото исихазмът е лицето на българския духовен живот в тази епоха. Затова е важно езиковите данни да са в синхрон с догматико-историческите
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факти. Именно в 2ПН е употребен единственият пример от всички Евтимиеви
оригинални творби, който препраща към масалианството, и няма съмнение, че
той визира практики в монашеска среда: ÿêî äà íå êòî wò áåçìýðíàãî ìèëîâàí·à 
ïîäâèæåìú, âúïàäíåò âú  мàëàñ·àí‘ñê© 2ðåñü èëè ïàê¥, ðàäè îïàñíàãî èñò#sàí·à,
âïàäíåò âú  нàâàò‘ñê© ïðýëúñòü. За изясняване на етимологията и същността
на масалианството ще приведем контекста от единствения запазен славянски
препис на оригиналната глава от „Паноплия догматика“, завършена като зрял
труд на големия ересиолог Евтимий Зигавин около 1104 – 1118, защото отговорите на множество въпроси за Евтимиевото антиеретическо творчество ще
се намерят при съпоставка със славянския превод на това съчинение, в който
ролята на Патриарх Евтимий и неговата школа от съмишленици, сътрудници и
ученици все още не е изяснена: тї́тлѡ к͠в⸱ на масалїа̑нВь лѣтѣⷯ оу͗ал͗ ентїнї|ановѣⷯ
̑ ꙋ̑ал̑ ентѡвѣⷯ⸱ масалїанскаа, вьꙁрасте ересь⸱ ꙁванїе же се̏ прѣлагае̑мо кь е̑лаⷣскомꙋ ѥ͗ꙁкꙋ
молтьвнкы ꙗ̑влꙗе̑ть⸱ ̑бо много ꙋ͗ нⷯ молтв ̑ме⸱ ̑ сїꙋ̏ гѡ́рѣ  долꙋ словеть, ̑ сїа̏
тѣⷨ҇ чьстнословїе⸱ молтвꙋ же гл͠ють⸱ а̑ще моленїе е̑же͗ кьжⷣо прность бѡ͠в, (титул 22
в славянския превод на Паноплията, ръкопис РАН/ BAR 296 от началото на
XV в., л. 323а, непълен поради липса на листове в края на ръкописа – Иванова
1987; Гагова 2010, 130 – 140; Euthimius Zigabenos, col. 1274 – 1290, в оригинала на гръцката Паноплия това е 26-и титул; Berke 2011).
В ПслЙП основна тема е антииконоборческият патос на творбата, затова
основни термини са ключовите думи с начален компонент идоло-: ¸äwëñêîå 
ñëîyæåíие; ¸ìåíà  ¸äwëwìü; сåãî ðàä¸ §#õwìü  ¸ wñòðîyãàò¸ ïîâåëýõwìü âúñýêî 
ïîáD·å âú öЃðêâà åë
a ¸êî íà äúñêàa ¸ ñòýíàõ’ ÿêî ¸äwëñêîå ïîá·å ñ©ùå и др. Съпоставката
между глава 19-а в славянския превод на Паноплията в същия споменат единствен ръкопис и оригиналната глава 22-а срещу иконоборчеството в гръцката
Паноплия ще докаже догматическите основи и за този антиеретически сегмент
в творчеството на Евтимий Търновски. Досега такава насока на изследване не
е търсена.
В заключение би следвало да се изтъкне, че присъствието на лексика с
чужд произход, преобладаващо от гръцки, както отделни лексеми от латински,
готски и старогермански със статута на усвоена и наложена лексика в средновековния български език, издига престижа на Евтимиевото словно богатство
и му придава интернационални измерения в основополагащи концептосфери
на християнството. Чуждата лексика е нюанс, а не основа в Евтимиевата лексикална система, но изпълнява важни историко-познавателни и стилистични
функции. Тя активно си взаимодейства с домашния словен инвентар, затова два
характерни процеса са: 1 Натрупването на синоними от чужд елемент и негов
славянски еквивалент в примери като сл¹жьба–лит¹ргия, идолъ–ист¹канъ,
олътарь–жрьтвъникъ, ºалмы–пэния, иереи–св#щеникъ–левг°итъ–презвитерь; 2.
Развита деривация и оформянето на еднокоренни образувания, които свободно
се съчетават в колокативни единици, например около термините ересь, догматъ,
псалмъ и др.
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Всичко казано повишава познанието върху Евтимиевата лексика, която в
пълнота може да бъде описана и съхранена единствено чрез пълно лексикографиране на неговото творчество.
ЛИТЕРАТУРА
Агиославика 2016: Агиославика. Проблеми и подходи в изследването на Станиславовия чети-миней. София, 2016.
БЕР: Български етимологичен речник. София, 1971 –; препечатка от 2010 – 2012 г.
Вендина 2002: Т. И. Вендина. Средневековый человек в зеркале старославянского
языка. Москва, 2002.
Волски 2013: Я. М. Волски. Богомилите и светлината на Житието на св. Иларион Мъгленски от Патриарх Евтимий Търновски. – Palaeobulgarica, 37, 2013, 4,
74 – 81.
Гагова 2010: Н. Гагова. Владетели и книги. София, 2010.
Добрев 1985: Ив. Добрев. Германизми. – В: Кирило-Методиевска енциклопедия.
Т.1. София, 1985, 486–487.
Добрев 2012: Ив. Добрев. За двете готски лексикални гнезда в Супрасълския сборник. – В: Преоткриване. Супрасълски сборник. Старобългарски паметник от X
век. София, 2012, 75 – 101.
Евтимиева метафрастика 1999: Евтимиева метафрастика. Път и мисия във времето. Велико Търново, 1999.
Иванова 1987: Кл. Иванова. О славянском переводе „Паноплии догматики“ Евфимия Зигавина. – В: Исследования по древней и новой литературе. Ленинград,
1987, 101 – 105.
Кенанов 1996: Д. Кенанов. Ораторската проза на Патриарх Евтимий Търновски.
Велико Търново, 1996.
Михаила 1974: Г. Михаила. Най-старият препис на Похвалното слово за Константин и Елена от Евтимий Търновски (Сборникът на Иаков от Путна, 1474 г.) в
славяно-румънската традиция. – В: Търновска книжовна школа. Т. 1, София,
1974, 161 – 177.
Панчева-Дикова 2011: Е. Панчева-Дикова. Фразата в житията и похвалните слова
на св. Патриарх Евтимий Търновски. Т. 1 – 2. София, 2011.
Патриарх Евтимий: Патриарх Евтимий. Съчинения. Кл. Иванова съставител.
София, 1990.
Петков, Пеев 2013: П. Петков, Д. Пеев. Един неизследван тип числителни в българската средновековна книжнина. – Balkanistic forum, 3, 2013, 66 – 75.
Станчев 1995: Кр. Станчев. Стилистика и жанрове на старобългарската литература. София, 1995.

ЗА ЛЕКСИКАТА С ЧУЖД ПРОИЗХОД В ОРИГИНАЛНОТО ТВОРЧЕСТВО НА...

281

Станчев 2012: Кр. Станчев. Жанр, стиль и модус в средневековой литературе
православных славян. – В: Исследования в области средневековой литературы
православного славнства. Krakowsko-Wileńskie studia slawistyczne. T.7. Kraków,
2012, 35 – 56.
Срезн 1893 – 1912: И. И. Срезневский. Материалы для словаря древнерусского
языка. Т.1 – 3. Санкт Петербург, 1893 – 1912.
СтбР 1999, 2009: Старобългарски речник. Т.1. София, 1999; Т.2. София, 2009.
Съчинения 2010: Е. Калужняцки. Съчинения на Българския Патриарх Евтимий
(1375 – 1393). С предговор от Д. Кенанов. Велико Търново, 2010.
Харалампиев 1990: Ив. Харалампиев. Езикът и езиковата реформа на Евтимий
Търновски. София, 1990.
Холиолчев и др. 2012: Хр. Холиолчев, М. Младенов, Л. Радева. Българска семейно-родова лексика. Енциклопедичен речник. София, 2012.
Berke 2011: M. Berke. An annotated edition of Eyhimios Zigabenos, Panoplia Dogmatikē, Chapters 23 – 28. Belfast, 2011.
Euthimius Zigabenos: Euthimius Zigabenos. Panoplia Dogmatica. – J.-P. Migne. Patrologia Cursus Completus, Series Graecae, t.130, 1865.
Hamilton & Hamilton 1998: J. Hamilton, B. Hаmilton. Christian Dualist Heresies in
the Byzantine World c. 650 – c. 1450. Manchester, NY, 1998.
Kałužniacki 1901: E. Kałužniacki. Werke des Patriarchen von Bulgarien Euthymius.
Wien, 1901 (London, 1971, Introd. Iv. Dujčev).
LS 1996: A Greek-English Lexicon. Compiled by H. G. Liddell and R. Scott. Oxford,
with revised supplement. Oxford, 1996.
Rigo 1989: A. Rigo. Monaci esicasti e monaci bogomili. Le accuse di messalianismo e
bogomilismo revolte agli esicasti ed il problema dei rapporti tra esicasmo e bogomilismo. Firenze, 1989.
Rigo 1990: A. Rigo. Messalianismo=Bogomilismo. Un’equazione dell’eresiologia
medieval bizantina. – Orientalia Christiana Periodica, 56, 1990, 53 – 82.
Wolski 2014: J. M. Wolski. Autoposcopae, Bogomils and Massalians in the 14th Century
Bulgaria. – Studia Ceranea, 4, 2014, 233 – 244.

СЪКРАЩЕНИЯ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯТА НА ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ
Жития
ЖИР – Житие на св. Иван Рилски
ЖИМ – Житие на св. Иларион Мъгленски
ЖП – Житие на св. Петка
ЖФ – Житие на св. Филотея
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Похвални слова
ПслЙП – Похвално слово за св. Йоан Поливотски
ПслКЕ – Похвално слово за св. св. Константин и Елена
ПслМВ – Похвално слово за св. Михаил Воин
ПслН – Похвално слово за св. Неделя
Послания
ПА – Послание до Антим
ПК – Послание до Киприан
1ПН – Първо послание до Никодим Тисмански
2ПН – Второ послание до Никодим Тисмански
Служби
СТ – Служба на царица Теофано

