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Статья рассматривает неизменяемые части речи в Книге
пророка Иезекииля по рукописи F.I.461 из РНБ Петербурга. Анализ
показывает, что употребление предлогов, союзов, междуметий,
частиц и наречий в исследованном тексте тоже самое как и в
классических древнеболгарских и преславских памятниках. Дублеты
и омонимия в системе союзов являются результатом относительно
раннего этапа развитии языка и его быстрой эволюции, породившейся от динамики общественной жизни в периоде IX–X веков. Это
свидетельствует, что перевод довольно древний.
ЕзF.I.461 характеризуется употреблением многих “преславских” лексем. Это еще раз доказывает место и время возникновения
перевода.

Á. Ñúþçè
От гледна точка на състава им в ЕзF.I.461 се срещат:
а) прости съюзи
– същинските à, àùå, áî, äà, äàæå, æå, è, èáî, èëè, ëè, ëþáî, íè, í©,
òè1, òî, óáî, ÿêî, ÿêîæå, òîãî äýëý;
– наречията със съюзна функция òàæå, òîæå, òîëè, òú÷ü«2, îáà÷å;
– наречните местоименни форми със съюзна функция òýìü и
òýìüæå;
– петрифицираните причастни форми със съюзна функция ðåê©ùå
и ðåê©ùè.
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б) Засвидетелствани са и сложни съюзи: àùå è, ÿêîæå äà, ëþáî è
äà, ñåãî äýëý, òîãî äýëý, çà íåæå, ïî íåæå, äîíüäåæå, âúí¬ãäà, êú òîìó íå,
ïî òîìü, ïî òîìüæå, ïî ñåìü, ïî ñåìüæå и др.
в) От съотносителните съюзи в ЕзF.I.461 се употребяват ëè…èëè,
ëè…ëè, ëþáî…ëþáî, íå òú÷è« ... í© è и т. н.
г) В изследвания текст се срещат и някои съчетания в съюзна
функция като еквиваленти на наречия, съставени най-често от предлог
и относително местоимение: âú íåìæå] e)/nqa, âú í] ou£(½, w£ íåãîæå]
o(¿qen, íà ê¥ (sc ï©òè) ] poi½, ÷üñî äýëý ] diü wÂn.
Таблицата по-долу представя съюзните средства в ЕзF.I.461 от
функционална гледна точка:
съ ч и н и т е л н и с ъ ю з и

функция
адверзативна

съюз
à,

íú,

æå,

гръцки съответствия*

ëè,

îáà÷å, a)lla¿,

òú÷è«, íå òú÷è« ... í© è

de/,

me/n,

mh¿n,

o(¿mwj, plh/n, ou) mo¢non
a)lla£ kai¢

дизюнктивна

èëè, ëè, ëè…èëè, ëè…ëè, h)¿, ei), ei)t¿ e…ei)¿te, me¿n...de¿
ëþáî, ëþáî…ëþáî

, e)a¿n...e)a¿n

мотивираща

áî, óáî

ga/r, a)¿ra, dh/, me/ntoi

копулативна

è, äà, òè, òî, òà, òàæå, kai/,
òà÷å, íè, è íå, íå è

пояснителна

te£,

ou)¿te,

mhde/,

mh/te

ðåê©ùå; ðåê©ùè; ñå åñòü toute/stin
ñ©òü, ñå æå åñòü/ ñ©òü, ñå
æå

ðå÷åòüñ,

åæå

ñå

ðå÷åòü ðå÷å, ðåê©ùå, ñå
ãëåòú, ÿ„âëýåòü, ÿâëýåòü
ÿêî, ðàçóìýè
резултативна

òýìüæå, ñåãî äýëý, òîãî dio/, dia\ tou¤to
äýëý, åãî äýëý

заключителна

óáî, áî, òàêîæäå,

toi¿nun,

ouån,

ou)kou½n, loipo/n
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gou½n,

подчинителни съюзи
ÿêî, ÿêîæå, äà, ÿêî äà,

изявителна

o(¿ti, w(j

ÿêîæå äà
обстоятелствена

за

време

¬ãäà,

âúí¬ãäà,

äàæå,

o(¿te,

o(¿tan, h(ni¿ka,

äîíüäåæå, îòúí¬ëý, ¬ëüìà,

e(¿wj ouÂ, pri/n

¬ëüìàæå; ïðýæäå äà

tou=

+

e(¿w j,

+ inf, pro\

inf, meq'

o(¿n

e)tw½n a) riqmo¿n, e)peidh¿,
e)pei/, e)n t%¤

обстоятелствена

за

място

+ inf

èäåæå, ãäý, ãäå ëþáî, ãäå

ouÂ,

è,

o(poudh¿pote, o(¿qen, poi½

ê©äý,

îòúí©äóæå,

e)¿nqa,

pou½,

pou£

ÿìîæå, âú íåìæå, íà íåìæå,
íà ê¥ (sc ï©òè)
обстоятелствена

за

причина

çàí¬æå,

ïîí¬æå,

èìüæå,

ÿêî,

¬æå,
ÿêîæå,

¬ëüìàæå, ÷üñî äýëý

dio/, w(j, di'

o(¿ti, dio/ti,
wÂn,

e)peidh¿,

e(¿neken

wÒn,

a)n q'

ti¿noj, u(pe¿ r

+

oтнос. изречение
обстоятелствена

за

äà, ÿêî

w(¿ste, w( j

за

äà, ÿêî, ÿêîæå, ÿêîæå äà

i(¿n a, w(j, o(¿ pwj

за

àùå, àùå è, ëè,

ei), e)a¿n, a)¿n , ka)¿n

за

àùå, àùå è, à

ka)¿n

за

íåãúëè,

следствие
обстоятелствена
цел
обстоятелствена
условие
обстоятелствена
отстъпление
обстоятелствена

¬ëèêî,

¬ëèêîæå,

o(¿soj, o(¿s%, po¿ soj

¬ëüìàæå, êîëèêú

количество
обстоятелствена

за

ÿêî,

ÿêîæå,

ÿê¥,

ÿêúæå

сравнение

êàêî,

w(j, o(¿ pwj, w(¢s per, w(¢sei/,
pw½j,

oiÂon,

kaqa¿ per,

oi(onei/,

kaqo¿ti,

+ A, di/khn

kata/

+ G ,

o(moi¿wj

релативна

субектно/

èæå, ê¥è, êúòî

обектна
релативна

o(¿j,

o(¿sper

o(po¿teroj

êàêîâú, êàêú, êú¶è,

определителна
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oiÂoj, poi½oj

oÀstij,

ti¿ j,

* Трябва да се отбележи, че на редица места в разглеждания текст
е налице доста свободен превод на съюзните средства. Например: a)lla¿:
è; a)¿n : óáî; ga/r : à, æå, è coni; de/ : ëè, òè, óáî; kai/ : à, íú, áî, ÿêî,
èìüæå; me/n : óáî; toi¿nun : è coni, æå; w(j : è, áî и пр.
Наблюденията показват, че по отношение на употребата на
съюзните средства ЕзF.I.461 не се отличава от тенденциите, отразени в
другите съчинения от епохата. При съчинителните съюзи с най-висока
честота се характеризира è, докато äà, òà, òè и òî се използват сравнително рядко. От подчинителните съюзи с висока фреквентност се
отличават ÿêî, ¬ãäà, ¬ëüìàæå, които имат категоричен превес над
останалите им функционални синоними.
В изследвания текст се наблюдава и типичното за старобългарската съюзна система наличие на значителен брой дублетни форми,
характеризиращи се с пълно семантично и функционално тъждество.
Бяха открити следните видове съюзни дублети:
а) фонетични: ê©äý – ãäý;
б) дублети без и със разширителен формант -æå: ÿêî – ÿêîæå,
ïîòîìú – ïîòîìúæå, ïîñåìü, ïîñåìüæå, ¬ëèêî – ¬ëèêîæå, ¬ëüìà – ¬ëüìàæå,
òýìü – òýìüæå;
в) дублети без и със наставка: êàêîâú – êàêú;
г) дублети с различни наставки: ÿê¥ – ÿêî;
д) дублети без и с представка: ¬ãäà – âúí¬ãäà;
е) дублети с различни представки: ïîíåæå – çàíåæå;
ж) дублети с обща основа и различни допълнителни съставки: áî
– óáî – èáî;
з) дублети със синонимични съставки: ñåãî äýëý – òîãî äýëý,
и) словоредни дублети: è íå, íå è ou)de;
к) функционални, негенетични дублети: è – òè, æå – à, èìüæå –
ïîíåæå.
В ЕзF.I.461 се констатира и характерното за старобългарската
съюзна система наличие на голям брой омоними. В разглеждания текст
са засвидетелствани различен тип омонимични съюзни средства:
а) съчинителен и подчинителен съюз: съединително и подчинително äà, гр. i(¿na, w(¿ste, w(j, o(¿pwj, kai/, de/;
б) съчинителен съюз, подчинителен съюз и въпросителна частица: съпоставително, разделително, количествено, условно и изяснително ëè, гр. de¿, ei), h)¿, ëè…ëè me¿n...de¿;
в) съчинителен съюз и анафорично местоимение: è1, 2;
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г) подчинителен съюз, абсолютен релатив и относително наречие:
изяснителен съюз, съюз за време, за причина, за следствие, за цел, за
отстъпление, абсолютен релатив и относително наречие за начин: ÿêî,
гр. o(¿ti w(j o(¿pwj pw½j w(¢sper w(/ste w(sei/ oiÂon oi(onei/ dio/ti dio/ kaqa¿per,
kata/ + A, di/khn + G , o(moi¿w j;

w(j

д) абсолютен релатив и относително наречие ¬ëèêî, гр. o(¿s oj,

е) въпросително и относително местоимение или наречие: êú¶è,
гр. ti¿j, poi½oj, oiÂoj, o(po¿teroj;
ж) различен вид съчинителни съюзи: мотивиращи и заключителни áî, гр. ga/r, dio/ti, dio/, toi¿nun, loipo/n и др.; óáî, гр. toi¿nun, a)¿ra
, ouån, ga/r;

и ÿêî

з) различен вид подчинителни съюзи: изяснителни и финални äà

и) различен вид относителни наречия: ¬ëüìàæå за време, причина
и количество, гр. e)peidh¿, e)pei/, e)n t%£, a)nti£ wÂn, dio¿ti, o(¿s%.
Описаните явления дублетност и омонимия при съюзните
средства в ЕзF.I.461 са резултат от относително ранния етап на развоя
на езика и неговата ускорена еволюция, породена от динамиката на
обществения живот през IX–X век. Те са още едно свидетелство за
времепоявата на превода.
В. Междуметията в ЕзF.I.461
В ЕзF.I.461 се срещат следните междуметия:
а) първични:
î2 interj.
Използва се предимно при звателния падеж в състава на обръщението, често след глаголи за казване: w„ áåçîyì·å 255б2; wˆ ãðà‘äå êðúâí¥è”
è„ êîíP¡áå” 279б28; w„ ñ·äîíå” 290a21; ðúöè ãë” w„ öð þ å„ã·ïåòñêú 294б5;
[Wáðàçü ñå åT¡ ðåc¡ ¶„çëþ w„ ïððP¡÷ å” 309а14.
В å„ãäà w„ñù© ñ ïðýD íèìè w„ ásý e)n t%½ a(giasqh=nai¿ me e)n soiì
e)nw¯pion au)tw½n, wÕ Gw¯g. 311б16 е налице объркване на междуметието
с омонимния му предлог î + L.
В изследвания текст î2 само в един случай изпълнява емоционално-експресивна функция след глагола âúçð¥äàòè: âúçð¥äàè„òå w„ äü‘íü
292б5
В гръцки отговаря на междуметието wÅ.
è„ interj.
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Изразява неудовлетворение: Òîãî äýëý ñå” ãëåòü, à„äîíàè ãü” è„ ëþò¥è”
ãðàäå êðú‘âí¥è”” 280а16, гр. wÅ.
Горепосочените първични междуметия са моносилабични, съставени от един гласен звук, който емфатично се е удължавал. За това свидетелства изписването на междуметието î2 с w„.
î„y2 вж. по-долу
wëå
Това междуметие е сложно, получено от свързването на двете
прости първични î и ëå (срв. нбг. удвоеното леле, олеле). То се състои
от две срички и три звука – два гласни и един съгласен помежду им.
Изразява отрицателна емоция: [Wëå ãðàD ïðîëèâà©„è” êðúâü ñðýäý ñåáå”
272б12, гр. wÅ
б) вторични:
Тук се отнасят двата словообразувателни дублета ëþòý и ëþòî,
гр. ou)ai По произход това са пълнозначни думи – наречия, преминали
в категорията на междуметията. Причина за тази трансформация е, че
семантично употребата им тясно се свързва с изразяването на конкретна
емоция – скръб и мъка. Така те постепенно са се превърнали в речеви
знаци за изразяване на това емоционално състояние, без обаче да са
загубили напълно номинативното си значение. Експресивната им натовареност е пряко свързана с лексикалното им значение.
Въвеждат се след глаголи за казване или за някакво звукопроизнасяне, особено свързано с изразяване на емоции. Често биват
придружавани с Dat ethicus: ñå” ãëåòü ãü” ëþòý ïðîðèöà©ùèè„ì ñ wU ñðDöà
ñâîå„ãî” 249а17; ñå” ãëåòü à„äîíàè ãü” ëþòý ñúøèâà©ùèè„ìü äîõüòîð¥ ïîD âúñ
ð©ê¥ ëàêòîy” 250а25; ëþòý òåáý ãëåòü à„ä îíàè ãü 255б7
В изречението âúçúïèa ãðúëîìü âåëèêîìú è„ ðåêîa” ëþòý ìíý ëþòý
ìíý à„äîíàþ ãè” 246а2bis синтагмата с междуметна употреба ëþòý ìíý е
удвоена за постигане на по-голяма експресивност.
В дотук приведените примери междуметията се употребяват в
изреченията като странична дума. Те стоят в началото на фразата поради
прякото си отношение към цялостното £ съдържание и носят логическото ударение. Заради лесната си субстантивизация обаче те могат да
изпълняват ролята на различни части на изречението. Такива примери
в изследвания текст са: ñúïèñàíî áýøå âú íåìú ïëà÷ü è ãëàñú è ëþòî
230б29; ïëúíà áî ñ©òü ãðîç¥ ÿâëýåìàà ïððêó ïëà÷ü ãëàñú ëþòî âúñåìú
ñâèòöý âúïèñàíà òðúäý 231а2; ëþòî äî ëþòà á©äåòü 240а28; í© è„
òâîðèòè ãîðå, w„êðTòíèèa ñåáå ñòðà‘íü” 245б30, гр. dussebe¿stera.
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Г. Частиците в ЕзF.I.461
В ЕзF.I.461 се срещат следните частици:
С оглед на произхода:
Първични частици: ëè, æå, äà, íå, íè, íý-, -æäå, íàè,
Вторични:
– частици, които са се оформили от сливането на две първични
едносрични частици, от първична частица или съюз или от първична
частица и местоимение: óáî, ¬äà, íå ëè;
– частици, които са се развили от някои форми на самостойни
неслужебни думи в резултат на функционалното им обособяване в служебни думи като носители на допълнителни смислови отсенки, напр.
ëþáî, която е възникнала от глаголна форма;
– частици, появили се в резултат от развитие на омонимия при
някои местоимения и наречия: òîy, òî, òàêî, ñå, ñ.
С оглед на семантиката:
Частици със служебна роля в изречението
I. Moдални частици
1. Отрицателни частици
С тях се отричат части на изречението или цялото изречение и се
оформят отрицателни изречения:
í½ partic íå, í2, íå’  функционално и семантически безпризнакова
íè conj et partic íè, íè’, íè”, í·  усилваща при отрицание
Превеждат от гръцки простите отрицания ou)k и mh/, както и
редица техни съчетания с други частици или някои наречия за
подчертаване или изтъкване на отрицанието: ou) mh/ (230б10), ou)de/
(228б7), ou)de/ mh/ (238б7 238б30), mhde/ (243б3 256б7 294a18, 19 305а21
305а30; 230б7 230б25 231б7 232а25 285a1 296б19bis), ou)¿te (234а4
253а12 266б14 270б16; 227б5), mh/te (262a16, 17 290a29; 231б10, 11bis),
mh/n (304б18), ou) mh¿n (301б19), ou) mh£n de£ ou)de¿ (268a14), ou)ke/ti
(239б21 247а12 307а19), mhke/ti (233а13), ou)damw½j (267a24 307а20)
и др.
За изтъкване и подчертаване на отрицанието се използуват и
различни съчетания на отрицателните частици í½ и íè с други частици
и наречия:
wUí©D íå wUâðàòèòè ñ wU ï©ò· åãî çëàà„ãî” 250б28, гр. kaqo¿lou
íå ÿ„âëýå„òü íè ìàë¥ ñëî‘âî òîãî ðàçîyìà 267a24, гр. ou)damw½j
áúõìà íå âèäùåìú 249а19, гр. kaqo¿lou Срв. още 248а17, 257a19
В ЕзF.I.461 се среща и неутрализирано отрицание - когато с
отрицателна частица се отричат думи с отрицателно значение или когато
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се отричат имена с представките áåç- и íå-, както и съществителни с
предлог áåç, общият смисъл на изречението става положителен. В случая
отрицателната частица, като отрича отделната дума, която е отрицателна, изразява потвърждение на нещо. Това потвърждение обаче не е
пълно, то съдържа в себе си известна уговорка.
íå âýä¥ ãëåòú” íå âýñòú áî á¥âà©ùààãî âúñåãî” âúñå áî âýñòü
ïðýæäå á¥òèà èa 230б1, гр. Ou)de\n ga\r a)gnoeiÍ tw½n mello/ntwn o(
ginw¯skwn ta\ pa/nta priìn gene/sewj au)t w½n

è„ íà÷ø© âúñòàâëýòè ñëî‘âî” íå ëúæåå”” 249б2, гр. ou) yeudh¿j
Освен служебна роля в изречението отрицателните частици могат
да бъдат и словообразуващи.
Частицата íè в ЕзF.I.461 се среща в състава на следните отрицателни местоимения и наречия íèêàêîæå adv (310а20), íèêàêúæå pron
(311а5), íèêîëèæå adv (256a21), íè÷üòîæå (231б17), íèê¥èæå pron
(253a17), íèêúòîæå (281a9), íè ¬äèíú (280a5).
С частицата íå в изследвания текст са образувани:
а) 26 субстантивни деривата, предимно названия на отвлечени
свойства, качества и състояния. От тях:
– 5 безсуфиксни (íåìîãà, íåìîùü, íåíàâèñòü, íåïîäîáà, íå÷üñòü);
– 16 девербатива с наставка -íè¬ с инвариантно значение
‘отсъствие на действието, означено в основата’, някои вторично абстрахирани: íåáðýæåíè¬, íåâèäýíè¬, íåâýäýíè¬, íåâýðîâàíè¬, íåäîîyìýíè¬,
íåçàâèäýíè¬, íåìîæåíè¬, íåíàâèäýíè¬, íåîòúâðúæåíè¬, íåïîêîð¬íè¬,
íåïîñëîyøàíè¬, íåïðýìýíåíè¬, íåðàçîyìýíè¬, íåñòðèæåíè¬, íåñúì¥øëåíè¬,
íåÿâëåíè¬;
– 2 образувания на -è¬ – íåâúãîäè¬, íå÷üñòè¬, произведени по
пътя на префиксно-суфиксната деривация от ãîäú и ÷üñòü, и
– поединични производни на наставките -úêú (íåäîñòàòúêú), –
üäà (í2ïðàâüäà) и -îòà (íå÷èñòîòà);
б) 40 адйективни деривата, от които:
– 4 безсуфиксни: íåáëàãú, íåäîáðú, íåïðàâú, íå÷èñòú;
– 13 на -üíú, мотивирани от глаголни или именни основи: íåáëàãîäýòüíú, íåâýðüíú, íåäîñòàòú÷üíú, íåçààïüíú, íåìîùüíú, íåïîâèíüíú,
íåïîðî÷üíú, íåïîòðýáüíú, íåïðàâüäüíú, íåïðèêëîíüíú, íåïðèñò©ïüíú, íåîyãîäüíú, íå÷üñòüíú;
– 2 на -jь: íåëúæü, íåðàçîyìëü;
– пак толкова на -èâú: íåïðàâüäèâú, íå÷üñòèâú;
– партиципиални образувания:
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 oт ptc. praes. pass.: íåâèäèìú, íåäúæäèìú, íåçíàåìú, íåïðîõîäèìú,
íåñúâýäîìú, íåîyäðúæèìú, íåïîçíàâàåìú;
 oт ptc. praet. pass.: íåâúïèñàíú, íåâúñåëåíú, íåèçãëàãîëàíú, íåèçäðå÷åíú, íåîáðýçàíú, íåïîêðúâåíú;
 oт ptc. praet. pass. с плеонастично прибавяне на суфикс -üíú
като формален признак за отдалечаване на причастието от глагола и
преминаването му в категорията на номиналните форми: íåîáðýçàíüíú,
íåîäåëýíüíú;
 oт ptc. praet. act.: íåîáðýçàâ¥è, íåïîêîðèâ¥è ñ;
 oт ptc. praes. act.: íåèìûè, íåïîêàðýè ñ;
в) 7 глагола: íåáðýùè, íåíàâèäýòè3 è íåâýäýòè4, при които негацията е преминала в префиксация, започвайки да се възприема като
неделима съставна част на глагола и да означава отричане на действието,
назовано чрез него, за разлика от частицата íå, която служи за еднократно отричане съдържанието на изказа5, и деноминативите íåïðàâüäîâàòè, íåèñòîâîâàòè ñ, íå÷üñòâîâàòè и íå÷üñòîâàòè с инвариантно значение на действие/ състояние, произлизащо от отсъствието на това, което
е назовано в основата (последните два са мотивирани от еднокоренни
словообразувателни дублети, но не е изключена възможността вторият
да е ортографичен вариант на първия, получен вследствие на изпускане
на буква);
г) 3 наречия: íåäîñòîèíî, íåïðàâåäüíý, íå÷üñòèâý;
При деривацията на думи с негация в ЕзF.I.461 се срещат следните
семантични типове:
а) прибавено към основи на nomina abstracta, отрицанието íåпридава на новополучените деривати значение ‘необладаване на
признака, изразен в мотивиращата основа’ 6, напр. íåáëàãîäýòüíú,
íåäîñòàòú÷üíú, íåìîùüíú, íåïîðî÷üíú, íåïðàâüäüíú, íå÷üñòüíú, íåáëàãú,
íåäîáðú, íåïðàâú, íå÷èñòú, íåðàçîyìëü, íåïðàâüäèâú, íå÷üñòèâú; íå÷üñòè¬,
í2ïðàâüäà, íå÷èñòîòà; íåäîñòîèíî, íåïðàâåäüíý, íå÷üñòèâý;
б) добавена към глаголни основи, негацията придава на новопроизведените девербативи следните инвариантни значения:
– ‘липса на потенциално вложени възможности за ставане обект
на съответното действие’:
 adjectiva
модели íå + сег. страд. прич.: íåâèäèìú, íåçíàåìú, íåïðîõîäèìú,
íåñúâýäîìú, íåîyäðúæèìú, íåïîçíàâàåìú; ‘íå + мин. страд. прич.’ íåâúïèñàíú, íåèçãëàãîëàíú, íåèçäðå÷åíú; íå-  глаг. основа + -üíú:
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íåïðèêëîíüíú, íåïðèñò©ïüíú. В гръцки същите образувания обикновено
отговарят на adjectiva verbalia на - ôüò.
Засвидетелствани са паралелни девербативи с идентично значение íåâúïèñàå„ìf и íåâúïèñàíú.
substantiva: íåâèäýíè¬ ‘невъзможност за виждане’.
ѕ ‘реална (фактическа) липса на съответното обектно-предикатно
отношение, изразено в глаголната основа’:
adjectiva
модели ‘íå + мин. страд. прич.’ íåâúñåëåíú, íåîáðýçàíú, íåïîêðúâåíú; íå + сег. страд. прич. íåäúæäèìú; íå-  глаг. основа + -üíú
íåâýðüíú
substantiva:
Oтвлечени отглаголни съществителни, които не означават просто
действие в конкретното му жизнено проявление, а неговото концептуално осмисляне. Действието се превръща в понятие, на което може
да се припише наличие или отсъствие на разни свойства и признаци.
Безсуфиксните деривати и тези на наставките -úêú, -üäà и -îòà
са старинни образувания, принадлежащи към пласта общоупотребима
лексика в ЕзF.I.461.
2. Въпросителни частици
Въпросителните частици служат за оформяне на въпросителни
изречения. Те се употребяват в пряк, косвен или реторичен въпрос. Към
тях спадат два вида частици: 1) частици, които в основната си функция
са въпросителни (ëè, ¬äà); 2) частици, които покрай други значения
имат и въпросителна функция (àùå).
В едни случаи въпросителните частици изразяват само питане, а
в други едновременно с въпросителната си функция внасят и различни
емоционални и модални оттенъци.
¬äà partic et conj ½„ä à, å„ä à , åˆäà
Превежда от гръцки: ei) (253а13), a)r
½ a (311а28), e)a£n a)r
½ a (231б1),
ou)k (300б9), mh/ (284б24 288a26 288б15 292б21).
В ЕзF.I.461 се среща в реторични въпроси
ñå” ãëåòü à„äîíàè ãü w„ ïàñò¥ðåõü ¶„çëâè” 2„äà ïàñ©ò ñ ïàñò¥ð·å ñàìè” íå
w„âö ëè ¹òî ïàñ©òü ïàñò¥ð·å” 301б26
È„ ðåc êú ìíý ñíå ÷ë÷ü” 2„äà ìàëî ñè òâîðèòè áåçàêîí·à äîìó ¶„î†yäèíîy,
ÿ„æå òâîðòü çåD” 242а5
è„ ãëåòü äîìú ¶„çëâü” íå îy„ïðàâëýå„òü ï©U ãíü” å„äà ï©U ìîè” íå î„yïðàâëýåòú
äîìå ¶„çëâü” îy„ òî âàøü ï©òü î„yïðàâëýå„òü” 264a3, срв. още 263б25
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Предполага отрицателен отговор. Придава емоционален оттенък
на възражение, недоволство, укор.
Освен като въпросителна частица ¬äà се среща в изследвания
текст еднократно и като модална за изразяване на желание: âúñå ñå”
ñúòâîðè 2„ìîy 2„äà ñïñåò ñ” 261a15
От казаното може да се заключи, че ¬äà се явява частица със
смесена модално-емоционална функция.
ëè partic et conj [ë·]
Най-често няма съответствие в гръцки (238б21 241б9 250а5
252а24 260a21 269б15 301б27 311б5 260б6 278б23 293a14 302а1 303а22
309б12). По-рядко превежда h)¿ (303б15), ei) (308б6) и др.
Служи за въвеждане на:
а) пряк въпрос – È„ ðå‘÷å êú ìíý, âèäý ëè ñíå ÷ë÷ü”241б21
б) на главно въпросително изречение, след което следва непряк
въпрос – âèäý ëè ÷òî” ñå” òâîðòü ñèè’, áåçàêîí·à âåëèêàà‘ äî‘ìü ¶„çëâü ...
Âèäèøè ëè ðåc ÿ„êî ñâîè„ìè çëîáàìè” ïðèâëà÷òü íà ñ êàçíè 241а17, 19
На въпросите с частицата ëè може да се отговори:
– утвърдително, най-често при съчетание на ëè с íå (íå ... ëè със
смесена модално-усилителна функция, когато трябва да се почертае
потвърждението на нещо, което е известно или се предполага, че е
известно, или пък с оттенък на настойчиво уверяване за нещо, вече
упоменато, срв. новобългарски нали) – íå ðýõ ëè êú òåáý 247б12, вж.
още 245а22 249б2 и др.
– отрицателно – âúñõîù© ëè ñì ðòè ãðýøíèêà 263a30, срв. подолу Íå ñìðòü î„yáî” âîë ãðýøíèêà í© ïîêàà„í·å” 263б2. Вж още 257б19
– не се индикира каквото и да било очакване на потвърждение
или опровержение – È ðýø© êú ìíý ëþD·å, íå ïîâýñè ëè íà‘ì ú ÷òî å„ñòú òî”
2„æå ò¥ òâîðèøè”281a24.
За изтъкване и подчертаване на питането се използват и различни
съчетания на въпросителната частица ëè с други частици и наречия:
ñå” ãëåòü à„äîíàè ãü” àùå è„ñïðàâèòü íå êîðåí·å ëè î„y òî, ìêîò¥ å„ãî” è„
ïëîD è„çãí·åòú” è„ ïîñúõíåòü ïðýæDå sáëåí·à å„ãî” 260a21
íå ïðèò÷ý ë· åñòü î„y òî ãëåìàà”” 269б15
è„ ðýa íå âú ñåì ëè îy„áî ëþáîäýà„í·å å„ñòü” 278б23
Често пъти частицата ëè се употребява след съюза àùå или след
въпросителни и показателни местоимения и наречия за усилване и
подчертаване на условността, респ. колебанието и несигурността в правилността на казаното. В тези случаи тя придобива оттенък на
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модалност, изразявайки отношение към достоверността на фактите неопределеност или предположение:
à…ùå ëè è„ ñìðòü ïóù© íà çåìë” òè ðàçëý© ÿ„ðî‘ñòü ñâî© íà í” âú
êðúâè” ÿ„ê îæå ïîòðýáèòè ñú íå ÷ëê¥ 252а24
wâî ëè ìíîæúñòâî âîD ïðèëàãà©, wâî ëè ïëüöý, wâî ëè áçý ñàäàè
229а27
àùå conj et partic [à„ùå, à…ùå, à˜ùå, àˆùå, à‘ùå, à’ùå, à‡ ùå]
В гръцката подложка отговаря на: ei¹ 230а6 230б3, 5 231а26 232б2
249б16 251а10 251а26 251б1 252а24 253а2 253а15bis, 16 253б30 257б19
258a3 258б9 258б15 260a20 260б24, 25, 26, 28bis 260б29 262a30 263б15
265б17, 18, 19 265б19 265б22 267б29 268a4 268a5 268a11 268a18 270б13
270б18 272а17 272б7, 8 273б16, 17 275а18 278a17 285б7 295a29 300а12,
15 300а26 301а7 306б4 309а23 310а23 313а24; e)a¿n 230а28 230а30
230б17 231б16bis 232б22, 23, 25, 29 233а3 251а19 251б19 252а10, 13
252а15 252б10 252а30 261a1 261б26 262б7 263a20 263б10 263б19, 20
266б2 268б17 268б24 270а10 275а8 299a21 299a25 299a29 299б16
299б13 299б20; a)¿n 244б4 248а14 263б4 271а4 289б4 299a8; e)a¿n
230а28.
В Ез се среща в следните употреби:
– за изразяване на неопределеност в съчетание с относително
местоимение или наречие:
È„ å„ëèêî æå èa à…ùå î„yöýëýåòü ðàòí¥õü” îy„áèåí·à ñúòâîð äà ïëýíåíè
ïðýè„ä©òü” 248а14
ïðîõîäè ÿ„êî è„ ìëúíè w„ñòðè ñ” w˜ äåñíî è„ w„ ëýâî” ÿ„ìîæå à˜ùå ëè‘öå
òâîå” âúñòàâèò ñ” 271а4 çåìëý íà íæå à„çú à„ùå íàâåä© ìå‘÷ ü” 299a8
– въпросителна в преки и косвени въпроси:
ì©æè ñèè” ðàçîyì¥ ñâî íà ñðöDèõü ñâîèa è„ì ùå” í© íåïðàâä¥ èa
ïîëîæèø© ïðýD ëèöåìü ñâîèˆìú” à…ùå wUâýùà©„ è„ì ú” 251а10
3 à…ùå âúçì©òü wU íè‘õü êî‘ëü” ÿ„êîæå íå w„áýñèòè íà íå‘ìü ñúñ©D” 253а2
– с конюнктив за изразяване на желание:
à„ùå áè íå âú êðúâü ñúãðýøèëü” í© êðúâ ò ïðP¡æåíåòü” 304б18
òî äà à„ùå íå á©äåU, âú òú äíü òð©T¡ âåëèêú íà çåìëè ¶„çëâý” 312а1
Среща се още в Супр Зогр, Мар, Ас, Сав, Охр, Унд, Боян, Ен,
Син Евх, Клоц.
3. Частици за изразяване на желание, подкана към действие,
увещаване, молба, заповед или забрана äà, conj et partic – същинска
волево-подбудителна частица. Служи за образуване на адхортатив и
прохибитив. Най-често няма лексикално съответствие в гръцки. С äàформи в Ез обикновено се предават:
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– coniunctivus – ÿ„ê î äà è„ñüëý©òú ìñà” è„ w„ñê©äýå„òü þ„õà” è„ êîñòè
è„ñúõí©òú 280a17, гр. tak$½. Вж. още 225б2 237б13 246б12, 13 248б2
251а22 259a19 264б30 270а22, 23 270б29 271а1 272а14 273а6 273а19
273б5 280a19 280a22 310б25
– futurum – Äà á©ä©òü âëàñè òâîè” ñúïëåòåíè íà òåáý 281a4, гр.
eãs tai. Вж. още 225a19 230а6 232а17 233б15 233б16, 17, 18bis, 19
233б25, 26 234а7bis, 9 235б13, 15 245а30 248б22 261a29 271а12 281б6
288б21 311а15 312а4 313б6 313б8 313б27
– impеrativus – àˆçü ãü áú âà‘øú” è„ w„ïðàâëåí·à ìîà äà ñúíàáäèòå”
267a3, гр. fula/ttesqe. Вж. още 225a16, 18 228а11 233б9bis 233б13bis
235а11 239а14 248б26 252а21 260a15 270а7, 9 270б15 279a19 289б23
307б19 309а2, 3bis 310а1
По-рядко превежда ei) (252б3), a)¿n (248а19 274а9), de/ (280a24).
Отрицателна заповед (забрана) се изразява посредством съчетанието äà íå. В гръцката подложка отговаря на: ou) mh¿ + coni 281a6
281б3; mh¿ + coni 252а3 259a20 266a23 269a18 282б10 285a1 295б17
299a27 307б7; mh¿ + opt 265б11 ou) + fut 231а17 281a6 281б1, 2; ou)ke/ti
mh¿ + 239а14
äà ñ íå áèå„òå íè ïëà÷åòå” 281б3
Освен за изразяване на заповед и желание частицата äà служи
още като усилителна в съчетание със съюз или относителни местоимения
òî äà à„ùå íå á©äåU, âú òú äíü òð©T¡ âåëèêú íà çåìëè ¶„çëâý 312а1
За модалната употреба на àùå и ¬äà, изразяващи желание, вж.
по-горе.
II. Частици за посочване и определяне
В ЕзF.I.461 се срещат следните частици от тази група:
ñå partic [ñå, ñå”] – за посочване и присъединяване с усилителен
оттенък
Превежда от гръцки i)dou½.
В изследвания текст най-често се употребява при:
а) посочване на определен обект – ñå” ñêâîæíà å„äèíà âú ñòýíý”
241а24;
б) въвеждане на пряка реч – ðúöè èˆìú ñå” ãðäåòü öðü âàâèëîíýíñêú
íà ¶„å„ð Tëèìú”260б6, срв. още 250б16 269б32 и пр.;
в) причинни връзки – òîãî äýëý ñå” àˆçü íà‘ â¥” ãëåòü à„äàíàè ãü” 249б7,
срв. още 256б10;
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г) заключителни или обобщаващи изрази – ñå” îy„áî ïîðàæ© ð©êî
ìîå„ êú ð©öý” 273б14
д) съчинителни връзки (обикновено след съюз и) – È„ âèäýõü è„ ñå”
w„áëè÷åí·å ì©æúñêî” 240б19
Определителните частици служат за уточняване на смисъла на
отделните думи части на изречението или на смисъла на цялото изречение, към което се отнасят (в този случай те служат като показателен
съотносителен елемент в главното изречение). Определителната функция на тези частици се преплита с функцията за усилване, тъй като те
служат едновременно за уточняване и за подчертаване на това, което
се уточнява.
В ЕзF.I.461 се срещат:
òàêî adv et partic
Ìýñòî åˆñòú ñå” òàêî íàðè÷åìî ñëîâ¥å” 267б25
íýñòü áP ñå” ñâîå òàêî ïðàâäèâîìîy ñ©äèè, ÿ„ ê îæå ïðýëüñòèòè
ïððPêà”251б25
òî conj et partic [òî, òî”] – употребява се най-често след местоименни съюзни думи и съюзи
Íå âúñ åäèíàêî ‘íü ñúãðýøà„ù©”” íàêàçàå„òü âúñýa áú” í© è„æå ñ
ïðèáëèæà êú íå‘ìó, òî âðà÷åâñêü¶” à„ è„íü¶ ñ©U ñ©äèè„ñêü¶” 290б10, срв. още
279б27
å„ãäà õåðîâèìè ïîäâèsàà„õ© ñ” òî è„ êîëåñà ñú íèìè âúñëýæDàà„õ©” è„
åãäà ñòîà„õ© w‘íè, òî è„ êîëåñà ñòîà„õ©” 244б27, 28 , срв. още 296a6
Àùå êîãî §ñ©æD© íà ñìðòü, è„ íå ñúâýñòèø· å„ìîy §ñ©æDåí·à ½„ìîy” äà
ïîêàà„í·åìü ðàñ¥ïàå„òü §ñ©æDåí·å, òî w‰íü äîñòîè„íî ñêîí÷ýå„òü” ñâîåãî æèò·à
ïîDè„ìåòú” à„ ò” ïîã¥áëåí·þ å„ãî, ïîâèííà ñúòâîð” 299б18, срв. още 275а19
285б83 295a30 299a22 301а8 309а24
w„áà÷å òî è„ òàêî áåç ëúæ© å‘ñòü ñå ïððP¡÷üñòâî” 306б6
è„ ðúâåíü ìîà” âú w„ãíè ãíýâà ìîå‘ãî ãëàõú” òî äà à„ùå íå á©äåU, âú òú
äíü òð©T¡ âåëèêú íà çåìëè ¶„çëâý” 312а1
òîy adv et partic [òîy”, òî”y]
Най-често няма съответствие в гръцки (232а14 235а25 238а18
275а28):
ïîâåëýâ áî à„çú, òîy” à‡á·å ñåãî âúñåãî ò w„áíàæ©” 288б8, гр. parauti/
ka, срв. още 251б28 311а9
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III. ×àñòèöè çà óñèëâàíå
Частиците за усилване придават по-голяма изразителност и
убедителност на речта. Те нямат някакво определено смислово съдържание. Усилителната функция се състои в това, че с тях се изтъква,
подчертава значението на отделна дума – част на изречението – или се
набляга на логическата страна на съдържанието на изречението.
В ЕзF.I.461 се срещат следните усилителни частици:
óáî conj et partic [îy„áî, îy„áî, îy„áî”, îy‡áî, î„yáî, îy…áî, î„yáî‘, î„yáî”, î„yáw”,
îy„¡ áî, óáî”, Yáî, ¹áî]
В гръцката подложка отговаря на: toi¿nun 226а3, 14 230б11
232б29 237б27 242б3 244а26 246б29 251б27 258б28 260б18 264a28
264б25 270а17 275а16 282a14 282б14 284б11 285б5 286б18 291б8
295a19 296б3 299б30 303а2 306а1; ga/r 225б1 232а4 233б11 239а21
254а27 260a24 268a26 268б24 270б2 271а22 273а23 273б27 285a14
291a16 304а28; a)¿ra 230а28 230б3 230б17 231а1 231б16; a)¿n 227б3
230а19 250а3 300а4; me/n 245б10 269б16 299a28; me/ntoi 227а23; dh/
263б24; dh/pote 263a10; ouån 273б14. В много случаи няма лексикално
съответствие (226б7bis 227б27 228а11 228б22 236а6 250а5 252а30
258б15 260a27 260б28 261б7 261б17, 22 262a16 263б2 263б13, 22 264a4
264a17 264a22 264a23 266a3 267б26 268a6 269б22 270а15 270б7 271а1
274а21 276а8 278б23 282a18 303б18 309а23)
Има следните значения:
– резюмиране или подемане на мисъл (често в съчетание с àùå)
àùå î„yáî‘ ñë¥ø©òü 230а28 Вж. още 230б3 230б17 231б16.
– за засилване ‘именно’, (често в съчетание с местоимения:
въпросителни – 227б3 230а19 300а4; лични – за 1 лице 269б16, за 2
лице 245б10, за 3 лице 299a28; показателни – 244а26.
Â¥” î„yáî êîíîáü ñúòâîðèñòå 245б10
– подчертава първия член на двойката или поредицата еднородни
членове на изречението или цели изречения, намиращи се в
съпоставително, противопоставително или разделително отношение
íå ïî äýëîy ãëòü î„yáî” í©” ïî ïóùåí·þ” 251б27
– употребена при форма на повелително наклонение, частицата
óáî усилва волево-подбудителния смисъл на изречението. Служи за
подчертаване на различните модални оттенъци – молба, увещаване,
заповед: ñë¥øèòå î„yáî‘ äw‘ì å ¶„çëâ 263б24
æå conj et partic  æå, æm¡
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Най-често няма съответствие в гръцки (225a9 226а22 227а7
227а19, 28 227б12 227б19 228а5 228б23, 25 229а4 229а27 231б1 232а1
232б6 233б6 234б19 235а1 235б6 238а28 238б14 240б18 241б28 242б8
243а22 244а25 246а5 247б18 247б27 250а3 250а22 252б12 252б153, 16
2
253б15, 22 254б1 255а27 255б29 256б28 257a1, 3 258a6 258a26 258б8
259a5 259a26 260a2 260a12 261б12 265a6 266a25 266б5 266б16 268a16
269a8 269a29 270а17 270б9 271б8 272а11 273а10 274б9, 12 274б21
275б52, 8 275б9 275б17 277б26 278a5 280б22 282б11 283a9 283б30
285б15 286a25 286б27 287б26 288б27 289a23 290б12 291б12 291б25
292a14 292б8 293б18 294a3 298a10 298б8 299a18 299a25 301б2 301б8
301б23 302а2 303а18 303а29 303б24 305а3 305а20 306б20 308б2 308б19
309а11 309б24 310а51 310б2 310б21, 22 311а5 311б26 312б7 314а17).
2
По-рядко превежда toi¿nun 232а21 250а2 272а9 282a21 287a5 296б17
310а9 310б15; ouÅn 267a22; mh¿n 283a12.
В Ез се среща в следните употреби:
– за усилване на разни членове на изречението:
ð©êî„ æå ãíå íàðè÷åòú, ä õà áæèà ñúäýëàí·å” 240б18
– в повелителни и пожелателни изречения за подчертаване на
волево-подбудителния смисъл на фразата:
È„ ò¥ æå ñíå ÷ë÷ü, î„yòâðúäè ëèöå ñâîå íà äúùåðè ëþäèè” ñâîèa” 250а22
– във въпрсителни изречения за изтъкване и наблягане на
питането – êòî æå ñå åˆñòü 303б15;
– в полусвободна употреба:
 при показателни местоимения и наречия – налице са дублети
без и със разширителен формант -æå: òàêî – òàêîæå, òàêú – òàêúæå,
òàìî – òàìîæå; òîëüìà – òîëüìàæå; òîy – òîyæå, ïîòîìú – ïîòîìúæå,
ïîñåìü – ïîñåìüæå;
 при отрицателни местоимения и наречия – íèêàêîæå adv (310а20),
íèêàêúæå pron (311а5), íèêîëèæå adv (256a21), íè÷üòîæå (231б17),
íèê¥èæå pron (253a17), íèêúòîæå (281a9);
– като формант за образуване на относителни местоимения и
наречия: èæå èäåæå äîíüäåæå çàíåæå ïîíåæå ÿìîæå ÿêúæå èìüæå. Налице
са дублети без и със разширителен формант -æå: ÿêî – ÿêîæå, ¬ëüìà –
¬ëüìàæå, ¬ëèêî – ¬ëèêîæå.
IV. Словообразуващи частици
Словообразуващите частици функционират като структурни
елементи за образуване на нови думи. Те се свързват с определени категории лексеми и променят тяхното значение или им придават нов
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смислов оттенък. В ЕзF.I.461 се срещат следните словообразуващи
частици: íå-, íè- (вж. при отрицателни частици), íý-, -æå (вж. по-горе),
-æäå, -æüäî, ëþáî, ëèáî. От тях íý-, -æäå -æüäî и ëþáî не се срещат самостоятелно, а останалите се употребяват и като отделни думи.
Частиците íý, ëþáî и ëèáî, свързани с въпросителни местоимения
и наречия, са носители на значение за неопределеност и образуват
неопределителни местоимения и наречия (êúòî ëþáî 271a7, ãäå ëþáî
309a6, êúòî ëèáî 232б6; íýêúòî 300б26, íýê¥è 287б20).
Частицата íý е неутрална. Тя не внася вторични нюанси в
образуваните чрез нея думи, докато, формирайки неопределителни
местоимения и наречия, частицата ëþáî придава допълнителен модален
оттенък на предпочитание при избор на повече възможности:
Íà ê© ëþáî ñòðàí© îáðàòèâ ñ îáðùåøè ì 271a7
Ei)j o(po/t eron bou/l$ xw/rison me/roj.

Òýìæå ïðîðîêó âåëèòü ïîð©÷èòè ãäå ëþáî ñ©ùàN äøàìú 309a6
Dio£ t%£ profh/t$ parakeleu/etai paregguh£sai tai£j o(poudh/
pote ouÃsaij e)panelqei£n yuxai£j.

Частицата -æüäî в ЕзF.I.461 е засвидетелствана в състава на
обобщителните местоимения ê¥èæüäî и êúæüäî, а -æäå – в структурата
на редица показателни местоимения и наречия, по-рядко някои
местоименни прилагателни: ñèöåæäå òîyèæäå òàêîæäå òîæäå òàêúæäå
òúæäå ñüæäå âüñüæäå äðîyã¥èæäå ïîñëýæäå.
Словообразуващите частици íè- и íý- в ЕзF.I.461 все още не са
били неразривно свързани със следващите ги местоименни формации –
ако пред местоимението има предлог, той се вмъква след частицата,
напр. íè § êîãîæå 281a9, íè íà ê©© æå ïîòðýá© 253a17.
V. Формообразуващи частици
Формообразуващите частици се употребяват свързани с отделни
форми и служат като структурни елементи за образуване граматични
форми, на които придават и смислово-граматично съдържание. В
ЕзF.I.461 такива са частицата äà за образуване на адхортатив и прохибитив (вж. по-горе), частицата ñ за образуване на възвратен залог и
частицата íàè за образуване на превъзходна степен (íàè„ãí©ñüíýå„ 288a17).
И тъй, в ЕзF.I.461 се засвидетелства характерният за класическия
старобългарски език статус на служебните думи – без рязка и отчетлива
граница между наречия, съюзи и частици поради твърде многото формални, семантични и функционални сходства помежду им. Едни и същи
морфеми могат да изпълняват и няколо функции. Преходът на някои от
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тези морфеми в частици се е осъществил по-късно и изследваният
паметник демонстрира състоянието на незавършеност.
Д. Наречията в ЕзF.I.461
В ЕзF.I.461 бяха регистрирани 155 наречия. От първичните в
изследвания текст се срещат: àáè¬ (7), í¥íý (58), ïàê¥ (73), ïîíý (1),
óæå (9), ÿê¥ (2) и ¬ùå (15). От местоименните се използуват:
а) за място:
– на -äå, без оглед на посока: îíúäå, ñüäå, âüñüäå, èäåæå, разширено
посредством частицата æå;
– на -àìî за означаване на движение в посока към говорещия или
към някакъв друг обект (âüñýìî, èíàìî, íàñàìî, îáîÿìî, îíàìî, òàìî),
както и разширените форми посредством частицата æå òàìîæå, ÿìîæå;
– на -©äîy за означаване на движение в посока от говорещия или
от някакъв друг обект: îòúñ©äó, îòúò©äîy, îòúí©äóæå с разширение
посредством частицата æå;
– на -©äý: ê©äý (ãäý), îòúñ©äý, ¬äèí©äý, îáî«äý, ©òðü«äý;
– òó и разширената форма посредством частицата æå òîyæå;
б) за време:
– образувани с форманта -ãäà: âüñåãäà, èíîãäà, òúãäà;
– ñåëý ‘сега’, редовно след предлозите îòú и äî: îòúñåëý, äîñåëý;
– òîëè и разширените му форми òîëüìà и òîëüìàæå;
– ¬ëý след предлог îòú: îòúí¬ëý, както и разширените форми
¬ëüìà и ¬ëüìàæå;
– êîëý след предлог äî (äîêîëý) и êîëè с отрицание и разширение
посредством частицата æå (íèêîëèæå).
В ЕзF.I.461 се срещат и образуваните от наречията на -l- прилагателни êîëèêú и òîëèêú.
в) за начин:
– образувани с форманта -àêî: èíàêî, êàêî, òàêî, òîëèêî, ¬äèíàêî,
¬ëèêî, както и разширените с помощта на частицата æå форми íèêàêîæå,
òàêîæå и ¬ëèêîæå;
– образувани с форманта -à÷å: òà÷å и ¬äèíà÷å;
– ñèöå.
В изследвания текст се срещат и някои деиктични съчетания в
обстоятелствена функция като еквиваленти на наречия. Застъпени са
следните типове съчетания:
а) съчетания от предлог и местоимение: § íåãî e)kei½qen, e)nteu½qen,
âú ñåìü e)ntau½qa, w£ ñåãî] e)nteu½qen, w£ íåãî] e)kei½qen, w£ òîãî] e)kei½q en,
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w£ èíîãî] e(t e¿rwqen, w£ ñèõú] e)kei½qen, w£ íèõú] e)nteu½qen; êú ñåìó e)¿ti,
êú òîì¹ e)¿ti
б) съчетания от предлог, местоимение и съществително: âú ñåìü
ñëîâåñè e)ntau½qa, âú âñåa ñëîâåñåa, íà âúñ† ñòðàí¥ pantaxou½, § âúñýõú
ñèa sc ãðàäú pantaxo¿qen;
г) ïà÷å âúñåãî para¿pan, li/an
В ЕзF.I.461 са засвидетелствани следните наречия, произведени
от именни основи:
а) наречия от прилагателни:
В изследвания текст открих следните предикативно употребени
adjectiva със стара – основа в адвербиална функция: áëèçü (12), често с
предлог âú; íèöü (4); îêðüñòü (52); îñîáü (1), ïðýìü (2), ñîyã¹áL (1),
©òðü (1).
Някои от тези наречия се употребяват само с представка: âúêóïü
(1), âúíåçààïü (3), âúñïòü (1), çàïòü (2), îòúí©äü (10), ðàçëè÷ü (2),
ñúïðîòèâü (11), îyäîáü (11).
В ЕзF.I.461 се срещат и образуваните от наречията по стара –
основа прилагателни на -üíú-üíü-jü: îêðüñòüíú, îòúí©äüíú, ðàçëè÷üèú,
ñúïðîòèâLíJ, áëèæüíü, ïîñëýäüíü, ©òðüíü, îñîáèè. Формата за ср. р. на някои
от тях също се употребява в текста като наречие (ñúïðîòèâLí>).
Най-широко застъпени в изследвания текст са наречията, образувани от ср. р. на прилагателните имена, което напълно съответства
на картината изобщо в старобългарски език, а и в съвременните
славянски езици.
(а) наречия, образувани от формата за вин. п. ед. ч.
– по твърдите основи (26): áëàãî, ìúíîãî, äëúãî, ìàëî, sýëî7, ïðýìî,
íåäîñòîèíî, íàïðàñíî, ïðèñíî, ïîäîáüíî, ðàâüíî, òðóäüíî, èçðäüíî, ðàçüíî,
ìúíîãîîáðàçüíî, áðýìåíüíî, áîëýçíüíî, áåçàêîíüíî, ñúãëàñüíî, ìîùüíî8,
òú÷üíî, ëýïî, ñêîðî, ïðîñòî, ÷ñòî, ëþòî, òèõî;
– по меките основи (2): ñîy¬ и префигираният му дериват âúñîy¬;
(б) наречия, образувани от формата за тв. п. ед. ч. (5): ïðàâý,
íå÷üñòèâý, ÿâý, áëàsý, çúëý, òèñý;
(в) наречия, образувани от степенувани прилагателни (7): â¥øå
и префигираните му деривати èçâ¥øå и ñúâ¥øå, â¥ñî÷å, äàëå÷å, ïà÷å и
ïðýæäå;
(г) наречия, произведени с помощта на завършек -¥ от адйективни
основи на -ñê (4): âëàñòåëüñê¥, âðà÷åâüñê¥, æèäîâьñê¥, ñ©äèèñê¥;
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(д) наречия на -©: ïðîòèâ© и префигираният му дериват ñúïðîòèâ©,
òú÷è«;
(е) наречия от прилагателни с архаични окончания: âåëüìè,
áúõúìà;
б) наречия от съществителни:
– от стар вин. п. âå÷åðú, äîëü;
– от стар род. п èçâúíó, çàîyòðà;
– от стар дат. п.: ëüsý;
– от стар мест. п.: граматическите дублети äîëó и äîëý (вер. по
аналогия с ãîðý), âðúõîy и префиксалният му дериват ñúâðúõ, ïëàíîùè,
ïëàäüíå, ïðýäè ïîñëýäè;
– от твор п.: íî‘ù·, äíåìü;
в) наречия от числителни
От старобългарските наречия, в състава на които има корени на
числителни, в изследвания текст се употребяват äúâàøüä¥ è òðèøüä¥,
както и образуваното по техен модел, но от адйективна основа ìúíîãàøüä¥. Употребата им се счита за преславска черта. Срв. кирилометодиевизмите на -êðàò¥9.
Числителните редни ïðüâî¬, âúòîðî¬ и òðåòè¬ в ср. р. ед. ч. също
се използват в значение на наречия. Те също се считат за преславизми
срещу кирилометодиевизмите âúòîðèöå« и òðåòèöå«.
Среща се и наречието ¬äèíî«, възхождащо към стар твор. п.
В изследвания текст се наблюдава и типичното за старобългарския език наличие на значителен брой дублетни форми, характеризиращи се с пълно семантично тъждество. Бяха открити следните видове
адвербиални дублети:
а) фонетични: ñäå – çäå;
б) дублети без и със разширителен формант -же: òàêî – òàêîæå,
òàêú – òàêúæå, òàìî – òàìîæå; òîëüìà – òîëüìàæå; òîy – òîyæå;
в) дублети с различни наставки: òîyæå – òîyèæäå, òîëèêî – òîëüìà,
îòúñ©äý – îòúñ©äó, òúãäà – òîëè, îíúäå – îíàìî;
г) дублети без и със представка: ïðîòèâ© – ñúïðîòèâ©, ñîy¬ –
2Jñîy¬, âðúõîy – ñúâðúõîy, äàëå÷ý – èçäàëå÷ý10, ñêîðý – âúñêîðý11;
д) дублети с различни представки: èçâ¥øå – ñúâ¥øå; âúêðàòöý
– íàêðàòúöý;
е) дублети с обща основа и различни допълнителни съставки:
äàëå÷å – ïî äàëè.
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По-специално внимание заслужава наречието áúõúìà ‘напълно,
изцяло, изобщо’. В изследвания текст то се среща два пъти:
ÿ„ê î ãëîyñè ñ©òü è„ ñëýïè êîyìèðè” è„ áúõìà íåìîùíèè 14:15/248а17,
грц. pantelw½j
ïðîðèöà©„ùèèˆì ñ âú ñëýD äõà ñâîå„ãî” à… áúõìà íå âèäùåìú” 13:3/
249а19, грц. kaqo¿lou.
Лексемата не е засвидетелствана в КСП, но е характерна за
Преславската преводна и оригинална книжнина. Освен в ЕзF.I.461 тя
се среща и в други редактирани през Симеоновата епоха старозаветни
книги (12 прор., ПсТк), в паметниците с категорично доказан източнобългарски произход Изб1073, Супр, ГрНазXIв, Златостр, Зогр лл, ЙоЕБ,
ПрезвК, ЕфрКрм, както и в някои жития, които носят белезите на
преславска редакция12.
***
В заключение можем да отбележим:
Употребата на неизменяемите части на речта в ЕзF.I.461 съвпада
със сведенията, които имаме от КСП и преславските паметници.
По отношение на предложната употреба изследваният текст не
се отличава от тенденциите, отразени в другите съчинения от епохата.
Описаните явления дублетност и омонимия при съюзните средства в ЕзF.I.461 са резултат от относително ранния етап на развоя на
езика и неговата ускорена еволюция, породена от динамиката на обществения живот през IX–X век. Те са още едно свидетелство за времепоявата на превода.
В ЕзF.I.461 се засвидетелства характерният за класическия
старобългарски език статус на служебните думи – без рязка и отчетлива
граница между наречия, съюзи и частици поради твърде многото формални, семантични и функционални сходства помежду им. Едни и същи
морфеми могат да изпълняват и няколо функции. Преходът на някои от
тези морфеми в частици се е осъществил по-късно и изследваният
паметник демонстрира състоянието на незавършеност.
Характерно е предпочитанието към типичните преславски
лексеми, като äýëý, áëèçü, òú÷è«, ïðüâî¬, âúòîðî¬, òðåòè¬, áúõúìà,
òè, ìîùüíî, наречия на -øüä¥ и др. Това е още един маркер за мястото
и времето на появата на превода.
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