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Обект на настоящото изследване е хомилетичният свитък от шест слова
с общо название За серафимите (нататък Срф). Проучването се провежда по
най-ранния български препис F.I.197, РНБ, л. 130 – 168 (СРБП 2009, 113 – 118)1
на славянския превод на книга Маргарит от третата четвърт на XIV в., дело на
книжовника йеромонах Дионисий Дивни.
В шестте слова За серафимите е установено наличието на 2519 пълнозначни лексеми, в които не са включени антропонимите, топонимите и производните от тях.
1 Дигиталните

кадри от хомилетичния свитък За серафимите ми бяха предоставени от проф. д-р М. Спасова.
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284 (11,3 %) са лексемите, които не се срещат в стбрк, но са представени с
по 5 или с по-малко от 5 употреби в прегледаните лексикографски справочници
и индекси, 98 (oколо 4 %) са редките думи – регистрирани с по-малко от 5 употреби, а 56 (2,2 %) са лексемите, които (поне засега) не се откриват другаде, т. е.
може да се приемат за hapax legomena.
Предмет на анализ в това научно съобщение е минималният по обем лексикален пласт – хапаксите с 1 употреба. Той е сред най-ярките „оцветители“ на
почерка на кефаларевския преводач, специфичен параметър за идиолекта му и
текстологически маркер – ключов при разчитане на фоновата картина.
Научният интерес към лексемите с една употреба в кн. Маргарит и
конкретно в Срф се дължи на няколко фактора:
• известно е името на преводача – йером. Дионисий Дивни и това е първият
проучван негов текст, един от малкото преводи от XIV век, за които са известни времето и мястото на превеждане, създадени под влиянието на атонската
книжовна практика, предвестници на Евтимиевата духовно-езикова традиция;
• езиковедските изследвания върху кн. Маргарит са все още частични и не
обхващат цялостно всички проблеми, липсва цялостен лингвистичен анализ на
корпуса от шест Слова;
• преводът е извършен през среднобългарския период от историческия
развой на българския език и затова изследваните лексикални единици в Срф
се сравняват както със старобългарския книжовен език, така и с авторски и
преводни текстове от XIV в. и с техни по-късни преписи: това позволява да се
проследи в диахрония изследваната група лексеми и да се посочат синхронните
на Срф паметници, в които лексемите фигурират.
Определянето на дадена лексема като hapax legomеnon е твърде относително, затова групата hаpax legomena e динамична и неустойчива. Липсва Исторически речник на българския език, много от текстовете нямат изработени
лексикални списъци или речник-индекси. Много вероятно е някоя лексема,
считана за hapax legomenon, да бъде регистрирана в друг/други текстове и да
отпадне квалифицирането ѝ като дума с една употреба или с употреба само в
един паметник.
С цялата условност на това понятие, за hapax legomenon се възприема
лексикална единица, която не се регистрира в речниковия фонд на стбрк, в
известните лексикални справочници и в лексикалните индекси на славянски
текстове, включително лични архиви, доклади, дисертационни трудове2.
2 За

сравнение са привлечени широк кръг от индекси на паметници от XI–XV век,
които могат да се групират по следния начин: 1. Преславски паметници по късни
преписи – Шестоднев на Йоан Екзарх = ЙоЕБ (Aitzetmüller 1958 – 1975), Богословие
на Йоан Екзарх = ЙоЕБ (Sadnik 1967 – 1983), индекс на терминологичната лексика в
De fide orthodoxa на Йоан Екзарх = ЙоЕБ (Илиева 2013), Беседа против бoгoмилите
на презвитер Козма = ПрКзм (Давидов 1976), Симеонов сборник по Светославовия
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препис от 1073 г. = Изб1073 (Симеонов сборник 2), Второ слово против арианите на
св. Атанасий Александрийски = САА2 (Пенкова 2015), Слова на Петър Черноризец
= ПЧ (Павлова 1994), Пандектите на Антиох = ПАнт (Върбанова 2011), глаголните
словоформи в първия старобългарски превод на Огласителните слова на св. Кирил
Йерусалимски = СКЙ (Николов 2005, 49 – 263); 2. Охридски паметници: съчинения
на св. Климент Охридски = КлОхр (Христова 1994), Изборник от 1076 г. = Изб1076
(Мушинская, Мишина, Голышенко 2009); 3. Други средновековни паметници –
лични архиви, електронни публикации и речници-индекси на среднобългарски
сводове: Хрониката на Георги Синкел = ХрГС (Тотоманова 2008), Германов сборник =
Герм (Мирчева 2006), Ягичев Златоуст = ЯЗл (Димитрова 2011), Слово на вси светии
от Филотей Кокин = ФилК (проф. д-р М. Спасова – архив), Славянска версия на Княжи
изборник = КнИзб (Федер 2008), Въпроси и отговори на авва Анастасий = ААт (Федер
2011), Диалозите на Псевдо-Кесарий = ДПК (Милтенов 2006, 535 – 569), Пандектите на
Никон Черногорец = ПНЧ (Pavlova, Bogdanova 2000), Публично и канонично-правна
лексика в българското средновековно пространство (Билярски 2011, 34 – 152), Служба
на цар Петър по Драгановия миней = ДрМ (Шаламанов 1995, 305 – 307), славянски
преписи на пространното житие на св. Константин-Кирил Философ = ККФ (Иванова
2013), Диоптра на Филип Монотроп = ДиоптрФ (http://histdict.uni-sofia.bg/textcorpus/
show/doc_160), Станиславов (Лесновски пролог) от 1330 година = СтанПр (Павлова,
Желязкова 1999), Борилов синодик по Палаузовия препис от края на XIV в. = БСин (Божилов, Тотоманова, Билярски 2010), Хроника на Константин Манасий = МХр (Среднеболгарский перевод 1988), Книга на дванадесетте пророци с тълкувания = 12Пр
(Златанова 1998), Троянска притча = ТрПр (http://histdict.uni-sofia.bg/textcorpus/show/
doc_165), Житие на св. Антоний Велики = ЖАВ (http://histdict.uni-sofia.bg/textcorpus/
show/doc_55), Старобългарско-гръцки словоуказател към книгата на пророк Йезекиил
= Йез (Илиева 2013), Византийски юридически сборник Синтагма от 14 титула без
тълкувания = Синт14 (Maksimovic, Burgmann 2010), История на юдейската война от
Йосиф Флавий = ЙоФл (Пичхадзе, Макеева, Баранкова, Уткин 2004), Послание на
патриарх Фотий до цар Борис-Михаил = ПФот (Славова 2013), тълкувания на Песен
на песните в Рилския ръкопис 2/24 = ППтълк (Димитрова 2012), Житие на Андрей
Юродиви = ЖАЮ (Молдован 2010, 676 – 759), Норовская псалтырь = НорПс (Чешко,
Бунина, Дыбо, Князевская, Науменко 1989), Слова за Св. Богородица от Й. Дамаскин в славянски сборници от XIV в. = ЙоДБгрц (дисертация Данова 2014), Thekara =
Thek (дисертация Ivanova-Sullivan 2005), Софийски пролог от XII–XIII в. (РНБ, Соф.
№ 1324) с разночетения по други пролози = СофПр (Крысько, Прокопенко, Желязкова и др. 2011), Ильина книга = ИлКн (Крыско 2005, 664 – 876); 4. Предевтимиеви
творби, светогорски текстове и някои от съчиненията на търновското книжовно
средище: Лексиката на Берлинския сборник = БСб (Миклас, Тасева, Йовчева 2006,
410–423), среднобългарски превод на 16-те слова на Григорий Богослов = ГрБсрднб
(Спасова 1999; Спасова 2008), търновска редакция на Стишния пролог = СтПр (Петков, Спасова 1 – 12 т. 2008 – 2013), Триодните синаксари в превод на Закхей Философ
= ТрС (Тасева 2010), Слова на авва Доротей = АД (Димитров 2010), срднб превод на
словата Против аномеите от св. Йоан Златоуст = СПрА, ЗН (Димитров 2013 – 2015),
съчинения на патриарх Евтимий = ПЕвт (Калужняцки 1901, Кенанов изд. 2011),

302

Теодора ИЛИЕВА

С еднократна употреба в Срф са регистрирани 56 лексикални единици,
като преобладаващи са еднокоренните производни, двукоренните са 17. Представени са в кратки речникови статии по азбучен ред.
беꙁдѣльнѣ нареч. (2) πάρεργος ‘повърхностно, лекомислено, безпочвено,
необосновано’
прⷪ҇рьскаа бо оу͗ста̏…нто́же ѹбо рекѫть беꙁдѣлнѣ (παρέργως) да оубо ниже
мы беꙁдѣлнѣ послѹ́ша́мь (132а).
В СтПр и у ПЕвт се използва словообразувателният синоним бездѣльно, а
в МХр и МихХом е констатиран адективът бездѣльнъ. С аналогична семантика
е регистриран в РКнСтСр (Даничић 1863, 33). В СБКЕ3 префигираното прилагателно е известно само със значение ‘който не работи, незает с работа’(РБЕ
1977: 583).
В стбрк πάρεργον се предава с обдѣт и подѣли (СтбР2 2009, 12,
264), а у Микл πάρεργον превежда бездѣлиѥ, докато останалите деривати от
словообразувателната верига са корелати обикновено на α-privativum.
беꙁлѣностьнѣ нареч. (1) ἀόκνος ‘неуморно, без отдих, решително, усърдно’
Много ꙁрѧ̏ тьщанїе покаꙁѹѫщѫ ваⷭ҇ вь дѣло првест ꙗ͗же прѣжⷣе нам реⷱ҇наа⸱
сего рад ѹбо ͗ мьі̏ беꙁьлѣностнѣ (ἀόκνως) ꙗ͗же ѹ͗тельства въмѣтає͗мь сѣмена
(134б).
Лексикалният вариант на наречието – безлѣностьно, е регистриран в АХУ
II 1682 г. (СРЯ). От същата словообразувателна верига се срещат прилагателните безлѣностьнъ в Импер. Йоан (Микл) и безлѣньный в ПАнт.
беꙁьсъвѣтнѣ нареч. (1) ἀβούλητος ‘неразумно, безсмислено’
ꙗ͗ко а͗ще ѹбо ѿ ꙁаконопрѣстѫпнѣшхь бѫдеть⸱ ͗ ͗же беꙁсъвѣтнѣ (ἀβουλήτως)
͗ беснⷩ҇ѣ носмыхь⸱ нашее беснїе ͗ ненакаꙁанїе таковое плодоносло єсть (140а).
Наречията на -ѣ са по-рядко срещани от тези със завършек -о в предевтимиевите текстове, но през Късното средновековие те се отличават с висока фреквентност (ПЕвт, ГрЦ, ППтълк) и са присъщи на риторичния стил (Харалампиев 1990, 95 – 99). В Срф наречията с префикс без- са корелати на α-privativum.
Похвално слово за Евтимий от Григорий Цамблак = ГрЦ (Русев, Гълъбов, Давидов,
Данчев 1971), Житие на Стефан Дечански от Григорий Цамблак = ГрЦ (Давидов, Данчев, Дончева-Панайотова, Ковачева, Ганчева 1983), Словник на глаголните форми
в съчиненията на Цамблак = ГрЦ (Белова, автореферат 2010), Мъчение на св. Йоан
Нови Сучавски от Гр. Цамблак = ГрЦ (1971), Паренесис на Ефрем Сирин = ЕфрС (Bojkovski, Aitzetmüller 1990), търновски превод на Лествицата = Леств. търн (Василева
2002, 43 – 110), Книга Йов по Владиславовия препис = Йов (Христова-Шомова 2006),
Разяснено изложение (Сказание) за буквите на Константин Костенечки = КК (Куев,
Петков 1986, 80 – 224), триодна част на Патриаршеския Хомилиар 2 по Зогр.134 = УЕ2
(http://histdict.uni-sofia.bg/textcorpus/show/doc_56).
3 Прилагателното не е фиксирано в речника на Н. Геров.
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боꙗꙁньство, -а ср. (1) ἀγωνία ‘страх’
серафїмь… несытно є͗же кь ꙃжⷣтелю блгоговѣнїе покаꙁоват тъщѫтꙿ сѧ⸱ ͗
много боаꙁньство (τὴν ἀγωνίαν) ⸱ ͗ ѡ͗браꙁомь⸱ ͗ гла́сомь⸱ ͗ ꙁрѣнїемь⸱(138а).
Дублетната форма боꙗзнь е добре позната в стбрк (СС), глаголът боꙗти
в ПАнт, боꙗзньно – в Сбор.XV в., боꙗзньный – ЙоЕБ и Втз 19.19, боꙗзливый
(Бончев 2002, 60). В съвременния български лексеми боязън, боязлив, боя се
имат широка употреба.
воньствоводьцъ, -а м. (1) τύραννος ‘предводител на войска, военачалник’
колц воньствоводꙿц (τύραννοι) слн• толко ратовашѫ ͗ е͗ще ю͗нѣѫщѫ•
нѫ не ͗скореншѫ (145а).
Това сложно същ. липсва в стбрк. В Приписка X–XV век се използва вариантът воиноводьцъ (Билярски 2011, 50), а глаголът воиньствовати е известен от
ЕфрКрмч, НовгКрмч 1280 г., Леств търн, КнИзб, СКЙ, СтанПр. Лексикалният
синоним воиноначѧлникъ е регистриран в Мин. септ. 1096 г.
въꙁаконенъ, -ъіи прил-прич. (1) ἔνθεσμος ‘узаконен, регулиран чрез нравствен или граждански закон’
їе бракь ͗ наслажⷣенїе въꙁаконено єсть (ἔνθεσμος), ꙗ͗ко да нꙿтоже ѿ схь
͗мать м҄ѫжь⸱ се́го рад помощꙿнца є͗мѹ дана быⷭ҇ же́на, ꙗ͗ко да нестовѧщее сѧ
ѹ͗талѣє͗тъ єⷭ҇ство (154б).
Прилагателното не е фиксирано в индекси на средновековни текстове, но
изходният глагол възаконити е разпространен в СинЕвх, КлОхр, ПФот, ПанСинXI, КнИзб, Прип. Девербативът възаконениѥ – в СтПр, а възакони сѧ – в
Сб1076.
възнеистовьствоват сѧ, -воуѭ сѧ, -воуѥш сѧ несв. (1) μανιάω ‘върша безумия, буйствам, изпадам в ярост, обезумявам’
і͗ср лѣ̀⸱ же ѿ мѡӱсеа народово́дьствѹє͗мь, вънегда въ ͗ноплє͗менꙿныхь вънде
ꙁемлѧ⸱ ͗ ѧ͗же кь нмь съвъкѹп брань⸱ како нѣцї ѿ него въꙁне͗стоввше сѧ
(μανέντες) на тѣхь жє͗ны, всенародны ѡ͗нъ сѣь ͗ пагѹбѫ съдѣлашѫ (140б).
Преводът не отразява морфемната структура на гръцката подложка, въпреки че техниката на превеждане на Дионисий Дивни се характеризира с поморфемен превод на гръцките еквиваленти. И в този случай рефлексивният глагол
възнеистовьствоват сѧ има усложнена префиксално-суфиксална структура.
възлꙑшениѥ, -иꙗ ср. (1) ἀπόνοια ‘безумие, лудост, крайност’
є͑же бо е͗сть вь тѣлесехь въспаленїе, се̏ вь дшахь въꙁвышенїе⸱ та̏же ѿ вьꙁлышенїа
(ἀπονοίας) похо́тѣнїе не поⷣбаѫщхь є͗мѹ веще⸱ сїа не просто продлъжає͗мь…
(157а).
В стбрк възлꙑшениѥ липсва, но синонимичното гнездо от съществителни,
с които се превежда ἀπόνοια, включва четири лексеми: беꙁоумиѥ, невѣждьствиѥ,
нестовьство, пакость (СтбР1, 2).
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въꙁъіваниѥ, -иꙗ ср. (1) κραυγή ‘призив, повик, зов’
Побесѣдовахомь вамь ѡ͗ серафїмѡⷯ҇⸱… рѣхомь ѡ͗ крлохь⸱ ͗ вышнѧѫ слы бжѫ⸱
͗ ѡ͗ того съхожⷣен ͗же кь намь бывшаго⸱ прложхомь ͗ внѫ въꙁыванїа (τῆς
κραυγῆς)⸱ вьсегдашꙿнѣго юдесе (167б).
Девербативът не се открива в лексикографските справочници, но в Супр и
в срднб корпуси се изолира мотивиращият глагол възꙑвати.
въношениѥ, -а ср. (1) εἰσφορᾱ ‘вноска, налог, приношение’
͗скомое бо ѿ ба ͗ ѿ лкь єсть, не мала ͗л мно́га полагат⸱ нѫ нкакоже ѿ
сѫщѫѫ комѹ слы мнеє вьношенїе прнест (130б).
В Супр, ЕнАп, Изб1073 се среща въносити, мотивиращият глагол за анализираното съществително.
въспротивьнъ, -ꙑи прил. (1) ἐναντίος ‘противоположен, враждебен, неприятелски’
нже крадѫ мѫкы лшень быває͗ть⸱ нѫ прє͗млетъ ѹбо каꙁнь⸱мне сѫд бо не
вьсъпротвнѫ εἰς τὴν ἐναντίαν (155а).
В стбрк ἐναντίος се превежда с ратьнъ, ꙁълодѣ, опакъі, а новата лексема въспротивьнъ е интересна творческа интенция. Префиксът ἐν- в стбрк се
предава с въ-/въз- сравнително рядко (въловѣт сѧ, въꙁрат, въꙁмагат,
въꙁмощ, въꙁложт, въꙁьрѣт). Дионисиевият превод предлага повече примери, 1/3 от лексемите с префикс въз- са еквиваленти на ἐν- (въꙁбранити,
възвестити, въꙁдаꙗниѥ, въꙁдвиѕати, въꙁложити, възражат, въꙁсилати,
въꙁоглавт, въꙁьрѣт). В ТрС няма такива облици, те са минимален брой в
Диоптр, РилЕв, ТомПс (Тасева 2000, 198).
въходьнкъ, -а м. (1) ἐπιβάτης ‘пасажер на кораб, моряк’
тако ͗ крьмьї въходнкы (ἐπιβάτας) ͗мѣѫ любоьстны, ͗ грады странꙿны
желаѫщѫ вдѣт⸱ не въ днь є͗днь прѣходть пѫть, а͗ще ͗ є͗дного дне є͗сть
растоанїе⸱ (163а).
В Мр.XIV, ЕвС XII–XIV в. се открива името от ж.р. въходьница. Ранният паметник Изб1073 включва в словника си адектива въходьнъ, а дериватът
въхождениѥ е част от ПФот, КлОхр, но има друга семантика.
добромѣньство, -а ср. (1) εὐεξίᾱ ‘добро състояние, добро здраве’
Радѹѫ сѧ сътѣкаѫщѫ сѧ ваⷭ҇ ꙁрѧ̏ на послѹ́шанїе бжестьвныхъ сло́весь⸱ ꙗ͗коже
бо єже єⷭ҇ а͗лꙿкат тѣлеснаго добрѡ͗мѣньства (εὐεξίας) тако ͗ є͗же сло́весь желат,
дшевнаго ꙁдравїа ꙁнаменїе єстъ (130а).
Образуваната по сложносуфиксален път лексема е сред малобройните композити с първи елемент добро- в Срф и отразява точно структурата на гръцкото
съществително.
доушеводьствовати, -ствоуѭ, -ствоуѥш несв. (1) ψυχαγωγέω ‘ръководя духовно някого’
мьі̏…вь ꙋ͗жась прведемь нашѧ дшѫ⸱ прнес нанаѧло враьства ѡ͗братмꙿ сѧ⸱
смѣренѣшм тѫ̏ дшеводьствоуѫще повѣстьм (132а).
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Терминът спада към нравствено-богословския понятиен пласт. В Срф е
употребен като вербоид в сег. вр.: дшеводьствоуѫще < ψυχαγωγήσωμαι. Наличието му не се открива нито в стбрк, нито в по-късни преводни или авторски
текстове. В ПЦСС е отбелязано производното име доушеводецъ (Мин. Дек.12).
дѣтолюбьнъ, -ꙑи прил. (1) φιλόπαιδος ‘обичащ децата’
влкⷣѫ раꙁдражхомь сце кротꙿка ͗ тха ͗ не погрбає͗мь себе; ͗бо не влкⷣы
блгⷣтꙿлна тъїѫ⸱ нѫ ͗ ѡца любоѧдꙿна ͗ мтре дѣтольбны (φιλόπαιδος) ͗ вьсѣкыѫ
прꙗꙁн прѣвьсходть еже ѡ͗ наⷭ҇ блгⷣтльствомь (167а).
Образувана по пътя на композицията и суфиксацията, сложната дума е
семантичен, но не и структурен еквивалент на гръцкия композитум. Съобразявайки се с известните модели в славянското словообразуване, при превода
Дионисий Дивни променя позициите на елементите в двукоренната дума. Тя не
е запазена в СБЕ.
ѕѣлость, -и ж. (1) σφοδρότης ‘устрем, дързост, буйна решителност’
С́це првънде съ ꙃѣлостїѫ σφοδρότητος, ꙗ͗коже нѣкы пє͗съ доблестъвенъ
пртекъ на нестааго ѕвѣрѣ, ꙗ͗ко того ͗ꙁьгнат ѿ влнⷣѧѫ храмны (159б).
Изходната форма ѕѣло е разпространена в Супр, Клоц и по-късни текстове,
а прилагателното ѕѣльнъ е констатирано в УЕ2.
лкостоꙗтельствовати, -стоꙗтельствѹѭ, -стоꙗтельствѹѥши несв. (1)
χορόστατω ‘участвам в хор; възхвалявам, ликувам’
горѣ воньства агг льскаа сла́восло́вѧтъ⸱ долѣ вь црквахь лкостоательствѹѫще
(χοροστατοῦντες) лц, тожⷣе ѡ͗нѣхь подражаваѫть сла́восло́вїе⸱(135а).
Сег. деят. прич. лкостоꙗтельствѹѭще е пълен структурен и смислов еквивалент на гръцкия вербоид χοροστατοῦντες. В Супр, КлОхр, ДрМ, ЙоЕБ,
ФилК, ЯЗл, КнИзб, МинПутXI век се среща имперфективът лкъствовати, но
в някои от източниците той има друго гръцко съответствие. Беринда отбелязва
усложнения му вариант ликовьствовати. В СтПр са регистрирани формите ликъствовати и съликовьникъ.
В Мин 1096 г. е употребено отглаголното производно ликостоꙗниѥ (СДСЯ2,
21).
любопобѣдьство, -а ср. (1) φιλονεικία ‘стремеж към победа’
ѿтѫдѹ... люпопобѣдьства (φιλονεικίαι) • несъставꙿнї нꙿрав• нто́же бо тако
прѣѡ͗бдѣт ѹ͗страе́тъ бжїхь сло́весь (139а).
Това е поредният hapax сред сложните думи с първи компонент любо-. Той
е морфосемантичен еквивалент на гръцката подложка.
могѫтьствѥ, -иꙗ ср. (1) δυναστείᾱ ‘власт, могъщество, господство’
ꙗ͗ко да нкогда же ревностны быт непꙿщꙋє́те ͗же вь могѫтьствхь сѫщѫѧ
δυναστείαις ὄντας ⸱ вѣдѧще є͗лко є҇ⷭ вещ блаꙁньное⸱ ꙗ͗ко да нкогда же сѫщхь
вь нщетѣ ͗ страстован ѡ͗каанꙿны вьмѣнѣє͗ть, вѣдѧще ꙗ͗ко вѧще є͗сть ѿ сего
ѹ͗тврьжⷣеїе (157а).
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Фразеологичният израз бꙑти въ могѫтьствѥ ‘облечен съм във власт, господствам’ е рядък, а съществителното могѫтьствѥ не се регистрира в стбрк
и в по-късни паметници. Оказионализмът е смислов еквивалент на гръцката
лексема. Лексикалният му синоним могутство се среща в ЖАлН, слова на св.
Й. Златоуст, ВМЧноемвр1135 (СРЯ 9, 231). В няколко псалтира, датирани от XI
до XIV в., се употребява съществителното могѫть ‘велможа’ (SJS 1973, 223).
скакати, скаѫ, скаеш несв. (1) ἐκπηδάω ‘излъчвам, излизам, изпускам’
ꙗ͗коже нѣкоѫ прѣградоѫ сѹгѹбоѫ лца ꙁагражⷣаѫще, ꙁа не трьпѣт ѧ͗же ѿ
славы ѡ͗ноѫ ͗ꙁскаѧщѫѧ (ἐκπηδῶσαν) мльнїѫ⸱ (165а).
Изходният глагол скакати е регистриран в Супр, Охр, ЖСав (Микл). А корелатът ꙁъскоти се среща в Супр, Клоц, Евх, СтПр, ФилК.
спꙑтованиѥ, -иꙗ ср. (1) ἔρευνα ‘изследване, проучване’
бъдръствоват къ дховныхъ сло́весь ͗спытованїю ἔρευναν (138а).
Паралелно с увеличената дистрибуция на имперфективните глаголи през
XIV в. се засилва словотворчеството на съществителни, мотивирани от тях.
Известни в стбрк са глаголът испꙑтати (АД, ПФот, МХр) и девербативът
испꙑтаниѥ, а испꙑтовати се среща в Изб1073, ПАнт, ТрС, СтПр, ФилК, КнИзб.
каꙁованѥ, -иꙗ ср. (1) παραίνεσις ‘увещание; учение, наставление’
нѫ да не ѹ͗пражненѫ вашѧ мысль кь того въꙁысканїю ѡ͗ставлъ⸱ не прлежат
ѡ͗на каꙁован (τῆς παραινέσεως) ѹ͗строѫ, потрѣбно є҇ⷭ то̏ раꙁдрѣшт⸱ (138а).
Дериватът казаниѥ е известен от Супр, Клоц, КнИзб, КлОхр, ПАнт,
Изб1073, но разширеният със суфикс -ова девербатив казованиѥ не е регистриран в проучените индекси. Мотивиращият глагол казовати е употребен в ТрС,
МонСерб, а nomina agentis казатель се среща в МХр, Йез, Синт14.
коньствовати, -ствѹѭ, -ствѹѥши несв. (1) ἱππάζομαι ‘управлявам кон, яздя,
преминавам яздейки’
нже мьі̏ ѹбо таковое ѿражає͗мь вьсклкновенїе⸱ нѫ народны ͗ нелѣпы вепль…
ꙗ͗же тѹне ͗ вьсѹе вьꙁемлемѣ рѫцѣ на вьꙁдѹсѣ⸱ коньствѹѫщї (ἱππαζομένους)
ноꙃѣ⸱ нелѣпыѫ ͗ сьломленыѫ ѡ͗быаѫ⸱(138б).
Анализираното сегашно деятелно причастие предава точно семантиката на
оригиналния вербатив. Сродната дума коньство е регистрирана в ПрорТълк XV
век.
кѹплетворениѥ, -иꙗ ср. (1) ἐμπορίᾱ ‘търговска сделка, печалба’
Нже бо кѹпець на далꙿнѣа ѹбо кѹпл҄етво́ренїа (ἐμπορίας) послає͗мь⸱ мно́го же
дѹховомь вьстаанїе прѣтръпѣваѫ, ͗ꙁволть ѹбо тѹн҄е таковыѫ поⷣемат трѹ́ды⸱
нѫ сего рад ͗ пѫны прѣплаває͗ть (135б).
Двукоренната дума влиза в тесния кръг на композити с първи компонент
коупль-. Такива липсват в стбрк, но те са силно ограничени и в срднб писмени
паметници4.
4В

ЕфрКрмч е регистриран глаголът коупльшьствовати (Срезн), в Кубр. Ист. – прилагателното коуплелюбный (СРЯ), в Клем. – съществителното коуплѥлюбьць (SJS).
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любодръжьнъ, -ꙑи прил. (1) φιλόστοργος ‘който обича нежно, сърдечен’
Аще ѹбо матерѧ ѡ͗ ѿродѣхъ сце сѫтъ любодръжꙿны (φιλόστοργοι) ⸱ множае
пае намъ ѡ͗ ваше любв тако належат поⷣбає͗тъ⸱(130а).
Прилагателното е едно от десетте сложни думи с първи компонент любов Срф. То отразява точно семантиката и структурата на гръцкия композитум.
Като негов контекстуален синоним може да се посочи любоѧдьнъ < φιλόπαιδος
(167а10).
любопрбытъьнъ, -ꙑи прил. (1) φιλοκερδής ‘користолюбив, стремящ се
към трупане на богатства’
како бо не бѣ въ то лцѣ мно́жьствѣ непрѣстѫпленѹ быт ꙁаконꙋ семѹ⸱
мноꙃѣмъ сѫщмъ съпорѣваѫщмь на се̏⸱ ͗л ѹбо неѹ͗ставленое ͗ любопрбытъное
τò φιλοκερδὲς народа (141б).
Двусъставното прилагателно, което е пълна структурна калка на гръцката
подложка, не се открива в известните лексикографски справочници и индекси.
мъноговещьствовати, -ствоуѭ, -ствоуѥши несв. (1) πολυπρᾱγμονέω ‘изследвам, проучвам, съмнявам се’
вдѣхь га сѣдѧща на прѣстолѣ высо́цѣ…како же вдѣ, ѹ͗мльа⸱ прє͗млѧ
реⷱ҇наа, ͗ не многовеществѹѫ (πολυπραγμονῶ) ѹ͗млъанаа (163б).
мъногоиспꙑтати, -испытоуѭ, -испытоуѥши несв. (1) πολυπρᾱγμονέω ‘изследвам задълбочено, изучавам детайлно и продължително’
ръц ͗же не͗ꙁреⷱ҇нꙿное ͗ блженое мно́го͗спытоуѫщмъ єстьство серафїм нже
съхожⷣенїе сътръпѣшѫ вдѣт (132а).
И двата глагола композити са превод на гръцката сложна дума
πολυπρᾱγμονέω, но главната основа -πρᾶγμονέω е преведена по два различни
начина в славянските ѝ съответствия: мъноговещьствоват е точна калка на
πολυπρᾶγμονέω, а при предаването на гръцкия compositum мъногоспꙑтат e
внесен допълнителен семантичен нюанс.
Двете сложни думи не се срещат в срднб текстове, но мъноговещьствоват
е отбелязана у Микл в Библия от XVIII век. Като превод на същата гръцки дума
в ПАнт е регистриран глаголът мъноговѣщавати. В срднб превод на 16 ГрБ се
регистрира словообразувателният синоним мъногоиспꙑтовати, имперфективен
корелат на мъногоспꙑтат.
мѫжьствиѥ, -иꙗ ср. (1) ἀνδρείᾱ ‘мъжественост, смелост’
не ꙗ͗ко сг҄клть ͗матъ, ͗ у͗паты натат хо́щемь⸱ н́же ꙗ͗ко мѫжествїа
(ἀνδριάντας) мно́га⸱… нѫ ꙗ͗ко нароⷣ ͗мать любопослѹ́шателенъ⸱ ͗ храмы бжѫ
͗слънены (143б).
Съществителното със суфикс -иѥ е словообразувателен синоним на широко употребимото мѫжьство и носи по-висока степен на абстрактност (Супр,
ПАнт, ЕПат, СтПр, ФилК, Мин1096, ЕфрКрм). То е отражение на словообразувателен модел при абстрактните съществителни, предпочитан от Теодосиевите
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ученици и търновските книжовници (Славова 2013, 148). Сродни думи на
разглежданото понятие се срещат в преславски и срднб сводове – мѫжати сѧ
(УЕ2), мѫжьскъ (Изб 1073, ЙоЕБ, Йез, АД, ПФот, АД, КнИзб).
народоводьствовати, -вѹѭ, -вѹѥши несв. (1) δημαγωγούμενω
‘предвождам група хора’
͗же ѿ мѡӱсеа народово́дьствѹе́мь (δημαγωγούμενος), вънегда въ
́нопле́менꙿныхь вънде ꙁемлѧ. (140б).
В Микл 1865, 411 е посочен глаголът народьствовати, който не е композитум, а еднокоренен имперфектив, мотивиран от народъ. В Супр има прил.-прич.
народоводимъ, образувано от народоводити.
некаꙁательствовьнъ, -ꙑи прил. (1) ἀπαίδευτος ‘невежа, необразован’
пе́трь... некаꙁательствованы (ἀπαίδευτος) сло̀вѹ ͗ вѣтїамь ѡделѣваѫ.
ненаѹ͗ены, ͑ любомѫдръцемь ꙁагражⷣаѫ ѹ͗ста̏⸱ (146б).
Субстантивираното прилагателно не е фиксирано в лексикографските
справочници. В Изб1073 е регистрирана негацията неказанꙑи. А дериватът
казателевыи е употребен в Жал. Гр. Под. кн. 1375 г. (Срезневски 1902, 1175).
необладаемъ прил.-прич. (1) ἀχείρωτος ‘който не търпи подчинение, непокорен, независим’
не лѣпѻ єсть тебѣ ѡ͗ꙁїа покадт⸱ ꙁр̏ дрьꙁновенїе⸱ мѫдрованїе непорабощено⸱
ѧ͗ꙁыкъ нбсе касаѫщꙿ сѧ⸱ свободѫ неѡ͗бладає͗мѫ⸱ ἀχείρωτον (149а).
В СтПр е регистрирано страдателното причастие необладоваѥмъ, което
обаче е суфиксално усложнено. В късния сб. МихПанопл. XVII в. се отбелязва
дериватът необладательнъ.
нꙁоревностьнъ, -ꙑи прил. (1) ταπεινότης ‘покорен, покаен, смирен’
понеже бо въ наⷭ҇ высокое, мыслъ нѣкѫѧ подає͗тъ сътъненїа къ
нꙁоревностнымь (ταπεινότερα)
же ͗ смѣренѣшмь⸱ (137б).
И двете съставки на нꙁоревностьнъ присъстват в словесния фонд на стбрк,
но сложната дума не е регистрирана дори в по-късни паметници.
обеꙁнадеждати, -надеждѫ, -надежши св. (1) ἀπελπίζω ‘губя надежда, отчайвам се’
съгрѣшль е͗с много реⷱ҇ нѫ да не ѡ͗беꙁнадежⷣш сѧ ἀπελπίσῃς (154б).
Полипрефигираният глагол, който е семантичен, но не и морфологичен
еквивалент на гръцката лексема не е регистриран в срднб текстове. Видовият
му корелат обезнадеждитися е отбелязан също в кн. Маргарит (СРЯ 1987, 29).
облѣдати сѧ, -лѣдаѭ сѧ, -лѣдаѥши сѧ несв. (1) ὐφοράω ‘гледам с недоверие,
с подозрение, подозирам’
вьсѣхь трє͗пещетъ ͗ бо́тꙿ сѧ таковы⸱ сѣне⸱ стѣнь⸱ ка́менї самхь, ꙗ͗ко глⷭ҇а
͗спѹщаѫщхь⸱ ѿ вьсѣхь ѡ͗блѣдає͗тꙿ сѧ (ὐφορᾶται) ͗ ѡ͗бьꙁрає͗тъ (155а).
В речниковия фонд на старобългарския език не се констатират сродни думи
на разглеждания глагол, който е свободен превод на лексемата от оригинала.
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опасьно словьствоват, -въствоуѭ, -въствоуѥш несв. (2) ἀκρῖβολογίω/
ἀκρῖβολογέομαι ‘говоря строго, назидателно; предупреждавам’
не ѡ͗пасно сло́вьствѹє͗ть… къ намь бъ⸱ нѫ є͗дно тьїѫ ͗щеть, ѡ͗браꙁь ͗же кь
намь прмренїа⸱ ѡ͗ схꙿ же ѹбо вьсѣхь блгодарьствѹ́мъ є͗го⸱ (162б).
Словосъчетанието съответства на гръцко композитно образувание и е
негов смислов еквивалент. То е структурирано от разпространеното в стбрк
наречие опасьно и редкия глагол словьствоват, мотивиран от именна основа,
суфиксално усложнен с формантите -ьств и -ова и регистриран с една употреба
у Микл.
отроколюбвъ, -ꙑи прил. (1) φιλόπαιδоς ‘обичащ децата’
͗ ѡца҃ раꙁдрѣшає͗ма, ͗ бголюбꙿца вѣнꙿаває͗ма; не вдѣ л въсего ѡ͗троколюбва
(φιλόπαιδα) ͗ бголюбва (146а).
Резултат от преводаческия принцип на семантичната и количествена идентичност е и новосъздадената сложна дума. Тя е смислов превод на подложката
от архетипа, но предава в обратна последователност нейните компоненти.
Лексемата е синоним на друг рядък адектив от Срф – дѣтолюбьнъ, който също
е преводен вариант на φιλόπαιδоς.
провъꙁглашениѥ, – иꙗ ср. (1) προαναφηνέω ‘предсказание’
прⷪ҇рьствїа бо сїе покаꙁѹетъ прⷪ҇рьства⸱ н̀ бо ͗но то єстъ прⷪ҇рьство⸱ раꙁвѣ
бѫдѫщїхъ веще провьꙁьгла́шенїе προαναφώνησις (133б).
Дериватът провъзгласиѥ е отбелязан в Тип. от Шафарик (Микл, 692), а провъзглашати – словообразувателна основа на анализираното име, е характерна за
Изб1073, КлОхр, КЙер. Прилагателното провъзгласьнъ е регистрирано в УЕ2.
продвзат сѧ, -двжѫ сѧ, -двжеш сѧ несв. (1) κῖνέω ‘придвижвам се,
продължавам’
нѫ ѹбо ѡ͗ постѣ да пожⷣеть сло́во⸱ а͗ ѡ͗ та́ньствохь да продвжетꙿ сѧ (ἥδη
κινείσθω)⸱ ͗хꙿже рад ͗ пост бываѫть⸱(166а).
Префигираният глагол е смислов, но не и морфологичен еквивалент на
гръцката подложка5 и не е регистриран в достъпните за мен индекси. Префиксът про- е присъщ на разговорната реч и тук е предпочетен пред книжовния
вариант при-.
прѣизѧщъство, -а ср. (1) ὑπεροχή ‘превъзходство, изящество, съвършенство’
ѡ͗ставлѣѫще та̏ прѣбыват въ своє͗ странѣ, ѹмненїе вьводѧтъ ͗ прѣ͗ꙁѧщьство
(ὑπεροχήν) (155а).
У Микл и Срезн 2, 1651 абстрактното име се посочва в друг пасаж от
кн. Маргарит. В стбрк не се регистрира непрефигираното съществително
ꙁѧщьство, но в Супр фигурира прилагателното изѧщьничьскъ.
5В

стбрк κῖνέω се превежда както с непроизводни, така и с производни глаголи –
обѧти, двизати сѧ, зꙑбати сѧ, подвигнѫти, подвижати.
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пожѧтиѥ, -иꙗ ср. (1) θερισμός ‘жътва’
верашнїхь сѣменъ плоⷣ, днеⷭ҇ пожѫтїе (θερισμός) ⸱ вера насадхо́мь, ͗ днеⷭ҇
ѡ͗брає͗мь⸱ не бо ꙁемлѧ беꙁьдшнѫ дѣлає͗мь ꙗ͗ко да кысни҇⸱ⷮ нѫ дшѧ словесныѫ⸱
(143б).
Девербативът не е регистриран в стбрк и в късни ръкописи, но мотивиращият го глагол пожѧти е познат от Супр, СЕ, СП, Изб1073, ПАнт, ТрС, КлОхр,
АД.
прѣдъвъобраꙁоват, -ꙁоуѭ, -ꙁоуѥш несв. (1) προτυπόω ‘предзнаменува,
предвъзвестява, изгражда първообраз’
с́це въ наѧлѣ псанїѡⷨ прⷣѣвъѡ͗браꙁѹѫтъ (προτυποῦσι) владыьство (133а).
Лексемата е двойно префигирана и отразява характерната среднобългарска
особеност за полипрефигация на глаголите: в този случай гръцкият глагол е с
един префикс, а славянският му еквивалент е с два префикса.
прѣдъсъгрѣшити, -съгрешѫ, -съгрешиши св. (1) προημαρτηκότω ‘върша грях
предварително’
наша съгрѣшенїа ꙗ͗ꙁвѫ сїѫ ͗сходаташѫ⸱ по срⷣцѹ нашемѹ прє͗мат кнѧѕѧ, ͗
нто́же ͗но єстъ раꙁвѣ сїе⸱ ꙗ͗ко прⷣѣсъгрѣшвше (προημαρτηκότες) сѫще, такова
настоѫщаго полѹхомъ (140а).
Глаголът е смислов и морфологичен еквивалент на гръцката лексема, отнася се към книжната лексика и може да се определи като оказионализъм. Липсва
в СБЕ.
прѣдъсѫждьнъ, -ꙑи прил. (1) προκρίνω ‘предвещан’
і͗͗сѹсѡⷨ҇ ѡ͗нѣмь, ͗же сѫдѡⷨ҇ ѹбо бжїмъ прѣє͗мнкѹ мѡӱсе́ѡ͗вѹ прⷣѣсѫжⷣенымъ
(προκεκριμένου) ⸱ ѡ͗браꙁь же ͗ пропсанїе ͗мѧщмъ ͗стнꙿнаго ба ͗ спса нашего
і͗у҃ хⷭ҇а (141а).
Адективът възпроизвежда морфо-семантичната форма на гръцката дума.
Глаголът, мотивиращ прилагателното, се среща в АД и ПФот. Липсва в СБЕ.
самособьнъ, -ꙑи прил. (1) αὐτομάτος ‘от само себе си, самостоятелен, собствен’
Сего рад ͗ нѣкы прѣмѫдръ накаꙁѹє͗ть глѧ⸱ не сьматрѣ добротѫ тѹ́жѫ
ⷣ ѧ⸱
не реⷱ҇ не вжⷣь⸱ сълѹає͗ть бо сѧ ͗ ѿ самособꙿнаго (τοῦ αὐτομάτου) сє͗мѹ быт⸱ нѫ
не съматрѣ реⷱ҇⸱ (156б).
Втората сложна дума с първа основа само- в Срф е абсолютна калка. С
близка до нея семантика са адективите самосъставленъ (МХр) и особьсъставьнъ
(ЕфрКрмч).
скороѹклоньнъ, -ꙑи прил. (1) ὀξύρροπος ‘податлив, бързо поддаващ се’
лкь бо бѣ̏, вещь кь грѣхѹ ѹ͗добь попльꙁновенꙿна, ͗ кь ꙁлобѣ скороѹ͗клонꙿна
ὀξύῤῥοπον (153а).
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Това е единствената сложна дума с първи компонент скоро-6 в Срф. Тя е
пълна калка и не е отбелязана в справочници, включващи лексиката на кн. Маргарит в по-късни преписи.
скѫдьнѣ нареч. (1) ἐνδεῶς ‚недостатъчно, оскъдно’
мт… болѣꙁнѹє͗ть… є͗гда ѹ͗ съсцѹ ͗мѧщ ѡ͗тро́ѧ, млѣныѫ ͗стонкы
не можетъ ѡ͗блнѣ подаат ємѹ⸱ нѫ ѡ͗бае скѫднѣ (ἐνδεῶς) ͗мѧщ, съсецъ
подає͗тъ⸱ (130а).
В писмените паметници фигурира само вариантът с разпространеното
окончание -о: скѫдьно (КнИзб, Пал.XIVв. Срезн). Сродни думи се употребяват
още в паметници от XI в.: скѫдьнъ (ГрНаз, ЖСС, МихКрмч), скѫдьство (ЙоСин).
съвъпадати, -даѭ, -даѥши несв. (1) συμπίπτεω ‘съвпадам, случвам се едновременно’
Полипрефигираният глагол не фигурира в лексикографските справочници
и известните индекси на отделни паметници. Отбелязан е в същия цитат от кн.
Маргарит XV–XVI в. (СРЯ XI–XVII 2002, 65), който превеждам: ꙗ͗коже бо
прѣдѣл ͗ стлъпꙿц въ селохь нвы не ѡ͗ставлѣѫтъ смѣшат сѧ, тако ͗ лѣта ͗
врѣмена вещ не ѡ͗ставлѣѫтъ дрѹгь дрѹгѹ съвъпадат⸱ нѫ раꙁдѣлѣѫще тыѫ
дрѹгь ѿ дрѹга…(133б).
съмꙑсльство, -а ср. (1) φιλοφροσύνη ‘разумност; мъдрост’
вдѣхь га сѣдѧща на прѣстолѣ высо́цѣ…вдѣ л блгон҄равна раба съмысльство (φιλοφροσύνην) а͗бїе наⷭ҇ оу͗ прѣстола въ͗веде црⷭ҇каго (131б).
Лексемата не е фиксирана в прегледаните от мен срднб индекси (в СПр,
т. VII се среща съмыслъникъ, в ПАнт, ЙоДБгдц – съмꙑслити, в КнИзб –
съмꙑшлениѥ). Концептът е превод на композита φιλοφροσύνη със семантика
‘благосклонност, добронамереност‘, но в Срф се реализира като ‘разумност;
мъдрост‘. Абстрактното съществително е десубстантив от съмꙑслъ.
съмѣрѥномѫдрованиѥ, -иꙗ ср. (1) ταπεινοφροσύνη ‘смиреномъдрие, духовна мъдрост’
тогожⷣе ѿ пръвыѫ паралпомены глѧщѫѫ, въꙁнесе сѧ срⷣце ѡ͗ꙁїнѡ⸱ ͗ ѡ͗
смѣреномѫдрован (περὶ ταπεινοφροσύνης) ⸱ ͗ ꙗ͗ко поⷣбає͗тъ не надѣат сѧ
добрѻдѣтѣлꙿномⷹ⸱ (151б).
В средновековната книжнина съществува богата палитра от словообразувателни синоними на разглеждания композит: съмѣрѥ(нь)номѫдриѥ (16ГрБ,
УЕ2, ЖАВ, СтПр, КнИзб, АД, ППтълк, ИсСир), съмѣрѥномѫдростиѥ (ОхрАп),
съмѣрѥномѫдрьство (КнИзб, ПАнт, Изб1076, РимПат), съмѣрѥномѫдростьство
(Слепч). А Микл цитира лексикалния вариант съмѣрѥнооумиѥ и nomina agentis
съмѣрѥномѫдрьць. Адективът съмѣрѥномѫдро присъства в РимПат.
6В

стбрк липсват сложни думи в първи елемент скоро-.

312

Теодора ИЛИЕВА

Изходната основа на сложната дума съмѣрѥномѫдровати присъства в
ЙоСин. Познати са и съмѣреномѫдрьствовати (ГрЦ, СтПр), съмѣреномѫдрити
(КнИзб). В новобългарски думата не се използва.
съплавати, -плаваѭ, -плаваѥши несв. (2) συμπλέω ‘спътник в плаване’
на коежⷣо прстанще корабль ѹ͗стрьмлѣѫ⸱ на кыжⷣо граⷣ находт повелѣваѫ,
ꙗ͗ко ѡ͗брадоват нѣкако сьплаваѫщхь (τῶν συμπλεόντων) желанїе⸱ їе ͗ мьі̏
сьтворхомь (163а).
Субстантивираното причастие е едно от поредицата оказионализми с префикс съ- < συμ-, създадени чрез поморфемен превод на лексема от оригинала.
Словообразувателната му основа плавати е разпространена в Супр.
съпорꙗвати, -порѣваѭ, -порѣваѥши несв. (1) συνωθέω ‘изразявам несъгласие, отхвърлям, оспорвам’
како бо не бѣ въ толцѣ мно́жьствѣ непрѣстѫпленѹ быт ꙁаконꙋ семѹ⸱
мноꙃѣмъ сѫщмъ съпорѣваѫщмь (τῶν συνωθούντων) на се̏ (141б).
Префигираният глагол е структурен еквивалент на подложката. Мотивиращият порꙗвати не е фиксиран в стбрк, но е широко разпространен в славянски
преводи на Златоустови слова (Микл 1865, 631).
сътънениѥ, иꙗ ср. (1) συγκρίσεως ‘притъкване, присъединяване’
понеже бо въ наⷭ҇ высокое, мыслъ нѣкѫѧ подає͗тъ сътъненїа (συγκρίσεως) къ
нꙁоревностнымь же ͗ смѣренѣшмь⸱ (137б).
Изходният глагол сътъчьнити е познат от Изб1073, а nominis agentis сътъчьница се среща в СтПр.
сътъчьнѣвати, -нѣваѭ, -нѣваѥши несв. (2) συγκρίνω ‘присъединявам, отдавам се на, стремя се към’
тать бѫ ѹбо къ прѣлюбодѣствѹ сьтънѣваѫ (συγκρίνων) с́це нѣкако реⷱ҇⸱
не юдꙿно а͗ще кто ѫть бѫдеть крады крадеть бо да насыттъ дшѫ своѧ алѧщѫ
(154б).
Глаголът е поморфемен превод на подложката и е корелат на архаичния
сътъчьнити. Изходният тъчьнити също предава συγκρίνω (Микл), но не е регистриран в стбрк, загубен е и в СБЕ.
тѧжьстьнъ, -ꙑи прил. (3) φορτικός, (ἀν)επαχθής ‘тягостен, обременителен’
͗бѻ є͗же ѡ͗ семь сло́во вамь днⷭ҇е подвгнѫт хѻ́щѫ• тѧжестно (φορτικòν) ѹбо
быт мнѧще сѧ• не тѧжестно (ἀν-επαχθῆ) же ͑ полеꙁно сѫще стноѧ (135б).
Прилагателното тѧжьстьнъ е с три словоупотреби в Срф. Не се открива
в лексикографските справочници и засега може да се определи като hapax
legomenon. Широка употреба има словообразувателният му синоним тѧжькъ, представен широко в стбрк и в други славянски преводни и оригинални
текстове (ПАнт, Изб1073, ПФот, ТрС, УЕ2, СтПр, ФилК). В СБЕ тежък е в
активна употреба.
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ѥдьнорабьнъ, -ꙑи прил. (1) ὁμόδουλος ‘еднакъв по степен на подчинение’
тьі̏ же самого агг ломь црѣ тво́мь теенїѡⷨ҇ подвгоположꙿнка ꙁрѧ̏⸱ ѡ͗ного
ѡ͗ставль къ є͗днорабныхь (τῶν ὀμοδούλων) прбѣгає͗ш ѡ͗есемь (153а).
Композитът е точна калка на оригиналната лексема и разширява краткия
ред от сложни думи с първи компонент ѥдино- от стбрк7. Отбелязан е в покъсен препис на същата книга Маргарит (ПЦСС 1993, 169), не е фиксиран у
Микл, SJS, СРЯ XI–XVII, Срeзн и др.
По-голямата част от hapax legomena не са запазени в съвременния български език, но те са доказателство за преводаческия талант на Дионисий Дивни
и за потенциала на среднобългарския език да съответства на високите гръцки
художествени образци смислово и стилистически еквивалентно.
Талантливият книжовник Дионисий Дивни е предал максимално точно
както съдържанието, така и стила на Златоустовия хомилитичен цикъл За серафимите. Кефаларевският преводач обаче е и талантлив езикотворец и това
се доказва от значителния брой редки думи, hapax legomena, неологизми, оказионализми, лексикални и словообразувателни синоними. И въпреки че преводаческата му техника предполага точно възпроизвеждане на оригинала, той
се откроява като преводач с ярък талант именно в индивидуалните решения, в
превеждането на hapax legomena, с идиолекта си, с богатия си и гъвкав език и с
тънкия си усет за динамика и образност на словото.
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