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(Abstract) 

The paper studies terminologsation as a method for creating special theological-
philosophical lexis in the Old Bulgarian language. Various specific examples are given 
for the terminologisation of words which were generally used in the Old Bulgarian lan-
guage and belonged to different lexical-semantic categories. Some observations are ma-
de on the distribution of the so created terms in the separate subsystems of the medieval 
theological doctrine. The semantic procedures by means of which the generally used 
words in the Old Bulgarian language were transformed in terms are further analysed 
(abstraction, extension and narrowing of meaning, transference of meaning – meta-
phoric or metonymic, grammatical restriction etc). It is emphasised that the Greek lan-
guage had the leading role in the observed semantic changes in the Old Bulgarian lan-
guage. The diachronic changes of the terms in question are traced to the modern Bul-
garian language. 
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Освен по пътя на терминологизацията на общоупотребими думи първо-

строителите на средновековния български книжовен език са продуцирали 
нови терминологични наименования в сферата на християнството и чрез  
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ретерминологизация на термини от други терминологични системи (Мано-
лова 1984:80; Петкова 2010: 53, Попова 2012: 531, Симеонова 2011) с пре-
осмисляне на значението в една или друга степен. Тук, разбира се, трябва 
да се изтъкне водещата роля на гръцкия език, тъй като разглежданите 
семантични изменения във възприемащия език (в случая старобългарски) 
се предизвикват като резултат от семантично транспониране на настъпили 
преди това в изходния език (т.е. гръцки) смислови трансформации.  

Редица специални теологически наименования в старобългарския език 
са заети от роднинската терминология. Твърде интересни в развитието си 
като богословски термини са съществителните îòüöü ‘баща, мъж по отно-

шение на децата си’ (îáðàòÿòü ñ ñð Ѓäüö îЃöü êú ÷àäîìú ЙоЕБ 342а) и ñûíú 

‘дете от мъжки пол по отношение на родителите си’ (ñú ñàìîäðüæúöü á¥ñòü 
áëüãàðèíü ðîäîìü óíóêú íèêîë¥ æå è ðè¾èìè ... ñ¥íú àðîíà В). Те полу-

чават вследствие на специфична субектно-обектна отнесеност (ограничена 
само в ед.ч.) нова терминологична функция в триадологията1 като наз-
вания на ‘Първото и Второто лице на Пресв. Троица по отношение едно 
към друго’ (øüäúøå óáî íàó÷èòå âüñ ªçЃê¥, êðüñòøòå ª âú èì îö Ѓà è ñ Ѓíà 
è ñЃòààãî äЃõà Мт28: 19 Мар Зогр Ас Сав). Съответно на това се развива 

ново терминологично значение и при производните nomina qualitatis 
îòü÷üñòâî и ñ¥íîâüñòâî – ‘ипостасно свойство на Първото Лице, респ. Вто-

рото Лице на Пресв. Троица’. 
Само мн.ч. îòüöè се използва със специално значение в патрологията2 

за назоваване на изтъкнатите църковни деятели от първите векове на 
християнството, които с трудовете си са поставили основите на хрис-
тиянското богословие (òàêîæäå ñ Ѓòè àïЃЃëè è áëàæåíè îЃöè ñú ñòЃЃ¥ìü çàêîíîìü 
îòúí©äü âåëüå è sýëóòî. òàêîâîå ïîñ©æäåíüå ðåêúøå âåëüþ èñï¥òàíüþ è ïîøòå-
íüþ ñå ñúïîäîáèø Клоц 2b 18). Ñûí¥ пък в мн.ч., най-често в съчетание с 

прилагателното áæЃèè, функционира като сотирологичен3 термин, назо-

ваващ изкупените по заслугите на Божия Син човеци, получили правото 
да бъдат чеда Божи и да наследят Небесното царство (áëЃæåíè ñúìèðý«-
øòèè, ýêî òè ñí Ѓîâå áЃæèè íàðåê©òú ñ Мт5: 9 Зогр Ас Сав). Съответно на то-

ва се регистрира ново терминологично значение при отглаголното същест-
вително ñ¥íîâëåíè¬, както и при производния nomеn qualitatis ñ¥íîâüñòâî – 

‘Божие осиновение’ (÷äî, í¥íý îáíîâèòè ñ õîùåøè, ÷åñòúí¥ìü ïîêààíèåìü 
è âüçèñêàòè ïðüâààãî îòü÷üñòâà è ñí Ѓîâñòâý åãî ïðèìýñèòè ñ, åãîæå îñò©ïèëú áý 
ïðýñò©ïëåíèåìü СинЕвх 66б 7; ñ¥íîâëåíè¬ ïðèòè ЙоЕБ 327а). Със същото 

терминологично значение в старите писмени паметници са констатирани 
още âúñ¥í¬íè¬ (засвидетелствано в Супр и ПандАнтXIв.), óñ¥í¬íè¬ 

(регистрирано в Евх Мин1096г. ПандАнтXIв.), ñ¥íîòâîðüñòâî (отбелязано в 
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ГрНазXIв.), ñ¥íîïîëîæåíè¬ (документирано в Догм). В зависимост от ре-

терминологизацията на ñ¥íú в сотирологията е и новото словообразуване 

посредством композиция на специалното наименование ñ¥íîáîæüñòâè¬ със 

значение ‘Божие осиновение’, засвидетелстано в Супр (áëЃñâåíú ãðä¥ 
ñúìðüòè ïðîêëòú, à âúñêðúñåíèÿ íàìú îáíîâèòú, ðàáîò¥ èçáàâèòú, à ñ¥íîáî-
æüñòâèÿ ïîäàòú Супр 342: 12, гр. ui(oqesi¿a).  

В резултат на вътрешносистемна ретерминологизация îòüöü е засвиде-

телствано още в КСП и в специалната си употреба като почетен титул на 
църковен свещенослужител (ìýñöà ìàðòà âú äåâò¥ íà äåñòå æèòèå ïðý-
ïîäîáüíààãî îòüöà íàøåãî, ïàâúëà ïðýïðîñòààãî Супр 168: 29).  

В същата система на семантични връзки трябва да бъде разглеждана и 
ретерминологизацията на съществителното áðàòú, което вследствие раз-
ширяване обема и съдържанието на означаваното понятие освен като род-
нински термин със значение ‘синовете на един баща и/или една майка по 
отношение към другите им деца’ започва да се употребява и като богос-
ловски термин. В религиозен смисъл братя се наричат всички хора като 
произлезли от общи прародители – Адам и Ева (îíú æå òåáå ðàäè íå îñëà-
áèëú åñü è óìüðýòè, à ò¥ ãíýâà ñâîåìó áðàòðó íå ìîæåøè îòúïóòèòè Клоц 

8б 37). В резултат на последващо стесняване на обема на понятието брат 
започва да означава ‘монах, калугер’ (áðàòðú íàøü ... ñòðèæåòú âëàñ¥ ãëàâ¥ 
ñâîåª âú èì îЃöà è ñ Ѓíà è ñòàЃàãî äЃõà СинЕвх 96б, 8). Аналогична семантич-

на структура се оформя и при събирателното áðàòüÿ, което освен първич-

ното си значение ‘родни братя’ (áý æå âú íàñú ñåäìü áðàòðè« Мт19: 29 Мар 

Зогр Ас Сав) вследствие разширяване обема и съдържанието на означава-
ното понятие развива семантика ‘братя по принадлежност към Христовата 
вяра’ (åäèíú æå åñòü âàøü ó÷èòåëü õ Ѓú, âüñè æå â¥ áðàòðüÿ åñòå Мт2: 8, Мар 

Зогр Ас), а в резултат на последващо стеснение на екстенсионала му за-
почва да означава ‘монаси, които принадлежат към един манастир, братст-
во’. В зависимост от ретерминологизацията на роднинските названия áðàòú 

и áðàòüÿ стои и образуването на етическите термини áðàòîëþáèå и áðàòîëþ-
áüñòâèå, означаващи конкретна проява на една от основните християнски 

добродетели ‘любов към ближния’, гр. filadelfi/a (äà ñúòæèìú ïîäîáà-
«ùàà ñòЃ¥ìú áðàòîëþáèå, áåçìëúâèå, ñúìîòðåíèå, ãîâýíèå è ïîó÷åíèå áîæèåìú 
ñëîâåñåìú СинЕвх 92а 1). По същия начин думата ÷äî ‘рожба, дете, пото-

мък’ в богословския език развива преносна семантика ‘духовен последо-
вател, пасом по отношение на духовния си наставник’ (áëàæåíú åñè ýêî 
äЃõîâúíó ÷äó îЃöü äîñòîèíú á¥ñòü СинЕвх 8а 19). 
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Съществителното ñåñòðà в КСП не е засвидетелствано със специалното 

си значение ‘всяка жена по отношение на другите хора’. В тази употреба 
то е регистрирано в по-късни паметници (ñúñòàâëÿþ æå âàìú Ôþíèþ ñåñòðó 
âàøó, ñóùþþ ñëóæèòåëüíèöþ öüðêâè êåíüõðåíüöåè Рим 16:1 по ркп от 1220 

г.). Значението ‘инокиня, монахиня’ се отбелязва у Срезневски само в къс-
ни руски текстове (Срезн III, 1: 341). Ìàòè в значение на ‘игумения’ из-

общо не се отбелязва в палеославитичните лексикографски справочници. 
В сферата на богословието особено важно място заема ретерминоло-

гизираната юридическа терминология. Религиозната доктрина на христи-
янството въвежда и преосмисля цялата система от правови понятия на 
древния Израил, а по-късно на римската и византийската юриспруденция, 
изграждайки в стройна структура учението за Троичния Бог като Законо-
дател, Съдия, Мъздовъздател и Изпълнител на Своите определения за све-
та и човека по модела на обществените системи, в които възниква и се раз-
вива. 

Да вземем например ключовото за системата на правото понятие закон 
със значение ‘установена норма на поведение, изискваща формално външ-
но изпълнение на дадена наредба, независимо от волята на изпълнителя’. 
Старобългарското съществително çàêîíú, онаследено от праслав. zā-kanъ, 

има общ корен с думите íà÷ëî и êîíüöü (БЕР, I, 592) и означава буквално 

‘поставяне на предел, граница, о-ПРЕДЕЛ-ение, о-ГРАНИЧ-ение; начало, 
принцип’4. То служело за назоваване на писмено кодифицираната юрис-
дикция на властта, за разлика от устно предаваното обичайно право 
(îá¥÷àè) и в това си значение често се съпътствало от думи, атрибуиращи 

го по инициираща инстанция: ïîâèí©òè òè ñ ïîäîáàåòü çàêîíîìú öýñàðåìü 

Супр 106: 7; ïî çàêîíó ìîñýîâó5 Лк 2:22 Зогр Мар Сав Боян.  

В качеството си на теологически термин думата çàêîíú като цяло запаз-

ва изначалното си значение, но получава специфична субектно-обектна от-
несеност вследствие на промяна на зададените в новото понятие релации – 
кои са законодателят и изпълнителят, както и какви са заповяданите пра-
вила6. Така в качеството си на богословски термин çàêîíú се използва в 

старите писмени паметници по отношение на:  
а) даденото от Всевишния на всички люде ръководство, обясняващо 

как следва да живее този, който иска да се намира в общение с Него и 
вярно да Му служи, и откриващо на целия свят вечните и неизменни усло-
вия за достигане на светостта. 

б) Евангелието, което е Иисусовата проповед за правилата на хрис-
тиянската нравственост (в противовес на Стария завет): ñå äЃõîâüí¥èìü 
íàìú âåëèòü õ Ѓâú çàêîíú, è èæå ñúõðàíòü, ìèìî â¥øüíèè ìîñýîâà çàêîíà á¥øà 

ЙоЕБ328б7.  
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Системните връзки определят теологическото съдържание и на друг 
един заимстван от правото концепт, неделим от понятието закон – (зако-
но)престъпление, гр. paranomi/a, para/basij. В тесен смисъл в среднове-
ковните писмени паметници под ïðýñò©ïú и ïðýñò©ïë¬íè¬ (с или без 

обектно уточнение) се разбира конкретно библейско събитие – нарушава-
нето на Божията заповед от страна на Адам и Ева да не ядат от плодовете 
на дървото на познанието – повратен момент в човешката история, който 
бележи грехопадението с всичките му гибелни последици за хората: 
ïðýñò©ïú àäàìîâú ЙоЕБ204а; ïðýñò©ïúìü ïîâåëýíèÿ áЃæüñòâüí¥ª èêîí¥ 
îáðàç¥ îìðà÷èõîìú ЙоЕБ233б; íà ïîìíîâåíè¬ ... ïðýñò©ïó, ¬ãîæå ðàäè òðü-
íèå è ðýïèè çåìëè èçíîñèòè íàìú §ñóæäåíà á¥ ЙоЕБ161б; ïðåæäå æå óáî 
ïðýñò©ïëåíèÿ âñå ïîâèíüíî áøå ÷Ѓëêó ЙоЕБ159б, срв. ЙоЕБ160б. В широк 

смисъл под тези понятия се визира всяко неизпълнение на Божиите на-
редби: î ïðåñò©ïëåíèè çàïîâýäè á Ѓæèª Евр2:2 Ен; СинЕвх 52б, 25; 66б, 9. 

çàêîíîïðýñò©ïëåíèå (÷ëЃêó òâîðªù¬åìó çàêîíîïðýñò©ïëåíèå СинПс 36:7). 

Когато говорим за системни връзки в новоизгражданата от строителите 
на средновековния ни книжовен език богословска терминология, в слово-
образувателното гнездо на онаследеното още от праслав. çàêîíú не можем 

да не отбележим и изковаването по модела на гр. a)nomi/a на изпълнения 
изцяло с етическо съдържание в духа на християнския морал термин áåçà-
êîíèå, áåçàêîíüñòâî ‘неспазване на Божиите повели, на религиозните норми 

и правила, отсъствие на законност’: ïðýëþáîäýÿíèÿ áåçàêîíüñòâî ЕфрКрм; 

áåçàêîíèÿ è áåçáîæüñòâî îáëè÷à ХронГАм; ïîìèëóè ì, áЃæå ïî âåëèöýè ìè-
ëîñòè òâîåè è ïî ìíîãûèìú ùåäðîòàìú òâîèìú îöýñòè áåçàêîíèÿ ìîÿ СинПс50:3. 

Средновековната теологическа мисъл усвоява още един важен термин 
от традиционната етика и юрисдикция – термина ïðàâüäà. Неговото изкон-

но значение ‘право, законност, справедливост, правосъдие’ се трансфор-
мира през призмата на новия религиозен мироглед, в резултат на което в 
качеството си на богословско понятие ïðàâüäà започва да именува едно от 

същностните свойства и съвършенства на Божието битие, означаващо без-
пределната справедливост на Неговата природа, действия, закон, домо-
строителство и изобщо всички Негови отношения към света и тварите8. В 
езика на средновековните писмени паметници тези представи се репре-
зентират с постоянна атрибутивна връзка между думите áîãú, от една стра-

на, и ïðàâüäà, ïðàâîñ©äèå, от друга – Бог е справедлив съдия (òú ñ©äèòü 

âúñåëåíýè âú ïðàâüä© СинПс9:9) и правдата и правосъдието му принадле-

жат по същество (ïðîñèòå öð Ѓñòâ·ÿ áЃæ· è ïðàâüäà åãî è âñå ïðèëîæèò ñ âàìú 
ЙоЕБ166с3; áЃæèå ïðàâîñ©äèå НиконПанд).  
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Като термин от нравственото богословие думата ïðàâüäà се изпълва със 

специфична субектно-обектна отнесеност и започва да означава изпълне-
ние на Божиите заповеди, съобразяване с богоустановения нравствен по-
рядък9 (ïîäîáüíî íàìú åñòü ñúêîíü÷àòè âñýê© ïðàâúä© Мт:15 Зогр Ас Сав). 

Респективно íåïðàâüäà означава ‘неизпълнение на Божиите заповеди, не-

съобразяване с богоустановения нравствен порядък’ (ëþáè íåïðàâúä© íå-
íàâèäèòü ñâîåª ä Ѓø СинПс10: 5). 

Друго ключово понятие от областта на юрисдикцията, което се възпри-
ема по пътя на ретерминологизацията в средновековното богословие, е по-
нятието за съдопроизводство. Специализирането на номинативните едини-
ци от словообразувателното гнездо10 на корена -ñ©ä-, които заемат цент-

рално място в юридическата терминология, се наблюдава още в най-ран-
ните правни паметници. Думата съд има много древен произход (Трифо-
нова 2008). Съвременната й форма произлиза от праслав. sǫdъ ‘съд’, което 
на свой ред се развило от по-старо*somdhos, означаващо ‘съвместно дого-
варяне, съдене, помирение’11. На базата на първичната семантика ‘реше-
ние, приемано на основата на аргументи, оценка, обмисляне, разсъждение’ 
по пътя на метафоричния пренос се образува терминологичното значение 
‘съдебно разследване‘. Чрез нея се означават всички етапи на съдопроиз-
водството – от повдигането на обвинение през съдебното разследване до 
присъдата и наказанието. В средновековните преводни паметници обикно-
вено превежда гр. kri/sij, когато става дума за самия процес, и kri/ma в 
случай, че визира решението на съда (èìæå áî ñ©äîìü ñ©äèòå ñ©äòü âàìú 

Мт7:2 Зогр Мар Ас; ëþáî ñàíîâèòú ëþáî ñìðúäú òî íè òîãî ïîùäèòü ñ©äú 

Супр 101, 24). 

В средновековната религиозна книжнина термините от лексико-семан-
тичната група -ñ©ä- придобиват въз основа на специфична субектно-

обектна отнесеност нова терминологична функция – на специални наи-
менования от християнската теология и есхатология. Така думите 
ñ©äèòåëü и ñ©äèè, гр. krith¿», започват да означават Бога като Изпълнител 

на Своите определения и Мъздовъздател в последния ден (áîãú ñ©äè åñòü 

СинПс 74:8), а ñ©äú и ñ©äèùå12 особено в съчетание с определения като 
áЃæèè, ñòðàøüíûè, âåëèêûè, ãîðüíèè, á©ä©ùèè и т.п. стават названия на спра-

ведливото Божие въздаяние след свършека на света всекиму според заслу-
женото, според доброто или злото, което е сторил приживе (âú äüíü ñòðà-
øüíàãî ñ©äà СинЕвх 82б 17; áî« ñ ñ©äà á©ä©ùàãî Рил 2аa 18; ïðåäúñòà-
íåìú íà ñòðàøüíýìü ñóäèùè õ Ѓâý ЙоЕБ357б). Термините ñ©äèè и ñ©äèòåëü 
като апозиция към името на Бога често се съпровождат от подходящи оп-
ределения (áЃú ñ©äèòåëü ïðàâüäüíú, êðýïîêú òðüïýëèâú СинПс7:12). Бог 
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запазва качествената си характеристика във всяко Свое проявление, вклю-
чително и в това на върховен съдия. 

Средновековното богословие усвоява по пътя на ретерминологизаци-
ята и някои специални юридически наименования на лица, участници в 
съдебния процес. Тук ще спомена отнасящите се към съдопроизводствена-
та терминология номинативни единици от словообразувателното гнездо на 
основа -ñúâýä-. На базата на първичната семантика на мотивиращата дума 

ñúâýäýòåëü ‘лице, което знае нещо и дава сведения за него’13 по пътя на 

стесняване на значението се образува юридическият термин ‘лице, което 
разполага със сведения за някакво правонарушение или престъпление и е 
призовано от съда да даде показания по делото’: äà âú óñòýõú äúâî¬ ëè 
òðèè ñúâýäýòåëü ñòàíåòü âüñýêú ãëàãîëú Мт18:16 Мар Ас (ïîñëóõîìà Сав); 

÷üòî åøòå òðýáóåìú ñúâýäýòåëü Мт26:65 Зогр Мар Ас Сав.  

В паметниците се срещат и синонимните термини от основа ïîñëóõ-

ïîñëóø-14: 

ïîñëóõú ‘свидетел на съдебен процес’: âú óñòýõú äúâîþ ïîñëóõó èëè 
òðèè Мт18:16 âýðüíú æå ïîñëóõú íå ëúæåòü ПандАнтХIв. 

ïîñëóøüñòâî ‘показание на свидетел’: òâîå ïîñëóøüñòâî íýñòü èñòèíüíî 
Супр 241: 21. 

Други специални наименования на лица, свързани със съдебната 
процедура и фигуриращи в старобългарските текстове, са çàñò©ïüíèêú ‘за-
щитник на подсъдим, адвокат’ (ìíîãûèìú çàñò©ïüíèêú áûñòü ïðýäú ñó-
äèÿìè è êíçè ВМЧ) и õîäàòàè ‘посредник’ (àùå ëè êúòî è õîäàòàè áó-
äåòü òàêî ñòóäüíàìú è íåïîäîáüíàìú äàæäàìú, òî è òú äà èñïàäåòü ÷üñòè 
ñâîåª УстКрм). 

В средновековната религиозна книжнина гореупоменатите специални 
юридически наименования на лица, участници в съдебния процес, полу-
чават вследствие на специфична субектно-обектна отнесеност ново терми-
нологично значение – на номинативни единици от християнската теоло-
гия. На първо място тук ще спомена употребата на термина ïîñëóõú/ ñúâý-
äýòåëü в клетвената формула áîãú ïîñëóõú15, призоваваща Господа като 

най-висша инстанция за удостоверяване истинността на нечие твърдение 
(áЃú ñúâ¥øå á¥âàåòü ñúâýäýòåëü ХронГАм). И Св. Божи Дух в религиозната 

литература през Средновековието се нарича ñúâýäýòåëü на Божеското дос-

тойнство на Второто Лице на Пресв. Троица (ñúâýäýòåëü íà í Ѓáñè âýðüíú 

ЙоЕБ280а; äЃõú  áЃæèè èæå ñúâýäýòåëüñòâî åñòü ñëîâåñè ЙоЕБ44а)16. За Све-

щените книги също се казва: ïèñàíè¬ ñúâýäýòåëüñòâó¬òü ЙоЕБ242б, като 



Взаимодействия между общоупотребима и терминологична лексика в историята на българския ... 
 

 41 

се подчертава по този начин, че Божието слово е достоверно свидетелство 
за истинността на Божия завет към човечеството. Свидетели, грц. 
ma/rturej, ïîñëóñè, се именуват най-сетне св. Божи мъченици, загинали за 

Христовата вяра. 
Отнесено към Иисус Христос, наименованието õîäàòàè17 ‘посредник’ 

означава същността на Неговото служение като върховен Съдия, изпълня-
ващ Божиите определения за човечеството, и същевременно застъпник 
пред Отца за грехопадналото Адамово потомство (õîäàòàè áЃó è ÷ëîâýêîìú 
á¥âàåòü ЙоЕБ226б; ÿâè ñ õîäàòàè òàèíú çàêîíó è áëàãîäàòè МинПут ХIв.). 

Терминът çàñò©ïüíèêú се използва за Божията Майка, ангелите и свет-

ците, които се възприемат в качеството на защитници на виновното пред 
Господа човечество. Във връзка с това той получава и съответна форма в 
ж.р. çàñò©ïüíèöà, каквато по-рано не е имал поради съществуващите в то-

гавашното общетво ограничения по отношение на жените: ìòЃðü ïð÷Ѓñòóþ, 
ìèðó çàñò©ïüíèö© Мин1096г.; òåáå ìîëèì ñ, äЃâî, òåïëýè çàñò©ïüíèöè è 
ïîõâàëý íàøåìó ðîäó Мин1097г.; ò¥ áî õðüñòèÿíîìú çàñòóïüíèöà Ирм ок. 

1259г.; ñèðûìú è âúäîâàìú çàñò©ïüíèêú Мин1097г. 

От държавническата терминология титулът на Римския император 
öýñàðü18 (вж., напр., в изречението âúçäàäèòå óáî öð Ѓåâà öð Ѓåâè è áЃæèÿ áЃâè 
Мт22:21 Сав) се възприема в средновековната богословска доктрина като 
специално наименование на Бога – владетел на Вселената (ò¥ áî åñè ö Ѓðü 
ìèðó è ñïàñú äЃøàìú íàøèìú СинЕвх12б 20). В тази си употреба думата се 

използва често в съчетанието íåáåñüí¥è ö Ѓðü, гр. e)poura/nioj basileu/j (äà 
íå á©äåòü ìüíý ... îòúâðýùè ñ õ Ѓà ñâî¬ãî íá Ѓñíààãî öýñàðà Супр 61: 7–8). Тук 

непременно трябва да бъде споменато и наименованието ö Ѓðü öЃðåìú (вж., 

напр., ЙоЕБ291б), представляващо синтактична калка на еврейския супер-
латив и в буквален превод гласящо цар на царете, най-великият цар19. Ще 
отбележа и специалната синтагма ö Ѓðü âüñýìú, както и съотетстващия £ 

композитум âüñåöýñàðü, калкиращи гр. pambasileu/j ‘цар на всичко и 

всички, всемирен цар’ (âàñèëèñêú ðå÷å îòåöú íàðèöààòú ñ è âüñåäðüæèòåëü, è 
ã Ѓü, è áЃú è âüñýìú ö Ѓðü Супр 21:18), титул, който по произход също е при-

надлежал към Римската държавническа номенклатура20. 
Непосредствено приведеният пример съдържа още един твърде инте-

ресен термин, който показва връзките между отделните терминологични 
системи, съществуващи в средновековния български език. Става дума за 
термина âüñåäðüæèòåëü, гр. pantokra/twr, с който в богословието се озна-

чава съвършената независимост, всецялата пълнота и безграничното вели-
чие на Божията власт (çàêëèíà© ò î âåëèöýè ñèëý âüåäðüæèòåëÿ áЃà Супр 
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122: 1–2). Срв. още значението на nomen qualitatis âüñåäðüæèòåëüñòâî в Супр 

(Áëàãîñëîâåíú ãðä¥ âú èì ã Ѓíå, öýñàðü íà ñ©ïðîòèâüíèêà íå âüåäðüæèòåëüñòâà 
ñèëî« ... íú ìüíèì¥èìú êðúñòà áóèñòâîìü Супр 9:4). Това наименование е 

образувано като еквивалент на римския държавнически титул ñàìîäðüæè-
òåëü (ñàìîäðüæüöü), гр. au)tokra/twr, с който се означавала неограничената 

еднолична власт на Римския император. Доколкото такава неограничена 
власт принадлежи в абсолютна степен единствено на Бога, първоизточник 
и начало на всяка човешка власт, той бил наречен âüñåäðüæèòåëü. 

От средновековната военна терминология се възприемат редица наи-
менования в ангелологията – учението на Църквата за безплътните сили. 
Тук ще спомена названията âîè и âîèíüñòâî на ангелското множество, ока-
чествявано в християнската доктрина като армия на Бога (çàêëèíà« ò 
äøЃå çúëûè áã Ѓîìü ñàâàî»îìü è âñýìü âîèíñòâîìü àéЃëû áæЃüè ... èçèäè îòèäè 
СинЕвх52а 9; åìóæå ïðýñòîªòú òûñ©ù òûñ©ùàìè ... ñòЃûõú àé Ѓëú ñâýòú 
âîèíúñòâà СинЕвх93б 2), прозвището àðõèñòðàòèãú, гр. a)rxistra/thgoj 

‘военачалник’, на архангел Михаил, считан като висш главнокомандващ 
небесната войска, както и термина ÷èíú ‘степен в служебното положение 

на военни лица’, който в резултат на промяна в субектно-обектната си 
отнесеност усвоява специалното значение в теологията ‘йерархичен ред – 
богоустановен строй на постèпенно отдалечаващи се образи на 
Първообраза Бога’ (äà ÷èñìÿ è ÷èíú âúëîæèòü ñÿ âú ìèðú Йо ЕБ144а), а 

конкретно в ангелологията ‘деветстепенен йерархичен строй на служеб-
ните духове’ (Вж. в ЙоЕБ âñÿ âëàñòè è ÷èí¥ ñòðî è âñÿê¥ âëàñòè è ÷èíà 

ïðåâ¥øüíà 49б; ðàçóìüíèè ÷èíè 107а,  àíúãåëüñòèè ÷èíè 203а, срв. 172а; 

â¥øüíú ÷èíú 122а; çåìüíú ÷èíú 115а; çâýçäüíèè ÷èíè 143б) 

Средновековната богословска доктрина усвоява немалко специални на-
именования и от традиционните религия и култ. Разбира се, на първо мяс-
то ще спомена думата áîãú. Онаследена още от праслав., тя е служела като 

общо нарицателно за назоваване на отделните езически божества в пан-
теона на славяните. Същата присъства и в личните имена на някои от 
митичните персонажи, в които вярвали прадедите ни – Дажбог21, Стри-
бог22, Белобог23, Чернобог24. Като богословски термин това съществително 
се персонализира и започва да се използва само в singularis за означаване 
на Единия истинен Бог – свръхестествено лично Същество, което прите-
жава разум, воля и чувства и въздейства по тайнствен начин върху всички 
материални и духовни процеси, вкл. и върху личния и обществения живот 
на хората, Творец на небето и земята и Промислител на вселената, абсо-
лютна пълнота на битието и най-висша ценност. Среща се повсеместно в 
средновековните писмени паметници. 
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Специално внимание бих искала да отделя на терминологичните еди-
ници с корен òðýá- и æðü-, които образуват синонимни редове.  

òðýáà /9/, гр. qusi¿a, ‘езическо приношение’ (âúçèñêàòè è âëà÷èòè êðüñòèÿí¥ 
íà òðýá¥ è íà îêâðüíåíè¬ Супр 125: 13)  

æðüòâà /94/, гр. qusi¿a, spondh/, qu=ma, ‘приношение’ (îâè ñêîòúí©« æðúòâ© ... 
ïðèíîøàõ© 1б 19-20; òýìæå óáî âúçíîñèìú æðúòâ© õâàëý â¥í© áЃâè Евр 13:15 Ен) 

òðýáèùå /6/, гр. ei)dwlei=on, bwmo/j, qusiasth¿rion, ‘езически храм, капище; 

жертвеник’ (èñ êîðåíå èñêîïàòè åëèíüñêà òðýáèùà Супр 357: 18)  

òðýáüíèêú /1/, гр. , ‘жертвеник’ (èìàì¥ äâý ïåøòè íà òâîðåíü¬ âàðó ãîð-

øòè ïðèñíî íà çúäàíü¬ òðýáüíèêó íàøåìó Супр 540: 18-19) 

îëúòàðü /35/, гр. qusiasth¿rion, ‘жертвеник’ (àâè æå ñ ¬ìó àíЃãëú ãЃíü ñòîª î 
äåñí©« îëòàðý êàäèëüíààãî Лк1:11 Зогр Мар) 

æðüòâüíèêú (æðüòâ© ïðèíåñòè êú æüðòâüíèêó ЕфрКрм (в Уст íà îëòàðü) ïîìíè 
îêðüñòü ñòîÿùèõú ñòЃãî òâî¬ãî æüðòâüíèêà СлужХIIIв.) 

æüðüöü /17/, гр. i(ereu/j, qu/thj, ‘жрец, свещенолужител’ (áýõ© æå âú öðüêâè-
øòè òîìú çìè¬âå æèâ©ùå è æúðüöè ¬äèíî« ëýòà ñëàäüêà áðàøíà ïîäàÿõ© èìú 
Супр 227: 29; ñòàðýøèíà æüðüöåìú, гр. a)rxiereu/j ‘първосвещеник’ – 

ñòàðýèøèí¥ æúðöåìú è êíèæíèöè æèäîâüñòè íà õðèñòîñà óáè¬íè¬ âúçáýñèø ñå 
ñòàðýèøèí¥ æúðöåìú êíèæüíèêîìú áåçóìüíýèøà ìëàäåíüöåìü ñúòâîðè Супр 340: 

15, 17–18) 

Преводът с òðýáà на мястото на æðüòâà при предаване на qusi¿a е един 

от най-характерните преславизми в преславската редакция на богослу-
жебните книги (Евсеев 1905: ХХIII; Погорелов 1910: 150; Михайлов 1912: 
167, 288, 372, 379; Славова 1989: 55–56; Златанова 1998: 538–539). Наблю-
денията върху текстовата история на ЙоЕБ сочат обратната тенденция, че 
в част от ръкописната традиция на съчинението преславизмът òðýáà на 

свой ред редовно се замества от кирилометодиевизма æðüòâà (Илиева 2013: 

61–62)26. Що се отнася до гр. qusiasth¿rion, най-ранните Кирило-Методи-
еви преводи на библейските книги предават тази дума посредством латин-
ската заемка îëúòàðü. Както показват приведените по-горе примери, в КСП 

се срещат и дериватите на òðýá- òðýáüíèêú и òðýáèùå. Докато заемката оба-

че служи за назоваване на жертвеника в еврейския и християнския храм, 
славянските думи в Кирило-Методиевите преводи означават мястото за 
принасяне на жертва в езическо светилище. Очевидно те са били избягва-
ни като християнска терминология поради доскорошната им ангажираност 
с понятия и представи от идолопоклонството. За новата религия като по-
подходяща първоначално е била възприета неутралната заемка. При по-
късната преславска обработка тази диференциация в аксиологията на ду-
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мите се заличава и чуждото наименование регулярно бива замествано с 
домашна терминология, вече преосмислена в контекста на християнския 
култ и ритуал: òðýáüíèêú, òðýáèùå, по-рядко æðüòâüíèêú (Славова 1985: 80; 

Христова-Шомова 2004: 554). Това предпочитание се открива и в небого-
служебната столична продукция: ЕфрКрм, Шестоднев, ЗлатоструйXIIв., 
Изб1073г., ГрНазXIв., КирЙерус XII–XIIIв., ХронЙоМал и ХронГАм.  

По наблюдения върху ДПК Я. Милтенов изказва становище за семан-
тично разграничаване между термините æðüòâà и òðýáà. Терминът æðüòâà, 

според него, има тясно, конкретно лексикално значение (= qusi¿a), докато 
òðýáà притежава по-широка, по-обща семантика. Употребата им в ДПК в 

общи контексти навежда учения на мисълта, че двете думи не са пълни си-
ноними и имат известен нюанс в лексикалното си значение: докато æðüòâà 

обозначава акта или обекта на жертвоприношението, то òðýáà се разбира и 

като ‘ритуал, последователност от обредни действия; поклонение, възлия-
ние, почитане, приношение’. Въз основа на този материал и на сравне-
нието с други старобългарски преводни паметници авторът прави след-
ното заключение: тъй като семантиката на æðüòâà е константна, лексикал-

ното значение на двете думи съвпада само тогава, когато òðýáà стесни сво-

ето лексикално значение до ‘жертва, акт или обект на жертвоприношение-
то’. Изследователят тълкува данните от преславската редакция на ста-
розаветните книги и от някои възникнали в столицата съчинения като до-
казателство, че това постепенно стесняване на значението е вече налице в 
началото на Х в. (Милтенов 2006: 157). По мое мнение обаче прозрачната 
мотивация на òðýáà от òðýáèòè ‘убивам, очиствам’ (в КСП са засвидетел-

ствани само префигираните поòðýáèòè, èñòðýáèòè, îòðýáèòè, ñúòðýáèòè) и 

значенията на останалите думи от словообразувателното гнездо (òðýáü-
íèêú, òðýáèùå) насочват към първично семантично ядро на групата, иден-

тично със значението на образуванията от æðü-, единствено с разлика в ди-

ференциалната сема ‘убивам’ и ‘убивам чрез изгаряне’. Това означава, че 
смисловото развитие на òðýáà върви в обратна посока – от пълен синоним 

на æðüòâà към дума с по-широко значение – изобщо обред (срв. съвр. бого-

словски термин треба). Началото на този процес в Хв. вече е налице. Срв. 
съвр.: 

треба ‘църковна служба или обред, извършван по искане на самите 
вярващи’ 

жертва ‘живо същество или предмет, принесени в дар на Бога’ 

В еволюцията на езика настъпват съществени семантични трансфор-
мации и в старото синонимно гнездо òðýáüíèêú – æðüòâüíèêú – îëúòàðü. Веро-

ятно с цел да бъде преодоляна излишната терминологична дублетност и 
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създалата се вследствие на паралелно словообразуване омонимия някои от 
синонимите напълно отпадат от системата на езика, напр. òðýáèùå и 

òðýáüíèêú в значение на ‘жертвеник’, а други допълнително се специали-

зират и диференцират, което довежда до разрушаване на синонимните 
връзки. Вж. съвр. 

олтар ‘източна част на православна църква, която е отделена с иконос-
тас от общото помещение и където е разположен престолът за четене на 
литургия; царски двери’ 

жертвеник ‘четвъртита каменна маса в олтара на православна църква, 
намираща се срещу царските двери, симолизираща мястото на Христовото 
разпятие, на която свещеникът извърша тайнството евхаристия; престол, 
трапеза’ (Тогава в черковата стана мрачина и се въцарява дълбоко мълча-
ние: само две свещи горят пред жъртвеника. Т. Икономов, ЧПГ, 86. А св. 
Йоан Богослов видял на небото златен жъртвеник, на когото са полагали 
тамян. З. Петров и др. ЧБ (превод), 93.) 

требник ‘църковна книга с молитви, които се четат при треби’ 

Приведените примери показват, че ретерминологизацията на генуални 
термини от различни системи е широко застъпен способ при формирането 
на теолого-философската специална лексика в старобългарски език. Той се 
открива още в Кирило-Методиевите преводи на богослужебните книги 
(евангелските и апостолските ръкописи от класическия старобългарски 
корпус), в лексикона на паметници с агиографски и житиен състав (Клоц 
Супр), в текстове с литургично съдържание (СинПс, СинЕвх, СС). С обо-
гатяването на жанровата характеристика и тематиката на книжнината през 
Симеоновата епоха се увеличава и арсеналът на разглежданата категория 
лексикални единици. В словника на отделните паметници от това време се 
установяват нови и нови случаи на ретерминологизирани термини от раз-
лични сфери: в преводи със специализирано богословско съдържание (Йо 
ЕБ, Изб1073г., ГрНазХIв.), в църковната поезия (Мин1096г., Мин1097г. 
МинПутХIв.), в съчинения с исторически характер (ХронГАм ХронЙо 
Мал), в юридическа литература (НиконПанд, ПандАнтХIв., ЕфрКрм). На 
ретерминологизация се подлагат думи от различни терминологични сис-
теми – роднински наименования, право, държавно и военно дело, традици-
онен култ и ритуал. Специални названия, произведени с помощта на този 
способ се регистрират в различни подсистеми на средновековната бого-
словска доктрина: учение за свойствата Божии, триадология, христология, 
сотирология, ангелология, есхатология, агиология, етика, патрология и др.  

Ретерминологизацията на общоупотребима лексика в старобългарски 
език се извършва основно чрез промяна на субектно-обектната и предикат-
на отнесеност на съответната дума, но и по други начини (промяна в екс-
тенсионала на значението, пренос – най-често метонимичен – особено при 
вътресистемната ретерминологизация, граматическо ограничение, персо-
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нализация и пр.). Тук, разбира се, трябва да се изтъкне водещата роля на 
гръцкия език, тъй като разглежданите семантични изменения във възпри-
емащия език (в случая старобългарски) са предизвикани като резултат от 
семантично транспониране на настъпили преди това в изходния език (т.е. 
гръцки) смислови трансформации. Ретерминологизацията на термини от 
други терминологични системи на средновековния български език е съп-
роводена с различни систематични промени в езика в исторически план, 
засягащи семантичната структура на думите и техните производни, както 
и парадигматично свързаните с тях единици – синоними, антоними, омо-
ними.  

Що се отнася до съдбата на така образуваните термини в по-сетнешна-
та история на езика, предвид старинността си (те всички са усвоени като 
специална богословска лексика още в първите Кирило-Методиеви прево-
ди) повечето от тях показват изключителна резистентност и техните кон-
тинуанти с много малки изключения (вж. по-горе) се откриват без промяна 
и в съвременната теологическа терминология.  

 
БЕЛЕЖКИ 

1 Дял от богословието, разглеждащ учението за Бога троичен по Лица. 
2 Патрология – дял от богословието, занимаващ се с писменото наследство на 

църковните писатели от първите векове на християнството. 
3 Сотирология – дял от богословието, занимаващ се с учението за изкуплението. 
4 Срв. съответния грц. термин νόμος от корена на глагола νέμω ‘определям, 

позволявам, управлявам, ръководя’. 
5 Под çàêîíú в случая се разбират правилата и наредбите, които според биб-

лейското предание Мойсей получил в откровение от Бога и които се съдържат в 
първите пет книги на Стария завет, установяващи моралните норми и обредните 
правила у Божия народ (тук влизат десетте заповеди и множество други предпи-
сания и указания). 

6 Божият закон няма юридически смисъл, той е преди всичко понятие от об-
ластта на етиката и принадлежи априорно на човешката духовно-нравствена същ-
ност. Това е вътрешният закон на съвестта, а не наложена отвън обществена на-
редба. В такъв аспект даденият от Бога закон не предписва норма на поведение, 
изискваща формално външно изпълнение на определени правила, независимо от 
волята на изпълнителя, а повелява всеотдайност на цялото човешко същество с 
ум, сърце и воля за неговото съблюдаване: Вж. Рим2:14; 5:13; 8:3, 4; Гал3:17; 
Мт22:36; 23:23; Лк2:22, 27, 39; 16:17; Йо1:17; 7:19, 23, 49; 8:5. 

7 Тук с термина õЃâú çàêîíú се означава вътрешният закон – свидетелството на 

съвестта, а заповедите, които Мойсей получил от Бога на планината Синай, са 
външният закон. 

8 Като свойство на Божеството праведността има два аспекта: святост, със-
тояща се в отсъствието у Божеството на всякакво зло и грях и в обладанието на 
висшето добро като вътрешен нравствен закон на Божествената природа, от който 
произтичат всички нейни прояви: справедливост или правосъдие, изразяващо се 
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във въздаване всекиму според делата; блаженство за доброто и наказание за злото, 
действайки съобразно основите, на които се утвърждава любовта. Вж.  

9 В понятието правда (справедливост) съществуващото положение на нещата 
се характеризира като такова, каквото трябва да бъде, като правилно съответст-
ващо на Божията воля и на назначението на човека. 

10 Гнездото съдържа глаголи с различни префикси, възхождащи към основния 
ñ©äèòè, редица отглаголни съществителни, две имена на деятели – ñ©äèè и 

ñ©äèòåëü, както и nomina loci ñ©äèëèùå. 
11 По данни на М. Фасмер формата somdhos е образувана от представка som > 

ñ©- ‘съвместно’ и основата *dhos *dhe- ‘полагам, дявам’. 
12 Първоначалното значение на думата е ‘съдийски стол’, гр. bh=ma. Вж. също 

и произведените посредством форманта за nomina loci -èùå, словообразувателни 

дублети ñ©äèèùå, ñ©äèùå и ñ©äèëèùå: ïèëàòú ñýäå íà ñ©äèèùè, íà ìýñòý íàðè-
öàåìýìü ëèòîñòðîòý åâðýèñêû æå ãàââàòà Йо19:13 Мар; çîâè ïàóëà è þëèÿíè« è 
ïîñòàâè ÿ ïðýäú ñ©äèèùåìü Супр 7, 4; âúëýçú æå âîåâîäà âú ãðàäú è ñýäú íà ñ©äè-
ëèøòè Супр 152, 20. ñòàëú åñè ïðýäú ñ©äèòåëüñêûèìü, ïðýõâàëüíå, ñ©äèùüìü Мин 1096 г. 

13 Впоследствие вътрешната мотивация на думата е преосмислена и отнесена 
от корена на âýäýòè към корена на âèäýòè – ‘лице, което е било очевидец на нещо’. 

14 За превеса на дериватите от основата ïîñëóõ-ïîñëóø- над тези на ñúâýäý в 

преславската книжовна продукция срв. преславската редакция на Апостола 

(Воскресенский 1879: 73), Евангелието и другите библейски книги (Славова 1985: 
99–102; Мострова 1995: 22), запазените преписи от небиблейските преславски 
съчинения: Симеоновия сборник в препис от 1073г., Словата на Григорий 
Богослов, Ефремовската кормчая. Доминиращи през Кирило-Методиевия период 
са дериватите от основата ñúâýä-. 

15 Срв. съвр. Бог ми е свидетел.  
16 Срв. Йо15:26 Духът на истината той свидетелства за мене.  
17 IТим2:5; Деян4:12; Йо14:6. 
18 Цезар (кесар) е най-високата титла в Рим, а по-късно и в йерархията на 

средновековните западноевропейски владетели със значение „император“. Титла-
та произлиза от прозвището на римския политик Гай Юлий Цезар (Gaius Julius 
Caesar), наричан накратко Цезар. Успешната военна и политическа кариера на 
Цезар го превръща в герой на Древен Рим и дава ново значение на неговото проз-
вище (титла). 

19 Срв. още íåáî íåáåñüíî¬, âýêú âýêîâú áîãú áîãúìú, ãîñïîäü ãîñïîäüìü, ïýñíü 
ïýñíüìü и пр. 

20 С развитието на римската държавност и във връзка с прираста на населени-
ето, се осъществява обективна трансформация на властта: титлата василевс (мо-
нарх-президент) се сменя с титлата панвасилевс, в смисъл ‘неограничен държа-
вен владетел, самодержец’. 

21 Бог на слънцето, което дава небесната светлина и топлина и дарява живот и 
плодородие. 
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22 Бог на въздуха, времето, климата; господар на ветровете. 
23 Бог на светлината, носителят на доброто, щастието и късмета. 
24 Бог на мрака, господар на злото и смъртта, причинител на страдания, болка 

и скръб, властващ над мъртвите над долната земя. 
25 Тези цифри означават фреквенцията на съответната дума в КСП (по данни 

на СС). 
26 Наблюденията на авторката показват, че в ЙоЕБ се срещат термини и от 

двата корена òðýá‐ и æðü-, но с видимо преобладание на характерните за Преслав 

деривати на òðýá‐. 
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