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(Abstract) 

This paper presents a systematisation of the Church Slavonic verbal and no-
minal forms found in the Raykovo Damaskin. The paper is organised according to 
tenses and cases. The Church Slavonisms are commonly found in Holy Bible quo-
tations. With respect to verbs, Church Slavonic influence is found in the use of ob-
solete Aorist (Past Perfect) forms and obsolete forms of the imperative of a group of 
verbs of the 3rd conjugation. Regarding nouns, Church Slavonic influence is mani-
fested in the use of compound declension forms of the adjectives, the use of base 
forms rather than vocative forms and the lack of article in the sacred lexis. The 
Church Slavonisms stand out against the background of the Contemporary Bulga-
rian Rhodope dialect of the damaskin. 
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Райковският дамаскин е български възрожденски паметник от Родопи-

те, писан с гръцко писмо в средата на XIX век. Произхожда от с. Райково, 
днес квартал на гр. Смолян. Съхранява се в Пловдивската народна библио-
тека. Описан е от Красимир Станчев (Станчев 1982: 42–51, № 160 (600)). 
Паметникът има две издания в кирилска транслитерация: по-старо, непъл-
но, дело на Маньо Стоянов (Стоянов 1972: 225–307) и ново, пълно, на 
всички слова в дамаскина, осъществено от Георги Митринов (Митринов 
2005: 46–246, заедно с текст от несъщинската част на дамаскина 246–255)1. 

Както във всички български езикови паметници от епохата на Възраж-
дането, и в Райковския дамаскин се откриват църковнославянизми. Както е 
установено в науката (Иванова-Мирчева 1987), църковнославянският език 
е последният етап от развоя на руската редакция на старобългарския език. 
През Възраждането това е езикът на църквата, на първите книги, на про-
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хождащото българско образование. Църковнославянизмите в Райковския 
дамаскин разглеждам в четири мои работи – в съвместен българско-руски 
сборник, където обект на изследване са фонетичните църковнославянизми 
(Стефова 2012), в статия в сп. „Съпоставително езикозноние“, където се 
разглеждат църковнославянизмите и българските диалектни форми на 
лексемите човек и истина (Стефова 2015), в статия в сп. „Български език“, 
където са анализирани случаите на църковнославянски морфосинтаксис – 
местата, където синтактичните отношения в изречението са изразени чрез 
падежи като контраст към българския аналитизъм, който естествено доми-
нира в дамаскина (Стефова 2014), и тук, в тази статия, където са система-
тизирани църковнославянските глаголни и именни форми. 

Морфологичният материал, за разлика от морфосинтактичния, не е много. 
Материалът е подреден в последователност, която отговаря, доколкото е 
възможно, на морфологическите парадигми – по времена и падежи. Дава 
се и контекст. Към църковнославянизмите в дамаскина се привежда съпос-
тавителен материал – старобългарски (по Ягичевото издание на Мариин-
ското евангелие и Северяновото издание на Синайския псалтир) и църков-
нославянски (по изданието на църковнославянската библия от 1862 г.). 
Когато в дамаскина се срещат новобългарски диалектни успоредици към 
църковнославянизмите, те се цитират. 

 

Глаголни църковнославянизми 
Фонетични църковнославянизми в някои глаголни корени, окончания и 

представки (размесени с народни български рефлекси, вж. подробно у 
Стефова 2012): 

Предаване на © с у, напр.: сег.вр. 2л. ед.ч. тога̀ва присту̀пваш за̀кунат 
на правина̀та (253.39); 3 л. ед.ч. Койту присту̀пува и ни слѐди со̀е за̀кон 
[…] (253.30); бъд.вр. 3 л. ед.ч. […] го̀спода на̀мѝрате, ште да бу̀де (без 
крайно -т) са̀с ва̀с (182.40); 2 л. мн.ч. да не ицкате и вѝе да бу̀дете нѐгови 
ученѝци (179.11). Срв. åäà è âû õîøòåòå ¹÷åíèöè åãî áûòè Ягич 1883 
Мариинско еванг. Йоан 9.27, å†äà’ è¡ â¥’ ¹†÷åíèö¥’ å†ãw’ õî‘ùåòå á¥‘òè Á¶‘áë·à 1862 
пак там; мин.несв.вр. 3 л. мн.ч. а̀нгели и арха̀нгели служѐхум ему̀ (накрая –
м под влияние на следващото ему) 275.34 (149.24). Срв. ñëóæà‘õó åìó Á¶‘áë·à 
1862 Пророк Даниил 7.10. 

Предаване на  с я, а, напр. мин.св.вр. (първи сигматичен аорист със 
сигма, минала в х) 1 л. ед.ч. Тво̀ету ихтибарлѝе писмо̀ прия̀х (приах) ца̀рю 
(ца̀рьу) 256.33 (78.3). От ïðèªòè, ïðèªõú, нвб. приех. Широката гласна [’а] 
говори, че формата е била възприета и запомнена слухово. 

Предаване на ú с о в представките âúç-, ñú-, напр.: повел. накл. 2л. 
ед.ч. воздай сла̀ва на̀ бо̀га (179.5); мин.св.вр. (първи сигматичен аорист със 
сигма, минала в х) 3 л. ед.ч. го̀спот воскрѐсна от мѐртфите 306.39 
(244.15); мин.св.вр. (прост аорист) 3 л. ед.ч. на Спасувден вознѐсе са 
го̀спот на нѐбу 267.16 (121.26); повел. накл. 2 л. ед.ч. сохранѝ го̀споди 
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280.12–13 (155.14); мин.неопр.вр. 3 л. ед.ч. нѝто е то̀и согрешил, нито 
родителите му (178.3); с редукция на българска почва со- > су-: 3 л. мн.ч. 
и ште да ѝдат онѝе, коѝто са сутвурѝли добрѝ ра̀бути, во воскресѐние на̀ 
живо̀т, а които са сотворѝли злѝ, во воскресение на су̀дат (180.9, 10).  

Морфологични църковнославянизми при глаголите: 
Старобълг. и цслав. сегашна основа на -¬ (новобълг. -ва): 
Сег.вр. 3 л. ед.ч. Мѐне подоба̀е (без крайно -т) да … вем дела̀та оно-

го̀ви, коѝто ма е пратѝл (178.4). Срв. ìüíý ïîäîáààòú äýëàòè äýëà ïîñú-
ëàâúøààãî ì Ягич 1883 Мариинско еванг. Йоан 9.4, Ìíý’ ïîäîáà’åòú äý‘ëàòè 
äýëà’ ïîñëà‘âøàãw ì’ Á¶‘áë·à 1862 пак там. От ïîäîáàòè, цслав. и рус. подо-
бает, бълг. подобава. 

Повел. накл. 2 л. ед.ч. от глаголи на -îâàòè: старобълг. и цслав. -¹è, но-
вобълг. -вай, -увай, -овай. Църковнославянската форма радуй са и народ-
ната българска форма радувай се се срещат многократно в словото за Бо-
городица. В изданието на Маньо Стоянов те са на с. 283–284, в изданието 
на Георги Митринов на с. 162–164. Няколко примера: ра̀дувай се (са), 
Марѝу 283.23 (262.14), ра̀дуй са, Марѝу 283.25 (262.16), ра̀дувай са, Марѝу 
283.30 (262.22), ра̀дуй се, Марѝу 283.44 (262.37). Църковнославянските 
форми преобладават над народните; това се отнася и за възвратната час-
тица са/се. Освен Марѝу са употребени много други обръщения-хва-
лебствия. В християнските времена изразът се свързва с евангелието от 
Лука 1.28: ðàä¹è ñ áëàãîäàòúíàý Ягич 1883 Мариинско еванг., ðàäóè‡‡ñ 
áëЃãîäà‘òíà Á¶‘áë·à 1862 пак там. В дамаскина, в словото за Христос, сре-
щаме също радувай са, учѝтелу, да̀скале наши 289.38 (217.4). Срв. ðàä¹è 
ñ ðàâüâè Ягич 1883 Мариинско еванг. Матей 26.49, ðà‘äóè‡ñ ðàââ¶’ Á¶‘áë·à 
1862 пак там. Срещаме и широко познатата фраза ра̀дуваи са цар иудѐицки 
298.22 (230.31). Срв. ðàä¹è ñ öЃñðþ èþäåèñêú Ягич 1883 Мариинско еванг. 
Матей 27.29, Марко 15.18, Йоан 19.3, ðà‘äóè‡ñ, öЃðþ„ ¶†óäå‘èñê·è‡ Á¶‘áë·à 1862 пак 
там. Изразът е навлязъл широко в старата книжнина, срв. в дамаскина 
радуваи са, Тео̀дуре, стратилат на Иису̀са Христа 260.2 (83.27–28). 

При другия глагол на -îâàòè – ïîìèëîâàòè – преобладават народните 
форми на -увай: по̀мѝлуваи ма (101.21); пумилувай 280.13 (155.15); 
по̀милувай нас 285.22–23, 23 (165.9–10, 11). Църковнославянски форми, 
напр.: по̀милуи ме (не: мя) грѐшнагу 279.10 (153.25); помѝлуи на̀м 
(255.10–11). 

Първи сигматичен аорист със запазена сигма 3 л. дв.ч.: поклонѐм са на 
мѐсту, идѐже стоѐсте нозѐте его̀ 264.20 (118.21). Срв. ïîêëîíèìü ñª íà 
ìýñòý. ·äåæå ñòîýñòå íîsý åãî Северянов 1922 Синайски пс. 131.7, ïîêëî-
íèìñ íà ìý‘ñòý, è†äý‘æå ñòî‘ñòå íî‘çý å†ãw’ Á¶‘áë·à 1862 пак там. 

Първи сигматичен аорист по аналогия на глаголи със запазена сигма (в 
изданието на М. Стоянов) или със сигма, минала в х (в изданието на Г. 
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Митринов) 3 л. мн.ч. и с църковнославянско застъпване на  с а: се вѝдех 
(се липсва, само вѝдех) ветхагу дѐнми (тѐнми), до̀ндизе простоли [!] пос-
та̀виса се (поста̀виша се) 275.32 (149.22). Срв. Çðõú äî‘íäåæå ïðåñòî‘ëè 
ïîñòà‘âèøàñ Á¶‘áë·à 1862 Пророк Даниил 7.9. Възможно е разликата между 
двете издания да се дължи на разчитането на гръцкото писмо на оригинала. 

Сегашно деятелно причастие м.р. ед.ч. им.п.: благуслувѐн градѝи с 
ѝмето госпо̀тне (149.4). Срв. ÁëЃíú ãðªä©¶ âú èìª ãЃíå Северьянов 1922 
Синайски пс. 117.26, ÁëЃãîñëîâå‘íú ãðä¥è âî ¶ì ÃäT¡íå Á¶‘áë·à 1862 пак там. 

 

Именни църковнославянизми 
Мъжки род 
Сложни основни форми на прилагателните и на местоименията по 

адиективното склонение, напр.: кога̀то ште да дойде сѝн человѐчецкиу со 
сла̀вата си и сѝчките сфетѝ ангели са̀с нѐго (180.2–3). Срв. Åãäà ïðèäåòú 
ñЃíú ÷ëЃñêû âú ñëàâý ñâîåè . μ âüñè [ñò] àízéëè ñú íèìú Ягич 1883 Мариинско 
еванг. Матей 25.31, срв. Марко 8.38, Лука 9.26, Å¡ãäà æå ïð·è‘äåòú Ñízú 
÷ëЃâý‘÷åñê·è‡ âú ñëà‘âý ñâîå‘è‡, è¡ âñè’ ñЃòμ‘è àˆãЃãëè ñú íè‘ìú Áμ‘áë·à 1862 пак там; 
приближѝ то̀е саха̀т да са придадѐ сѝн человѐчецки ф ракѝте (ракѝтьа) 
на̀ грѐшните лю̀дье (льу̀дье) 294.12 (223.36). Срв. ñå ïðèáëèæè ñ ãîäèíà . μ 
ñЃíú ÷Ѓñêûè ïðýäààòú ñ âú ð©êû ãðýøúíèêîìú Ягич 1883 Мариинско 
еванг. Матей 26.45, ñå’ ïðèáëè‘æèñ ÷à‘ñú, èђ ÑíЃú ÷ëЃâý‘÷åñê·è‡ ïðåäàå‘òñ âú ðó‘êè 
ãðý‘øíèêwâú Áμ‘áë·à 1862 пак там; ти веруваш, о̀ти чѐка тѐбе дру̀к живо̀т 
вѐчнии (182.1); ка̀жи, ду̀х нечѝстии (93.8). 

Подражания на църковнославянски сложни основни форми: аку̀ 
уста̀вете на лудѐте […] ште да ви уста̀ви и ва̀м башта̀ ва̀ши небѐснии 
(247.14), той […] спасѝтел е на̀ши (252.21), сѐкий ден 278.20, 21 (152.13, 
15), секий ча̀с 279.13 (151.27), 279.13 (153.29), секий чювек (чьувѐк) 277.49 
(151.26), о̀нии вѐк 278.14 (152.5), 278.49 (153.12), о̀нии ’те’ 278.11, 13 
(152.2, 5), 279.4 (153.17), 279.10 (153.25), 279.13 (153.29). 

Родителни форми на съществителните и сложни форми за родителен 
падеж на прилагателните, напр.: благувѐщение (благувѐштениа) арха̀нгела 
Гавриѝла 300.14 (233.25–26); Сло̀во фто̀рое […] сфета̀го проро̀ка 
Даниѝла 275.29–30 (149.17–18); (с) прощение грехов 292.40 (221.29). Срв. 
âú îòúäàíèå ãðýõîìú Ягич 1883 Мариинско еванг. Матей 26.28, âî w„ñòàâ-
ëå‘í·å ãðýõw‘âú Áμ‘áë·à 1862 пак там; нѝне и прѝсно и во вѐки (вовѐки)/вовѐк 
(вовеки) векоф 253.6 (72.26), 307.43–44 (246.9): от старобългарски âú 
âýêû âýêú (Иванова–Мирчева I, 1999: 322), с обобщаване в църковно-
славянски на окончанието за род.п. мн.ч. -wâú, срв. образци от склоне-
нието у Бончев 1952:20; да сто̀рем во̀лета на̀ баща̀ (башта̀) моего̀ 291.23 
(219.26) – хибридна конструкция; по-горе в текста аналитична конструк-
ция да испо̀лни во̀лета на нѐгувиат баща̀ (башта̀) 291.11 (219.10). Срв. ñå 
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æå åñòú âîëý ïîñúëàâúøààãî ì îòЃöà . äà […] Ягич 1883 Мариинско еванг. 
Йоан 6.39, ñå‘ æå åˆñòü âî‘ë ïîñëà‘âøàãw ì’ n¡öЌà’, äà […] Áμ‘áë·à 1862 пак там; 
ñå áî åñòú âîëý îòЃöà ìîåãî . äà […] Ягич 1883 Мариинско еванг. Йоан 6.40, 
Ñå‘ æå åˆñòü âî‘ë ïîñëà‘âøàãw ì’, äà […] Áμ‘áë·à 1862 пак там; ут сфета̀го 
има̀ли стра̀х ут нѐгу 277.2 (149.40); по̀муш ут сфета̀го ду̀ха 292.5 
(220.24). 

Дателни форми, напр.: та̀чимьа за […] утца̀ и сѝна и сфетѐму ду̀ха 
(155.23), на имету отца̀ и сѝна и сфето̀му духу (156.4)2.  

Форми за винителен падеж: 
Винителните форми за м.р. съвпадат или с именителните (при 

неодушевен обект), или с родителните (родително-винителни форми при 
одушевен обект), напр.: да ѝмате живо̀т вѐчнии (179.37); тѝе, дѐту гу 
слу̀шат и пра̀вет христиа̀нцките хаѝруве, ште да ида̀т на̀ живо̀т вѐчнии 
(182.8); вознесѐте (воснесѐте) го̀спода бо̀га на̀шего 264.18 (118.18–19). 
Срв. âúçíîñ¶òå ã Ѓà áЃà íàøåãî Северьянов 1922 Синайски пс. 98.5, Âîçíîñè‘òå 
ãäT¡à áЃãà íà‘øåãî Áμ‘áë·à 1862 пак там; вдѝгнаха господа на̀шего Иису̀са Хрис-
та̀ 299.43 (233.8); вѝдех ветхагу дѐнми (тѐнми) 275.32 (149.21). Срв. 
âåòõ·è‡ äå‘íìè ñýäå Áμ‘áë·à 1862 Пророк Данаиил 7.9; вѝде едного человѐка 
слѐп о̀т рождѐниету му (177.39–40). Срв. âèäý ÷ëЃêà ñëýïà . îòú ðîæäúñòâà 
Ягич 1883 Мариинско еванг. Йоан 9.1, âè‘äý ÷ëЃâý‘êà ñëý‘ïà § ðîæäåñòâà’ 
Áμ‘áë·à 1862 пак там; са̀маго (нѐго) по̀питаите (178.38, 179.3). Срв. ñàìîãî 
âúïðîñèòå Ягич 1883 Мариинско еванг. Йоан 9.21, 23, ñàìîãî’ âîïðîñè‘òå Áμ‘áë·à 
1862 пак там; ут карѐс на то̀гу сфета̀го проро̀ка Даниѝла 275.40 (149.31–
32); да вѐруваме на отца̀ и сина̀ и сфета̀го ду̀ха 264.10 (118.8); мо̀лиме се 
на̀ го̀спода на̀шего Иису̀са Христа̀ (158.29). 

Такива форми имат книжовен характер, произхождат от религиозно-
поучителната литература на църковнославянски език или са употребени по 
подражание на запаметени фрази от нея. Църковнославянските родително-
винителните форми са генетично същите като народните български ро-
дително-винителни форми, напр.: фа̀тили Ирод, дету прибѝ сфетѐк 
Иоа̀на Крастѝтела 268.7 (122.40); мо̀чеше да прибѝе и сфѐтек Пѐтра 
268.16 (123.12); пусрещнаха (пусрѐштаха) сфетѐк Костадѝна 271.40 
(128.39); майка на̀ ца̀р Иису̀са Христа̀ (200.27); вѐруваше на Иису̀са 
Христа̀ 268.5–6 (122.38); ни мо̀же дя̀вол (дьа̀вол) да флѐзе при Христа̀ 
279.35 (154.19); да умрам за Иисуса Христа̀ (145.22); куртулѝсуваш 
люды̀те (льудьете) […] зарадѝ Иису̀са Христа̀, твоя̀т (тво̀иат) син 
282.27 (160.35–36). Въпреки общия си произход църковнославянските и 
народните български родително-винителни форми принадлежат към 
различни историко-културни пластове и битуват в различен социален 
контекст. В езика на дамаскина те се преплитат, напр.: коиту верува̀ме на 
Иису̀са Христа̀, на ѝстинскек бо̀га на̀шего (250.19–20). 

Срещу пълните църковнославянски форми от сфет – сфета̀го, сфе-
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то̀му стои съкратена пълна новобългарска форма (срв. Мирчев 1958: 162) 
сфетѝ, напр.: днѐска дойде сфетѝ ду̀х ут небо̀ту (155.23); туга̀ва апо̀с-
толете приѐха сфетѝ ду̀х и дида̀ксуваха (156.25); са̀с сфета̀ труѝца, отца̀ 
и сѝна и сфетѝ дух (159.3). 

Проява на църковнославянско влияние е използването на основна, а не 
на звателна форма като обръщение, напр.: дра̀к Иису̀с, сѝне моѝ 300.22 
(234.5). Съкратена пълна новобългарска форма на прилагателното в обръ-
щение, напр.: бла̀ги моѝ Иису̀се 300.36 (234.21); сѝне моѝ дра̀ги 300.37 
(234.22). Непоследователност: дра̀ги моѝ сѝн [вместо българската звателна 
форма сине] и бо̀же моѝ 300.46 (234.32–33). 

Форми за творителен падеж:  
Твор.п. ед.ч.: а̀нгели и арха̀нгели служѐхум ему̀ со̀с стра̀хом 275.34 

(149.24). Съответствие на сос страхом липсва в Áμ‘áë·à 1862 Пророк Даниил 
7.10. 

Твор.п. мн.ч.: се вѝдех ветхагу дѐнми (тѐнми) 275.32 (149.21). Срв. 
Âå‘òõ·è‡ äå‘íìè ñýäå […] Áμ‘áë·à 1862 Пророк Даниил 7.9. 

Форма за местен падеж: 
Мест.п. ед.ч.: и сѐди привѐчаа на̀ просто̀ли (вм. ïðý-; по jo- или i- 

основа, вместо по o-основа, срв. Мирчев 1972: 44) о̀гнином [сложно прила-
гателно с нвб. фонетика (диал. огин) и с окончание по твърдото местои-
менно склонение (в стб. и цслав. с окончание на анафоричното место-
имение, срв. Мирчев 1972: 56–57, 60)] 275.33 (147.23). Срв. ïðT¡òî‘ëú å†ãw’ ïëà-
ìåíü îˆãíåíí¥è Áμ‘áë·à 1862 Пророк Даниил 7.9.  

 
Женски род 
Основни форми: 
Най-много материал за църковнославянско влияние върху съществи-

телните от женски род дава думата Богородица. В много случаи основната 
форма на думата се използва като звателна, напр.: вѝш и по̀гледни, сфета̀ 
Богоро̀дица ут нѐбу 285.22 (165.9); пума̀гай на̀м Богоро̀дица 285.24 
(165.12); И нѝе, и тѝ, сфета̀ Богоро̀дица у̀т Ада̀м смѐ рудѐни и у̀т Ева, и 
нѝе (нѝйа) и тѝ, затува̀ мо̀ли и зарадѝ на̀с на̀ твоят (тво̀йат) син 286.1 
(166.8). Звателната форма се среща по-рядко, напр.: го̀сподовице, Бого-
ро̀дице ца̀рица тѝ си […] (203.7).  

Прилагателните, определения на Богородица, най-често са в пълна цър-
ковнославянска форма на -ае < -айа, напр.: Ра̀дувай са, благуда̀тнае Ма-
рѝе 285.14 (164.38); Затува̀, пресфета̀е Богоро̀дица, пума̀гай на̀м да са 
пукаѐме (пука̀йаме) (165.40); Амѝ пресфета̀е дево̀ика Богоро̀дица за какво 
ѐ у̀преш го̀спода една̀ майка а̀ла̀ майка на го̀спода (172.2). Пълни църков-
нославянски форми и кратката новобългарска форма сфета̀ се редуват в 
текста, напр.: Затува̀ чувай (чиуваи) и на̀с пресфета̀е Бугуро̀дица […] тѝ 
зна̀иш, тѝ вѝдиш сфета̀ Бугуро̀дице […] (203.15, 20). 

При сакралната лексика членуването се избягва, напр.: Пра̀зниците 
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(пра̀зницитьа) и панегѝрете (панегѝретьа) на сфета чѐрква наша (на̀шиа) 
235.16 (46.7); бѐга ут сфета̀ чѐрква на̀ше (189.18); така̀ хи пучѝта сфета̀ 
чѐрква 278.32 (152.30); са̀с сфета̀ труѝца, отца̀ и сѝна и сфетѝ дух 
(159.2); ца̀рица и на нѐбу и на зѐме 285.24 (165.12); ага̀ мо̀ли сфета̀ майка 
Богоро̀дица и нѐхинат сѝн […] (172.11); ут гнѝла зѐме на̀ вѐчнуе нѐбу 
(200.40). 

Оскъдно са засвидетелствани църковнославянски форми за косвените 
падежи: 

Род.п. мн.ч. тем 275.33 (149.23), вж. по-долу при твор.п. мн.ч. 
Твор.п. мн.ч. о̀тколо̀ него̀ тмами тем [’с хиляди, безброй’] и а̀нгели и 

арха̀нгели служѐхум ему̀ со̀с стра̀хом 275.33 (149.23). Срв. ò¥ñùà ò¥ñùú 
ñëóæàõó åìó, è„ òì¥† òå‘ìú ïðåäñòîõó åìó Áμ‘áë·à 1862 Пророк Даниил 7.10 
(вар.: ò¥ñùà ò¥ñùàìè ñë¹æàõ¹ åìó . è ò°ì¥ ò°ìàìè ïðDýñòîÿõó åìó ïðýäú 
íèìú (Бобев 2009: 38)3. 

Мест.п. мн.ч. благословѐна тѝ фаф жена̀х и благусловѐн ро̀жба на̀ 
курѐмат ти 282.13 (160.16). Срв. âú æåíàõú Ягич 1883 Мариинско еванг. 
Лука 1.41, âú æåíà‘õú Áμ‘áë·à 1862 пак там. С основа новобългарска мно-
жествена форма ф женѝх 284.6 (163.10), 284.12 (163.17), 284.17 (163.23), 
284.26 (163.33). 

 
Среден род 
Основни форми (във всички синтактични позиции): 
Родова форма на прилагателните за ср.р. мн.ч.: 
Сло̀во фто̀рое зарадѝ господовата садо̀вие (садовийа) сфета̀го 

проро̀ка Даниѝла 275.29 (149.18). Садо̀вие (от садовийа, с преглас -йа > -е) 
мн.ч. ср.р., съгласувано по старобългарски и църковнославянски образец с 
прилагателно в мн.ч. ср.р., с новобългарско членуване господовата. 

Тое (тойа) сфетѝ пророк Даниил виде на страшно садовие (садовийа) 
господовата 275.31 (149.19–20). Същото като по-горе, но с механична 
инверсия на прилагателното и съществителното, с която се е нарушило 
правилото за членуване в новобългарски: членната морфема след първата 
дума в именната група (срв. Мирчев 1958: 179–180), т.е. вм. садовиета 
господова. 

вѝдех видѐние о̀гнена (192.15, 18). Срв. âè’äýõú âèäý‘í·å î†ãí‘ Áμ‘áë·à 
1862 Пророк Иезекиил 1.27. Видѐние (от виденийа, с преглас -йа > -е) мн.ч. 
ср.р., съгласувано по старобългарски и църковнославянски образец с при-
лагателно в мн.ч. ср.р огнена. 

Заслужава внимание предаването на Лука 12.34 в дамаскина: идѐже 
(итѐже) ест сокро̀вище (сокро̀[б = в]иште) ва̀ша та̀му бо̀дет и сарцѐту 
ва̀ша 278.4–5 (151.33–34). Срв. μäåæå áî åñòú ñúêðîâèøòå âàøå ò¹ è ñðäЃöå 
âàøå á©äåòú Ягич 1883 Мариинско еванг., è†äý‘æå áî ñîêðî‘âèùå âà‘øå, òó’ è† 
ñå‘ðäöå âàøå áó‘äåòú Áμ‘áë·à 1862. Сокровище и сарцето (ср.р. ед.ч.) и опре-
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делението ваша (ср.р. мн.ч.) не са съгласувани. Старинната родова форма 
за ср.р. мн.ч. ваша вероятно е чута и запомнена от писача в църквата; тя му 
е звучала учено, книжовно и той я е употребил, без да мисли за гра-
матическо съгласуване. Другаде същият евангелски цитат съдържа тур-
цизъм: дету ште да вѝ е зенгинлѝкет [зенгинлѝк, зенгинлъ̀к ʻбогатство, 
имот’ Grannes, Hauge, Süleymanoğlu 2002: 96], та̀му ште да бо̀де и сар-
цѐту ва̀ше (248.40). 

Са̀с трѝ турлѝи имо̀т лю̀дие (льудье) хо̀дет (хо̀дьат) на са̀е диниѐ 
(диньѐ) то̀пла 287.10 (185.38); била̀ туга̀ва вру̀т диньѐта еленцка (188.2); 
на̀ дру̀гата диние (динийа̀), на сае (< сайа) диниѐ (динийа) и на дру̀гата 
287.14, 16 (203.29, 31). Събирателната форма от съществителното ден се е 
схващала като множествена и затова е съгласувана по старобългарски и 
църковнославянски образец с прилагателно и с показателно местоимение в 
мн.ч. ср.р. В примера (188.2) окончанието -а се е настанило и при при-
частието била, като така то е добило облик за ж.р. Това място трябва да се 
разбира като ’били тогава всички дни езически’. 

Сакралните прилагателни и от ср.р. се срещат в църковнославянска 
пълна форма, напр.: Слово фторое 275.29 (149.17); Кату̀ ка̀зува днѐска 
самѝчек Христо̀с на свето̀е аа̀нгелиа (247.12); […] да ду̀ма сфето̀е 
писа̀ние о̀ти […] (180.11); ут гнѝла зѐме на̀ вѐчнуе нѐбу (200.40); Иди 
девоѝку на свето̀е небѐснуе (201.1), са̀с бо̀жестфуе [вм. божестфенуе] 
дѐте е Марѝе 282.32 (161.1). По-чести са кратките новобългарски форми, 
напр.: Избра̀ го̀спот […] сува̀ божестфѐну дѐте 282.19 (160.24); Тае, 
дету писуват пророците […] сува̀ божестфѐну дѐте Мариа̀м 282.33 
(161.3); кату ка̀зува го̀спут на̀ сфето̀ ева̀нгелиу 254.1 (75.15); кату̀ рѐче 
Иису̀с Христо̀с на̀ сфето̀ еуа̀нгелиу (138.17); ште да зѝмат тейа 
христиа̀не дѐту вѐруват и слу̀шет сфето̀ еуангелио (157,23–24); да са 
сѐтиме сига̀ ут сфето̀ еу̀ангѐлиу […], оти […] (177.14); [за Дева Мария] 
зува̀т е сгудѐна на сфето̀ еу̀ангѐлиу (192.9). 

И тук, при ср.р., прави впечатление, че новобългарските форми от сак-
рални лексеми са нечленувани. Това засяга съществителни и прилагателни. 
Освен горните примери срв. също: но/за ца̀рцку небѐсну 275.17 (148.17), 
(155.30–31); на нѐбу 282.28 (160.37); ут нѐбу 285.23 (165.9), на нѐбу и на 
зѐме 285.24 (165.12); зарадѝ ца̀рцку небѐсну (175.3–4). Използването на 
църковнославянски пълни форми и нечленувани кратки новобългарски 
форми е средство за изразяване на сакралност. 

Засвидетелствана е църковнославянска форма за дат.п. ед.ч.: 
Дат.п. ед.ч. вознесѐте (воснесѐте) господа бо̀га на̀шего и кла̀нейте се 

поднозеио негу̀ его̀ 264.18 (118.19). Срв. ïîäúíîæèþ íîã¹ åãî Северьянов 
1922 Синайски пс. 98.5, ïîäíîæ·þ íwãó å†ãw’ Áμ‘áë·à 1862 пак там. 

 

Както казах в началото, морфологическият материал не е много. Мор-
фологията е най-устойчивата част на езика, най-малко податлива на вли-
яния от страна на други езикови системи. Морфологическите старобълга-
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ризми и църковнославянизми се откриват островно и са лексикално обус-
ловени. Обикновено те произхождат от библейски цитати или са подража-
ния на форми в тях. Най-много са тези старинни форми, които намират 
подкрепа в живата българска реч – родително-винителните форми при 
имената от мъжки род. 

При глаголите на вниманието се налагат вече отмрели типове аорист и 
вече отмрели форми за повелително наклонение от глаголи на -îâàòè – ðàäî-
âàòè ñ и ïîìèëîâàòè. При прилагателните от мъжки, женски и среден род 
се запомнят формите по сложното склонение. Като църковнославянско 
влияние трябва да се приеме употребата на основни форми вместо зва-
телни, както и липсата на членуване при сакралната лексика. В библейски-
те цитати са засвидетелствани и архаичните съюзни средства от анафо-
ричен произход èäåæå, äîíüäåæå, които не са обект на разглеждане в настоя-
щата статия. Появата на църковнославянизмите в текста показва един от 
пътищата, по които е вървяло обогатяването на новия български книжовен 
език: в живата народна реч са се включвали старобългарски и църковно-
славянски елементи, познати от използваните през Възраждането църков-
нославянски книги. 

 
БЕЛЕЖКИ 

1 В тази работа се използват и двете издания. Сигнатурите на примерите се да-
ват първо по изданието на М. Стоянов, а после в скоби по изданието на Г. Мит-
ринов или само по Г. Митринов, когато словото е издадено само от него; в скоби 
са дадени и различните места в разчитането на Митринов. 

2 Примери за нехомогенни падежни синтагми съм изнесла в друга своя статия 
(Стефова 2014). 

3 Не разполагах с класическото изследване на Евсеев 1905 върху книгата на 
пророк Даниил, затова цитирам пасажа по статията на Бобев 2009. 
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