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В статията се анализират примери за редки три- и четирипрефиксални лек-
семи според оцелелите писмени свидетелства, които сглобяват картината за пре-
вода на Паноплия Догматика от Евтимий Зигавин на Славянския юг в две книги. 
Този превод се появява по всяка вероятност през първата четвърт на XV в. на 
Атон. В стремежа да се установят общи преводачески закономерности както меж-
ду отделните титули, така и в цялост между Първата и Втората книга, се ана-
лизират: въспривъвести, въспроповѣдовати, припроповѣдовати, прѣдъвъспроповѣда-
ти, присъвъкоуплꙗти, присъвъмѣсити сѧ, приоуподоблꙗти, приоуподоблѥниѥ и др. 
Установява се, че по отношение на полипрефиксацията в превода се възпроиз-
веждат устойчиви тенденции, предпочитани от атонските и търновските книжов-
ници през XIV в., но също така се проявява подчертана индивидуална вариант-
ност и съобразяване със стилистичната изразителност на контекста.  
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This article presents an attempt at analysing examples of rare three- and four-prefix 
lexemes according to existing written records which paint the picture of how the transla-
tion of Panoplia Dogmatica by Euthymios Zigabenos survived in two books in the 
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Slavic South. In all probability, this translation originated on Mount Athos in the first 
quarter of the 15th century. In an effort to establish common translation patterns both 
between individual titles and between the First and Second Books as a whole, the author 
analyses the following lexemes: въспривъвести, въспроповѣдовати, припроповѣдовати, 
прѣдъвъспроповѣдати, присъвъкоуплꙗти, присъвъмѣсити сѧ, приоуподоблꙗти, прио-
уподоблѥниѥ, among others. She finds out that in terms of polyprefixation, the transla-
tion reproduces steady tendencies favoured by scribes from Tarnovo and Mount Athos 
in the 14th century, while also displaying marked individual variation and conformity to 
the stylistic expressiveness of the context.    

Keywords: Slavic translation of Panoplia Dogmatica; polyprefixation 
 

Проблемите на старобългарското префиксално словообразуване се раз-
глеждат в тясна връзка както с морфологията на старобългарския книжо-
вен език, така и с теорията и практиката на средновековния превод. В бъл-
гарската диахронна лингвистика са налице редица приноси, посветени на 
семантично-функционалната характеристика на представките в общотео-
ретичен план и в конкретни писмени източници. След основополагащото 
изследване на Р. М. Цейтлин, в което на префиксацията е отделено специ-
ално място в морфемните лексико-семантични групи (Цейтлин/Tseitlin 
1986: 114–129), с въпросите на префигирането като основна или съпътст-
ваща тема в проучвания на средновековни писмени паметници са се зани-
мавали К. Димитров, М. Димитрова, Т. Г. Илиева, Н. Николов, Н. Радева, 
Л. Селс, Л. Тасева и др. 

В съвременната лингвистика има различни теоретични подходи към 
понятието полипрефиксация. В най-общ план тя се разглежда като процес 
на прибавяне на нов префикс/префикси към вече съществуващо монопре-
фиксално образувание, с което се модифицира значението на цялата лексе-
ма (обобщена библиография у Атанасова/Atanasova 2008). Термините, из-
ползвани за описване на този процес, варират: говори се за отделни пред-
ставки в линеен ред от добавени морфеми, комплекси от представки, мно-
жествена префиксация; сложни или съставни представки, съответно бип-
рефикси и трипрефикси (Радева/Radeva 2007: 398; Николов/Nikolov 2004: 
22–23); отношение към темата има разграничението между лексикални 
(lexical) и супралексикални (superlexical) префикси, наричани още външни 
(Татевосов/Tatevosov 2009: 96). В настоящата разработка си поставям ог-
раничени задачи на фона на теоретичния обхват на темата: 

1. Да разгледам редки полипрефиксални лексеми спрямо техните гръц-
ки изходни форми, ексцерпирани от славянския превод на Πανοπλία 
δογματική (нататък ПД), съставена от монаха ересиолог Евтимий Зига-
вин между 1104 г. и 1118 г. по заповед на император Алексий I Комнин 
(1081–1118). През XIV в. обемното византийско съчинение от 28 титу-
ла се разделя на две книги. Славянският му превод отразява това със-
тояние. Той е разпръснат в общо четири писмени свидетелства, които 
сглобяват цялостната картина на битуването му на Славянския юг: два 
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ръкописа от средата на XVI в. съдържат титули 1–11 (HM.SMS 186 от 
сбирката на Хилендарския манастир на Атон (нататък Хил. 186) и ръ- 
копис III c 16 от колекцията на Антон Миханович в Хърватската ака-
демия в Загреб (ХАЗУ – нататък Загр.); BAR 296 от библиотеката на  
Румънската академия в Букурещ, първата четвърт на XV в. (1410–
1420), съдържа титули 12–26 (незавършен); ОГНБ 1/108 в Одеската 
държавна научна библиотека от края на XIV–първата четвърт на XV в. 
съдържа титула за богомилите и фрагмент от последния за сарацините 
(обобщено за източниците у Гагова/Gagova 2010: 130–140; Цибранска-
Костова/Tsibranska-Kostova 2017; Сковронек/Skovronek 2022).1  
2. Полипрефиксалните образувания се разглеждат във връзка с необхо-
димостта да се прецизират особеностите на преводаческата техника. 
Стои задачата да се установи дали те присъстват в различни части на 
ПД. Това би било аргумент в полза на работната хипотеза, че преводът 
и на двете книги на ПД е възникнал в една и съща атонска среда в са-
мото начало на XV в., в един и същ преводачески кръг, за който по от-
ношение на Втората книга имаме надеждните свидетелства в марги-
нални бележки на самия преводач/един от преводачите (Гагова/Gagova 
2010: 130–140; Цибранска-Костова/Tsibranska-Kostova 2017).  
3. Сумарно и приблизително запазеният славянски превод на ПД е 
около 687 листа (1374 стр.), но няма развита текстова традиция. Еди-
нични са обнародваните текстове. Поради обективните ограничения 
пред изследването се въздържам от употребата на термина префиксал-
ни комплекси, тъй като установяването на закономерностите им в ди-
ахрония изисква по-широки наблюдения. Същото важи за статистичес-
ките данни. Анализирам ограничен брой примери с редки три- и чети-
ри префиксални компонента със сигниране на примера от съответния 
титул и контекст; гръцко съответствие по класическото некритическо 
издание на ПД у Ж.-П. Мин (PG 1865) и по новото на титули 23–28 на 
М. Berke (2011). 
4. Правят се съпоставки с преводи със сходна датировка или локализа-
ция, без да се изчерпват възможните сравнителни източници.  
Примери за трипрефиксални лексеми: 
Въспривъвести: аще ли же кто вьспривьведеть, εἰ δὲ τίς ἀνθυπαγάγῃ (Бог. 

– Попруженко/Popruzhenko 1899: 32, 50; Berke 2011: 165). Лексемата е ряд-
ка, но е направила впечатление още на М. Г. Попруженко в неговото крат-
ко лексикографско приложение към изданието на титула срещу богомили-
те. Гръцкият глагол е двупрефиксален и се декомпозира на ἀνθ-υπ-ἄγω. 
Към основната сема на корена ‘водя‘ се добавя значението ‘извиквам, от-
веждам на съд, обвинявам, предявявам претенция към някого’, а съобразно 
първата представка ἀνθ- – идеята за противопоставяне (LS 1996: 142). В 
новобългарския превод на титула този глагол е преведен „и ако някой ги 



Марияна Цибранска-Костова 
 

 16 

подкачи“ в смисъл ‘изправи на разпит, накара богомилите да отговорят 
публично’ (ГИБИ/GIBI 1980: 61), а в английския – с неутралното „if any 
ask” (Hamilton & Hamilton 1998: 190). Двойно префигирана словообразува- 
телна калка от гр. ἐπανάγω ‘върна обратно, доведа отново, възвърна’ е 
въспривести в преводите на търновския книжовник Дионисий Дивни от 
средата на XIV в. (Димитров/Dimitrov 2013: 98; Илиева/Ilieva 2016: 293). 
Т. Г. Илиева акцентира върху способността чрез префигирането да се из-
рази допълнително богословско съдържание ‘обръщам в покаяние, възв-
ръщам в правата вяра’. В настоящия контекст от ПД чрез тройната пре-
фиксация славянският преводач придава стилистичен оттенък на обозна-
ченото действие, непреводим в съвременния език с производен глагол. 

Въспроповѣдовати ‘оповестявам, правя нещо публично известно, прок-
ламирам’: б̑о врьховнаго сїа̀ словеса, сꙋпротвнѣ тⷯѣ вьспроповѣдꙋють дрьзост 
и злочьстїе, προανακηρύττει < προανακηρύττω (Пав. 284а, Berke 2011: 52); съ-
щото в 12. титул сьдѣтелꙗ тѣмь вьспроповѣдꙋють BAR 296, 82a. Само в ти-
тула срещу павликяните глаголът се среща общо шест пъти: вьспроповѣдꙋ͗-
юще 282б–ἀνακηρύττοντες, вьспроповѣдꙋю҄ть 284а – προανακηρύττει, вьспро-
повѣдꙋет̑ь 286а–διακηρύττει, вьспроповѣдꙋю̑що 286б–ἀνακηρυττούσης, вьс-
проповѣдꙋет̑ь 288б–ἀνακηρύττει; вьспроповѣдет се 288б–ἀνακηρύττεται (Berke 
2011: 49, 52, 56, 57, 61). Преобладава несвършеният вид. Най-честото съ-
ответствие е ἀνακηρύττω, по веднъж се превежда еднокоренен глагол с 
друг префикс διακηρύττω, προανακηρύττω, като книжовникът прави добре 
разликата с непрефигирания κηρύσσω и винаги го превежда само с про-
повѣдати (проповѣдꙋе 288б–κηρύσσων). Префиксацията в дадения случай е 
предпочитан и утвърден избор на преводача в стремежа му да бъде верен 
на гръцкия оригинал.  

Изследваният глагол е слабо документиран с примери в класическите 
лексикографски справочници и по-добре в специализирани изследвания. 
Без никакъв пример е отбелязан в Речника на Фр. Миклошич (Mikl.1977: 
107, prоclamare); у Срезн. е представено само nomen agentis въспроповѣдь-
никъ, синоним на вѣстьникъ, ἄγγελος (Срезн./Srezn. 1893, 1: 417); в СРЯ се 
отразява само по Великите Макариеви Чети-минеи от XVI в. (СРЯ/SRIa 
1976, 3: 53). Въспроповѣдати е фиксиран в преславския превод на Огласи-
телните слова на Кирил Йерусалимски като хапакс, но срещу друго гръцко 
съответствие ἀναγορεύειν (Николов/Nikolov 2004: 22; Николов/Nikolov 
2005: 107 в същото значение ‘провъзгласявам, обявявам’). Извлича се ед-
нократно срещу ἀνακηρύττω в Посланието на патриарх Фотий до княз Бо-
рис-Михаил, преведено през XIV в. от представител на Търновската кни-
жовна школа (Славова/Slavova 2013: 259); в атонския превод на Триодните 
синаксари на Никифор Калист Ксантопулос от първата половина на XIV в. 
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(Тасева/Taseva 2010: 561); отново в несвършен вид въспроповѣдовати за съ-
щото гръцко съответствие присъства в РМ 2/24 от края на XV в., в който  
Катената от Песен на песните възпроизвежда възможен превод, възникнал  
на Атон, в Търново или за деспот Стефан Лазаревич (1402–1427) (Димит-
рова/Dimitrova 2012: 137). В титула срещу павликяните от ПД се описва 
наративно как се зараждат лъжливата проповед и неистинните догмати на 
еретиците. Както установява Л. Тасева, префиксът възъ- срещу ἀνα- раз-
вива признака начинателност при глаголи за възприемане и речева дей-
ност (Тасева/Taseva 2014: 379). Във въспроповѣдовати от ПД също се реа-
лизира признакът изначалност, отпращане към генезиса на явлението, не-
завършеност и неизчерпаност на менталното и речевото действие, носено 
от останалия морфемен комплекс и корена на глагола проповядвам ‘разп-
ространявам религиозно учение, пропагандирам’. Въспроповѣдати запазва 
своята устойчивост в църковнославянски късни текстове (Бончев/Bonchev 
2002: 103 го превежда с ‘да започна да проповядвам, да възвестя; да обявя 
тържествено’).  

Припроповѣдовати: м͗же ꙋ͗бо вь ен͗аргаі граⷣцꙋ малѡⷨ лао̑дкїс̑кꙋю пр-
проповѣдꙋю̑ть, ἐπικηρύττουσι < ἐπικηρύττω (Пав. 282а, Berke 2011: 48). При-
мерът отново се извлича от титула срещу павликяните и потвърждава ед-
нотипната преводаческа техника. Смяната на префикса следва изходния 
гръцки глагол ἐπικηρύττω ‘прокламирам, пропагандирам’ (LS 1996: 638). 
Създава се двойка префиксални съответствия ἐπι – при, известна на други 
преводи от сходен период (Димитрова/Dimitrova 2012: 137). Контекстът в 
ПД развива адекватно едно от значенията на префикса при- ‘прибавяне, 
приближаване до, приобщаване към нещо’, развитo на базата на основната 
пространствено-времевa валенция на предлога при с местен падеж: при, 
край, покрай, до.  

Присъвъкоуплꙗти срещу προσάπτω, περιάπτω се среща практически 
повсеместно в превода на ПД: вьсма̏ ꙋ͗строш͗еⷭ хрїстїаньское прсьвькꙋплꙗю̑ть 
(Пав. 282б); три же званїа сїа ѡ҃цꙋ присъвъкꙋплꙗють (Бог., Попруженко/ 
Popruzhenko 1899: 15). Ще цитирам и един от изразителните примери за 
различен начин на превеждане на представката при- в рамките на едно 
сложно изречение и префигирането като личен избор на преводача: пр-
сьвькꙋплꙗет͗ь же см̑ь  ̑првьлагае̑ть ꙋ̑мшлен́їа, м͗же не прклаⷣствꙋет̑ь, нч-
тоже ѿ сщ͠еныⷯ г͠ль, προσάπτει δὲ τούτοις καὶ ὑποβάλλει νοήματα οἷς ἁρμοζει 
μὲν οὐδὲν τῶν ἱερῶν ῥημάτων (Пав. 281а, Berke 2011: 47). В класическия 
старобългарски корпус съвъкоуплꙗти, съвъкоупити, техните възвратни 
форми и отглаголното съществително вече заемат място в тринитарната 
терминология и са добре представени още в старите глаголически памет-
ници (СтбР/StbR 2009: 789–790), а най-близо до примерите стои двойката 
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συνάπτω – съвъкоуплꙗти в Клоцовия сборник, глаголически паметник от 
XI в. На тази основа се е развило допълнителното префигиране. 

Присъвъмѣсити сѧ: ꙗко да не оубо присъвъмѣсно ѿ соудꙋ противныⷨ зри́т 
се бжⷭтв꙽ное, ὡς ἀν μὴ σύμμικτον ἐν τῶν ἐναντίον θεωροῖτο τὸ θεῖον в първи ти-
тул (Хил. 186, 9б; PG, 36); по съставꙋ присъвъмѣси се, ἐνκαταμέμικται в сед-
ми титул (Хил. 186, 115б; PG, 252). И двата титула са насочени срещу ран-
ните христологични ереси и споровете около двете природи на Христос. В 
първия пример е налице прилагателното σύμμεικτος ‘смесен, съставен’, 
предадено с адективирано страдателно причастие, а във втория – преводно 
съответствие на глагола ἐγκαταμείγνυμι (ἐν-κατα-μείγνυμι – LS 1996: 460). 
Двупрефиксалният комплекс ἐγκατά- е типичен за гръцкото глаголното 
словообразуване. Предаден е с три представки, които не следват реда на 
гръцките. Така обаче се постига стилистична изразителност и се подчерта-
ва всестранно идеята за субстанциално смесване, което е и приближаване 
(при-), и сливане (със), и разтваряне на едно нещо в друго (във). 

Приоуподобльнъ: Начелоѡбраꙁное ⷭ начелѡ  ͗ѡбраꙁь поⷣлежещї. ем̑ꙋже ѿ не-
го начрьтавае̑маго вд́а.  ͗прѣведенїа прꙋ͗поⷣбленаго вновно, τοῦ προσεοικότος 
< προσέοικα ‘подобен съм, приличам’ (Икон. 267б; Berke 2011: 18; преве-
дено разбираемо с the resemblance у Barber 2015: 220)2. Еднотипно същест-
вително от същия титул е приоуподоблѥниѥ, ἀπεικάσμα ‘прилика, наподо-
бяване, уподобяване’ (LS 1996: 182): вещ́ь тькмо прѣмѣнꙗю̑щ.  ͗подражанїе 
начелѡѡ͗браꙁнаго  ̑приꙋ̑поⷣбленїе (Икон. 267б; Berke 2011: 18). Двете изходни 
гръцки форми са с различни префикси προσ- и ἀπ-, но преводачът създава 
еднокоренна група, за да отрази сложния богословски термин приуподоб-
ление. Той се вписва в догматическото изложение за иконите в духа на 
„теорията на образа“ на светите отци и особено на св. Йоан Дамаскин. 
Иконата е веществено подобие, неединосъщно с прототипа на Божестве-
ното, но описуемо на материален носител поради боговъплъщението, т.е. 
може да се приуподоби, да се направи да прилича. В титула срещу масали-
аните се среща глаголът приоуподоблꙗти:  ̑ѡ̑бесьчествꙋю̑ть сластїꙋ вькꙋшенїа 
дѣтотворныⷯ ꙋ̑довь, дрьꙁостнѣ то̏ прꙋ̑поⷣблꙗющ̑е, τολμηρῶς αὐτὴν παρεικά-
ζοντες, παρεικάζω ‘сравнявам, оприличавам’ по повод неканоничните ана-
логии, които масалианите правят между съединението, приобщението с 
божественото, и човешките страсти (Мас. 329а; Berke 2011: 137). От срав-
нителния източник РМ 2/24 се извлича мин. страд. причастие от приоуподо-
бити за ἀπεικάζω (Димитрова/Dimitrova 2012: 137). Префиксалният комп-
лекс приоу- е фиксиран с 10 формации в Речника на Бончев, от които чети-
ри именни и шест глаголни (Бончев/Bonchev 2012: 92). В тях началният 
префикс може да предаде παρα-, προ, ἀπο-, но така също безпрефиксални 
образувания, например приꙋсꙋгꙋбити сѧ, διπλασιάζεσθαι. 

 



За полипрефиксацията като преводачески подход в славянския превод на „Паноплия…  
 

 19 

Пример за четирипрефиксална лексема: 
Прѣдъвъспроповѣдати: не ег̑оже рады вн ̏непщꙋю̑ть нь̏ ег̑оже рад мльчеⷮ 

 ̑ськрваю̑ть⸱ ꙁанеже о̑ ѿстꙋпленⷯ прѣⷣвьспроповѣда гл҃е, προανεκήρυξε (Пав. 
283б, Berke 2011: 51). Единично засвидетелстваната форма е допълнител-
но префигиран вариант на въспроповѣдати и има същото гръцко съответст-
вие προανακηρύττω ‘провъзгласявам, предизвестявам, обявявам нещо 
предварително’ (LS 1996: 1467). По-горе видяхме, че то се превежда и са-
мо с въспроповѣдовати. Значението на двойния префикс в гръцки προανα- е 
да подчертае извършването на нещо преди друго, предварително. За възп-
роизвеждането на този нюанс преводачът невинаги създава допълнителна 
префиксация, а прибягва до очевидно по-познатия и усвоен начин на пре-
вод на ἀνακηρύττω. Тази „игра на префикси“ отразява проявената старател-
ност да се спазва поморфемният превод, като едновременно с това влия-
ние оказва по-популярната форма. Преводачът има развито чувство за хро-
нотоп. Той непрекъснато отпраща към Св. Писание, към вечните и уни-
версални истини и така успява да долови нещо типично за стила на самия 
Зигавин. В случая веднага след примера се цитира ексцерпт от 2 Петр. 3: 
14–16 (Berke 2011: 51). Представката прѣдъ- добавя нюанса далечна пред-
ходност, осъществяване на действие преди друго, буквално ‘както преди 
проповядваше’. Така се подсилва темпоралното значение на аористната 
форма. Словообразуването е личен избор на преводача със стилистичен 
ефект за изтъкване на валидността на ортодоксалните норми.  

Приведените примери доказват наблюдаваната в други паметници за-
кономерност, че три и четири префиксални формации обикновено имат 
статус на хапакси или са с рядка употреба предимно в производни от един 
и същ корен. В анализираните примери обаче има изключения, пример за 
което е по-високата фреквенция на въспроповѣдовати. Преобладават глаго-
лите. Това може да се обясни с динамиката на глаголното словообразуване 
през среднобългарския период, когато въз основа на видовото диференци-
ране и образуването на вторичен несвършен вид се засилва като цяло 
афиксацията. Втори важен фактор е високата степен на обработеност и из-
разен потенциал на книжовния език, издигнат до степен на класически 
през XIV в. Варирането на вторичните префикси в глагола проповѣдати в ПД 
е проява на развитата преводаческа техника и силното влияние на гръцкия 
оригинал в точно определен глагол за ментално действие, който възниква 
по книжовен път още в зората на славянската книжнина. В класическия 
старобългарски корпус той вече е с утвърдена двойна префиксация към 
корена вѣд- и с ясна референция към разпространението на религиозни идеи 
(СтбР/StbR 2009, 2: 431–432 срещу κηρύσσω, προκηρύσσω). На тази основа 
по-късно възникват допълнително префигираните варианти. Заслужава да 
се отбележи, че в атонски преводи от XIV в. са засвидетелствани и други  
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префиксални хапакси от същата глаголна основа: например миналото 
страдателно причастие ѿпроповѣданъ/ѿпроповѣденъ в антилатинските сло-
ва на Григорий Палама и Варлаам Калабрийски (Тасева/Taseva 2013: 75); в 
същото време в Закхеевия превод на Триодните синаксари от общо 12 
случая на превеждане на глаголa ἀνακηρύσσω вариант въспроповѣдати/ 
въспроповѣдовати е фиксиран само по веднъж за всеки член на видовата 
двойка (Тасева/Taseva 2014: 375). Според примерите от ПД полипрефикса-
цията в конкретната група еднокоренни глаголи е по-силно развита като 
честотност и словообразувателна вариантност. 

В превода на ПД регистрираните префиксални компоненти от горните 
примери формират групи лексеми с два префикса. Това е най-разпростра-
неният полипрефиксален тип, застъпен с различни комбинации, които из-
искват отделно изследване. Тук привеждам ограничени примери: 

Възъ-, с консонантна асимилация въсъ-. Изразителен пример за пре-
водаческата техника е следният контекст от Пролога към ПД: и да оу͗ст-
ра́аетⸯ се паче же съчин́ꙗꙗетⸯ се въсѐо͗роу́жъство хотѣщиⷨ въспобо́рствовати блгочⷭ-
тїю, и съражати се вра́гоⷨ са́мемь (Хил. 186, 5б; Загр. 5б). На въспоборьствова-
ти в двата оцелели преписа от Първата книга съответства ὑπερμαχεῖν (Berke 
2011: 10). Същият глагол в ексцерптите от ПД в Загребския сборник на 
Владислав Граматик от 1469 г., съставен северно от Скопие в манастира 
„Матейче“, е само борити сѧ (хо́тещїимь бо́рити се по бл҃гочь́стїю, и͗ съража́ти 
се вра́гоⷨ свои́мь – ХАЗУ III a 47,741а)3. 

При-: От Хил. 186 с Първата книга на ПД може да се посочи групата 
привъмѣщати сѧ, привъмѣщениѥ срещу περιχωρεῖν, ἡ περιχώρεσις (PG 253): 
привъзмѣщаемоⷨ въ дроуⷢ дроуга еⷭствоⷨ, привъмѣщенїе по истинѣ 116б. В титу-
ла срещу богомилите от ОГНБ 1/108 привъводити, ἐπεισάγω ‘нося нещо 
ново, въвеждам за пръв път, присъединявам’: нь и сн҃ꙋ сн҃а привьводеть, ἐπει-
σάγουσι (Попруженко/Popruzhenko 1899: 16, 53; Berke 2011: 145); още при-
написано ѥⷭ – ἐπιγέγραπται (Попруженко/Popruzhenko 1899: 53); приповѣствꙋ-
ють, προσαγγέλλειαι (Попруженко/Popruzhenko 1899: 48; Berke 2011: 185). 
И в двете книги са засвидетелствани форми на глаголите приоумꙑслити, 
приоумꙑшлꙗти ‘измислям, изобретявам’ за προσεπινοέω (Пав. 280а, Berke 
2011: 46; Хил. 186, 141б) и др. 

Прѣдъ-: прѣдъвъзвѣстьникъ – προμετάτωρ ‘предвестник, вестител’: 
маше ѱа̏ ꙗ̑влено сце ꙁѡвома арцївꙋ́рце⸱ ꙗ͗влꙗе͗т же рѣчь прⷣѣвьꙁвѣстнка – 
ἡ λέξις τὸν προμιτάτωρα (Арм. 279б; Berke 2011: 44); обичаен израз в раз-
лични титули е изѡглавленнѣишее прѣⷣнаписашеⷭ – κεφαλαιοδῶς προεγράφεσαν  
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(Арм. 272а, Berke 2011: 30), с който се отпраща към вече изписан титул, 
към друга част на ПД; лѣпо бѣше прⷣѣꙋ̑готовтыⷭ (προετοιμασθῆναι); сїа̏ по 
пѡвелѣнїꙋ сп͠совꙋ⸱ л̑ по прⷣѣꙋ͗вѣдѣнїꙋ (πρόγνωσιν) дома влкⷣы (Αрм. 276 а; 
Berke 2011: 37); ꙗкоже прѣⷣпрѣдахоⷨ – ὡς προπαραδεδώκαμεν (Бог., Попру-
женко/Popruzhenko 1899: 53; Berke 2011: 45, 181); прѣⷣпоказа се ꙗвлено (ἐπιγέγ-
ραπτα) вь имже на паѵлїкїанѣ ⷯ(Бог., Berke 2011: 182); прѣⷣисчьтенїе книгы – 
ἀπαριθμηθεῖσας βίβλους (Бог., Berke 2011:143); страхѡⷨ прѣⷣизноурив се – 
φόβῳ προσκαταδαπανηθείς (Бог., Попруженко/Popruzhenko 1899: 36; Berke 
2011: 170). Склонността на преводача да добавя този префикс проличава и 
в други титули на BAR 296. В най-обемния за Втората книга титул 12., ос-
нован на полемичните трудове на Атанасий Александрийски срещу духо-
борците, опоненти на ортодоксалната теория за Св. Дух, се среща причас-
тие от прѣдъоувѣдати: и ѥлици прѣⷣꙋвѣⷣвше (προμαθόντες) о стѣмь дсѣ. пос-
лѣжⷣе ꙗкоже вь вьприѥтїи и вьспⷪмѣноутїи 6а (ἐν ἐπαναλήωψει καὶ ὑπομνήσει, 
PG 692), а също така пример за контактна позиция на предлога и префикса 
въ-, с което се създава стилистичен ефект; още прр҃окь̏ ради бывшее прѣⷣвьѡ-
браженїе 46б (προτύπωσις, PG 756) в същия титул и др. Същото се наблюда-
ва в Хил. 186: за прѣⷣвъздавшꙋю се винꙋ 116а (προαποδοθεῖσαν αἰτίαν, PG 
252). Представката прѣдъ- най-често съответства на гр. προ- и реализира 
семемите темпорална предходност, пространствена или времева дистан-
ция. Тя се използва и във форми от индивидуален паратекст на преписвача 
на BAR 296, както е в бележката на л. 193б: послѣдоваты прѣⷣнаписанїе книгы 
бесчисльнїе недостаткы ѡбрѣтоⷯ (Гагова/Gagova 2010: 136). В атонския пре-
вод от XIV в. на Първото слово за Успение Богородично от Йоан Дамас-
кин се срещат еднократно прѣдъвънести – προεισφέρω; прѣдъсъказати – 
προδηλόω (Danova 2020: 432). Богато застъпен е моделът прѣдъ-/προ- в по-
липрефиксални образувания в ръкопис РМ 2/24 (Димитрова/Dimitrova 
2012: 137–138) и в южнославянския превод от средата на XIV в. на съчи-
нението на Григорий Нисийски „За образа на човека“, чиито преписи спо-
ред изследователката Л. Селс се разпространяват в зоната на Атон, запад-
нобългарските, македонските и черногорските земи (Sels 2009: 51, вж. ре-
гистрирания глагол прѣдьоутроудити се). 

Косвено отношение към въпроса за полипрефиксацията имат марги-
налните бележки по полетата на BAR 296, само част от които са издавани 
до момента (Гагова/Gagova 2010; Цибранска-Костова/Tsibranska-Kostova 
2017). В някои от тях се коментира как се превеждат предлозите във и със. 
Бележките вървят основно към 12-и титул срещу духоборците. Интересът 
на книжовника е привлечен поради факта, че в основния текст на титула се 
засяга тринитарният догмат за Св. Троица, а в него един предлог или съюз  
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може да промени каноничната догма4. Така на л. 61а той пише: ꙗко еже и 
равномощнꙋеть слогнꙗ же сь; също там в дясното поле – и и͗ καὶ и͗ сь̏ слогнѥ 
сїе грьчьско гл҃ют се; на л. 63а ен͗̑ь, въ ̏гл҃еть. Примерите подкрепят тезата, че 
преводачът е с висока писмена култура и богословски познания, че внима-
ва за детайла и прави адекватен избор в превеждането на представки, пред-
лози и съюзи в името на пълноценното предаване на оригинала. Именно 
решаващият коректив на гръцкия текст е водещият принцип в преводите, 
извършени на Атон (Тасева, Йовчева/Taseva, Yovcheva 2006: 232). 

Всички цитирани изследвания са единодушни, че полипрефиксацията 
се разраства през среднобългарския период и особено през XIV в. във 
връзка с исихазма, вниманието към вербалния знак, високия стил на нови-
те и повторните преводи на византийските догматически образци в бал-
канския ареал на Slavia Orthodoxa. Духовните търсения на монашеството 
словото да отрази богословската мисъл, предопределят в голяма степен 
преводаческите принципи за вярност към гръцкия оригинал, калкиране и 
поморфемен превод, еднотипност и системност в начина на превеждане на 
отделни компоненти. Ограничените тук примери от ПД доказват, че при 
представките се възпроизвеждат устойчиви решения, предпочитани от 
атонските и търновските книжовници през XIV в. В същото време в тях се 
проявява допустима индивидуална вариантност и съобразяване със сти-
листичната изразителност на контекста. Двата аспекта са във взаимовръз-
ка.  

Обективните изследователски трудности по отношение на ПД могат да 
се преодоляват с частни, макар и неизчерпателни проучвания. Засега се 
потвърждава, че одеската част на ПД е изписана от същия анонимен пре-
писвач като букурещката (Сковронек/Skovronek 2022: 29). Специфичните 
за него задрасквания и корекции в преводаческия му автограф BAR 296 от 
л. 16б насетне, откъдето започва да пише, се наблюдават и в одеския ръ-
копис. М. Сковронек посочва, че на 43 листа от частта на ПД в конволюта 
ОГНБ 1/108 се откриват повече от 15 задраскани букви или групи от букви 
за самокорекция при едновременно превеждане и писане (Сковронек/ 
Skovronek 2022: 32). Някои от корекциите засягат префиксалния плеона-
зъм. Например в титула срещу арменците в BAR 296 той първо изписва, а 
после задрасква префикса съ- в израза вьсма̏ несьпрѣкослѡвна 272а, защото 
той няма аналог в комплекса ἀναντί-: παντελῶς ἀναντίρρητα (Berke 2011: 
30). М. Попруженко посочва начина му на изписване на Паулъ, прауда, ы 
вм. и в инфинитива на глаголи в ОГНБ 1/108 (Попруженко/Popruzhenko 
1899: 10–11). Същото се открива в BAR 296 (22a, 23a и passim).  

Освен всички други езикови и екстралингвистични доказателства по 
темата може да добавим полипрефиксацията като белег на преводаческата 
техника в двете книги на ПД. 
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БЕЛЕЖКИ / NOTES 
 1 Вж. съкращенията на източниците в „Източници / Sources“. Всички примери 

са получени от лична ексцерпция, осъществена de visu или по микрофилм. Изказ-
вам своята благодарност на Хилендарското монашеско братство за приносите му 
в опазване на славянското писмено наследство на Атон, както и на проф. Предраг 
Матеич и М.-А. Джонсън за оказаното съдействие.  

2 Пълният контекст, заимстван именно от титула на Зигавин, е: Ἀρχέτυπον δέ 
ἐστιν ἀρχὴ καὶ παράδειγμα ὑφεστηκὸς τοῦ ὑπ’ αὐτοῦ χαρακτηριζομένου εἴδους καὶ τῆς 
παραγωγῆς τοῦ προσεοικότος αἴτιον // The archetype is the origin and underlying 
paradigm of the form portrayed by it, the cause from which derives the resemblance 
(Barber 2015: 220).  

3 Ръкописът се съхранява в Хърватската академия в Загреб под сигнатура III a 
47. Ползвани са дигитални копия на ексцерптите от ПД. 

4 Титулът се гради върху цитати от св. Атанасий Александрийски, за когото е 
„характерна употребата на ἐν – за означаване на съществуване, а не на илюзорно 
битие, например ἐνούσιος, ἐνηνθρώπησεν, ἐννοία“ – Пенкова/Penkova 2022: 269. 
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женко/Popruzhenko 1899 и Сковронек/Skovronek 2022. 
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