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St. Basil’s prayers are a cycle of six translated texts against evil spirits and diseases, 
ascribed to Basil the Great and Johm Chrysostom. They were translated during the Old 
Bulgarian period. A part of the cycle was rewritten in the Glagolitic Psalterium Sinai-
ticum, dated to the 11th century. In the article, the compound words in the Old Bulgarian 
translation of the above-mentioned texts are presented according four transcripts of the 
18–19th centuries, which are kept in the National Library of Bulgaria. Besides that, rare 
words and hapax legomena are compared to the Greek original. 
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Апокрифните молитви са генетично свързани със заклинанията срещу 
зли сили и болести и с молитви към езически богове. Те се приспособяват 
към съответната среда и през раннохристиянския период започва процесът 
на тяхното християнизиране (Петканова/Petkanova 2003: 49). По ранните 
образци се съчиняват подобни евхемни текстове, много от които се при-
писват на християнски светци и мъченици, както и на прочути христи-
янски автори. В науката са известни и под наименованието „лъжливи“ мо-
литви (Яцимирский/Yatsimirskii 1913, Петканова/Petkanova 2001: 61). В из-
следването си върху апокрифите А. Наумов застъпва мнението, че „апок-
рифни“ трябва да се наричат тези молитви, в които има апокрифни или 
фолклорни елементи, а за останалите въвежда термина „квазиканонични“ 

(Naumov 1976; Наумов/Naumov 1980: 72–73). 
Познати са апокрифни формули и заклинания срещу различни болести 

и страдания (Дуйчев/Duychev 1954: 536–537). Преходните текстове между 
заклинание и неканонична молитва и различията между тях изследва М. 
Шнитер (Шнитер/Shniter 2001: 57–60). В научната литература апокрифни-
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те молитви се класифицират по различни показатели като форма, обект и 
др. (Петканова/Petkanova 2003: 50; Мичева-Пейчева/Micheva-Peycheva 
2015). 

В славянската ръкописна традиция е известен цикъл от шест молитви, 
определени като апокрифни (Апокрифи/Apokrifi 1981, Естествознание/Es-
testvoznanie 1992). Те са известни още като „страшни“ молитви (Шнитер/ 
Shniter 2001: 64), „Василиеви молитви“, „екзорсизми“.  

Молитвеният цикъл е преведен от гръцки език още в ранната старобъл-
гарска епоха и е поместен в глаголическия Синайски евхологий от ХІ в. 
под оглавление ìîM íàD áýñúí¹jøò¸μìT G, л. 51а–57а, където е без край (Nahtigal 

1942). По моите наблюдения в славянската ръкописна традиция преписи 
на Василиевите молитви се появяват едва през ХVІІІ–ХІХ в.  

М. Шнитер определя кратка и разширена редакция на чинопоследова-
нието по славянските преписи (Естествознание/Estestvoznanie 2001: 466), 
което със сигурност отразява промените в гръцките ръкописи. Установява 
се цикъл от шест молитви, две от които се свързват с псевдоепиграфното 
авторство на Василий Велики, а останалите четири – на Йоан Златоуст. А. 
И. Алмазов смята, че основните им черти са заклинателният характер, 
пространността и високият авторитет на текстовете (Алмазов/Almazov 
1901: 449).  

Кратката редакция в славянските ръкописи според М. Шнитер е засви-
детелствана в ранни преписи, напр. ЦИАИ № 194, Требник от ХV век, 
Рилски манастир № 35 (1/42), също Требник от ХV век (Естествознание/ 
Estestvoznanie 2001: 466). 

При проследяването на по-късните преписи се установява постепенно-
то включване в цикъла на молитвени последования със същото предназна-
чение и превръщането им в техен устойчив елемент. Тези последования, 
съставени по изискванията на Православната църква, са с вариращ състав 
– прибавят се типично богослужебни текстове като канони, тропари и ек-
тении, както и други молитви с подобно съдържание, свързани помежду 
си с „Трисветое“, „Господи, помилуй“ (Карачорова/Karachorova 2016: 61–62). 

Цикълът от шест молитви и днес се помества в гръцките печатни евхо-
логии и в славянските печатни требници, включително и в съвременния 
български требник (Требник/Trebnik 1949; Требник/Trebnik 1981). В Треб-
ника от 1949 г. цикълът е включен в състава на молебен над болни, измъч-
вани от нечисти духове (Требник/Trebnik 1949: 414–440). Характерна от-
личителна черта на печатните варианти в сравнение с преписите по ръ-
кописите – гръцки, латински, славянски, е броят на молитвите в цикъла – 
там те са с една повече, като приписваните на Василий Велики са вече три, 
а не две.  

Образуването на сложни думи е познато още от праславянския език. 
Значителен брой composita се появява през старобългарския период чрез 
калкиране на гръцки при преводите и създаване на нови (Цейтлин/Tseitlin  
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1986: 207–294). Изучаването на сложните думи в текст от тази епоха до-
пълва представата за развоя и е свързано с българската историческа лекси-
кология (Спасова/Spasova 1999: 7–27). 

Настоящата статия си поставя за цел представянето и анализирането на 
двукоренните лексеми в славянския превод на Василиевите молитви. Из-
следването се основава на текстовете от евхемния цикъл в четири преписа 
от ХVІІІ–ХІХ в. от НБКМ, тъй като тези късни преписи представят тради-
цията в развоя на молитвите, преведени през старобългарския период:  

1) НБКМ 1385 – Требник и молитвеник от 1836 г. (Христова, Караджо-
ва, Вутова/Hristova, Karadzova, Vutova 1996: 71–73) – л. 18б–35б. 

2) НБКМ 1010 – Молитвеник от ХІХ в. (Стоянов, Кодов/Stoyanov, Ko-
dov 1964: 169) – л. 19а–34а. 

3) НБКМ 976 – Требник на йеромонах Йеремия от ХІХ в. (Стоянов, 
Кодов/Stoyanov, Kodov 1964: 126– 27) – л. 51а–82б. 

4) НБКМ 1449 – Месецослов и требник на Теодор Йерей от 1772 г. 
(Христова, Караджова, Вутова/Hristova, Karadzova, Vutova 1996: 216–218) 
– л. 45а–72а. 

Гръцкият текст е по Евхология на Ж. Гоар (Goar 1960). 
 

В изследването сложните думи от разглежданите текстове са разделени 
в две групи. Първата включва compositа, които се срещат във включените 
лексикографски източници, както и в текстове от старобългарския период 
(КСП), както и запазени в по-късни преписи: Слова на авва Доротей (АД), 
Григорий Назиански (ГН), Ефрем Сирин (ЕС), Изборник от 1073 г. (Изб. 
1073), Историческата палея (ИП), Йоан Екзарх Богословие (ЙЕБ), Йоан 
Екзарх Шестоднев (ЙЕШ), Климент Охридски (КлО), Книга на дванаде-
сетте пророци (Кн. 12), Книга на пророк Иезекиил (ПИ), Презвитер Козма 
(ПК), Псевдо-Атанасиеви тълкования към Псалтира (ПсА), Юдейската 
война на Йосиф Флавий (ЙФ). Думите от тази група се представят в 
речникова статия, която включва нормализирана заглавна дума, отбелязва-
не на фреквентността, гръцко съответствие, значение, контекстуална упот-
реба и място в текста. Посочват се употреби в КСП и със съкращения на 
изброените по-горе преводни и оригинални текстове от старобългарския 
период.  

Отделно се представят редки по отношение на включените източници 
composita, както и hapax legomena.  

áëàãîäàòü (1) благодат, дар, милост Божия. Гр. ca>riv – ¸ îáðàçü íàìú 
íåòëýí· â° âîäý ïî áë͠ãîäàò¸ ïîäàâø¸ìú (2ВВ). Срезн. Микл, SJS, СР, СДЯ, 

КлО, Изб 1073, ЙЕШ, ЙЕБ. 
áëàãî¸çâîë¸ò¸ (1) благоволя, проявя милост, добра воля към някого. 

Калка от гр. eujsebh>v – wìûò¸ êðåùåí¿åìü äðåâíþþ íàøó ñêâåðíó áë̃ãî¸çâîë¸â-
ø Ņ (2BB). Срезн, Микл, SJS, СР, СДЯ, КлО, ЙЕБ.  
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áëàãîëýïüíú (1) Като същ. Нещо добро, хубаво, прекрасно. Гр. 
eujpragh>v – w£íåñóù¸õú âî åæå áûò¸ âñ áë ͠ãîëýïíw ñëîâî ñîñòàâ¸âû¸ (4ЙЗ). В 

SJS и СР е цитиран същия текст по преписа в Синайския евхологий (58b 
18). КлО, в ЙЕШ - áëàãîëýï¸¬. 

áëàãîñëîâ¬¸ò¸ (1) глаголът е употребен с едно от двете си значения 

‘прославя, възхваля’. Калка от гр. eujloge>w – ÿêî òû ãäü åä¸íú âûøíû¸‡ 
âñåäåðæ¸òåëü, áë ͠ãîñëîâåííû¸‡ âî âýê¸ âýêwâú (3ЙЗ). Срезн, Микл, SJS, СР, 

СДЯ, КлО, ИП, Изб. 1073, ЙЕШ, ЙЕБ.  
áëàãî÷üñòü¬ (1) благочестие, благочестивост, набожност. Калка от гр. –

eujse>beia – ¸ âñ âñåëåííóþ áë ͠ãî÷åñò· ¸ñïîëí¸âø¸ìú (2ВВ). Срезн, Микл, 

SJS, СР, СДЯ, КлО, ИП, Изб. 1073. 
áîãîáîðüíú (1) богоборен, враждебен към Бог. Калка от гр. qeoma>cov – 

ìó÷¸òåë ôàðàwíà, ¸ âî¸íñòâî áã͠îáîðíîå, âî âýê¸ âîëíàì¸ íå÷åñò·à áðàíü 
ïîòîï¸âø¸ìú (2ВВ). Микл, SJS, СР, СДЯ. В Срезн липсва, но има áîãî-
áîðüöü, áîãîáîðüí¸êú. 

áîãîäúõíîâåíú (1) вдъхновен от Бога. Калка от qeo>pneustov – çàêë¸íàþ 
ò áã͠îìú âñåäåðæòåëåìú áã͠îäúõíîâåííûN ãëàñîìú ÷ë͠âýê¸ âäîõíóâø¸ìú, ¸ 
àïë ⷭ¡ѡìú ñîäå¸ñòâîâàâø¸ N (2ВВ). Срезн, Микл, SJS, СР, СДЯ. 

âåë¸êîëýïü¬ (1) великолепие. – òîìó ïîäîáàåòú âñêà ñëàâà, ÷åñòü ¸ 
ïîêëîíåí·å ¸ âåë¸êîëýï·å (4ЙЗ). Срезн, Микл, СДЯ. В SJS и СР лексемата не 

е включена, но има âåë¸êîëýïîòü¬ от Супрасълския сборник. КлО. 
âüñåäðüæ¸òåëü (4) всесилният, всемогъщ Бог, вседържител. Калка от гр. 

pantokratwr – áã͠à âñåäåðæ¸òåë (2BB); çàêë¸íàþ ò áã͠îìú âñåäåðæ¸òåëåìú 
(2ВВ); ÿêî òû ãäⷭ¡ü åä¸íú âûøíû¸ ꙼ âñåäåðæ¸òåëü (3ЙЗ); áæ ͠å âñåäåðæ¸òåëþ, 
âûøí¿¸, íå¸ñêóñ¸ìû¸꙼, ì¸ðíû¸꙼ (3ЙЗ). Срезн, Микл, SJS, СР, СДЯ, КлО, Изб. 

1073. 
÷ëîâýêîëþáü¬ (1) човеколюбие, обич към хората. Гр. filanqrwpi>a – 

ùåäðîòàì¸ ¸ ÷ë͠âýêîëþá·åìú åä¸íîðîäíàⷢ O òâîåãѡ ñí ͠à (2ЙЗ). Срезн, Микл, SJS, 

СР. В АД – ÷ëîâýêîëþáèâú. 
¬ä¸íîðîäüíú (5) – единствен, единороден. – äà áýæàòú ¸ìåíåìú òâî¸ ⷨ 

ñò͠ꙑìú, ¸ åä¸íîðîäíàãѡ òâѡåC P O ñí͠à (1ЙЗ); ñïîäîáëѧå ⷨ ïðå÷òⷭûõú òà¸íú åä¸íî-



Из лексиката на апокрифните молитви (сложните думи в превода на Василиевите молитви) 
 

 99 

ðîäíàãѡ ñí͠à òâîåãѡ ¸ áã͠à íàøåãî (1ЙЗ); Aâ¸ ñѧ ¸ íûíý åä¸íîðîäíû ⷨòâî¸ìú 
ñí ͠îìú (2ЙЗ); ꙁàêë¸íàþ òѧ… ãä ̧ⷭ åìú íàøå ⷨ ³¸ ꙼ñîì õðⷭòîìú, åä¸íîðîäíûìú ñí͠îìú 
åãî (2ЙЗ); áëãⷣò·þ ¸ ùåäðîòàì¸ ¸ ÷ë͠âýêîëþá·åìú åä¸íîðîäíàг  òâîåãѡ ñí͠à  
(2ЙЗ). Срезн, Микл, SJS, СДЯ, ЙЕШ, ЙЕБ – липсва, но има ÷ëîâýêî-
ëþáüñòâî.  

Поредица от интересни композити, голяма част от които калки от 
гръцки, са засвидетелствани в дългото изброяване на епитети за демона, 
дявола в пространното обръщение към него във 2ВВ (цитира се по 
ръкопис НБКМ 976):  

îUáîI‡ ñ, áýæ¸, áýæ¸, ðàçëꙋ÷¸ ñѧ äåìîíå íå÷¸ñòû¸꙼ ¸ ñêâåðíû¸꙼, ïðå¸ñïîäí·¸, 
ãëꙋá¸ííû¸ ꙼, ë°ñò¸âû, áåꙁ ѻáðàꙁíû¸‡, íåâ¸ä¸ìû¸‡ áåꙁ°ñòꙋä·ѧ ðàä¸ ¸ íåâ¸ä¸ìû¸‡ 
ë¸öåìýð· ðàä¸, ¸äåæå àùå åñ¸, ¸ë¸ ѿ¸äåø¸: ¸ë¸ ñàìú åñ¸ âååëꙁåâꙋëú 
¸ñîòðѧñàѧ¸ ꙼, ¸ë¸ ¤ì·åâ¸äíû¸, ¸ë¸ çâѣðîë¸÷íû¸꙼, ¸ë¸  ÿêѡ ïàðà, ¸ë¸ ÿêѡ 
ïò¸öà, ¸ë¸ íîùåãëàãîëí¸êú, ¸ë¸ ãëꙋõ³¸‡, ¸ë¸ íýìû¸‡, ¸ë¸ ѿ íàøåñòâ·ѧ, 
îUñòðàøàѧ¸, ¸ë¸ рAстерAѧI, ¸ë¸ íàâýòâꙋѧI ꙼, ¸ë¸ âî ñíý òѧæöѣ, IëI â° íåäꙋꙁѣ, 
IлI â° Aꙁвѣ, IлI â° ñìѣ с ѣ ñêîòêàѧI ꙼, IлI слеꙁы л юбOслAс тн ы ѧ твOрѧI ꙼, IлI 
блꙋдныI ꙼ IлI ѕлOсмрAдныI ꙼, IлI пOхOт н ыI ꙼, IлI слAстOтвOрныI ꙼, IлI ѡтрAвO-
любIвыI ꙼, IлI любOн еIстOв н ыI ꙼, IлI ѕвѣꙁдOвOл х в ꙋ ѧI, IлI дOмOвOлшебнIк ъ, IлI 
беꙁстꙋдныI ꙼, IлI любOпрIт е л н ыI ꙼, IлI непOстOѧ н н ыI ꙼, IлI съ мⷭ¡цем ь премѣнѧѧI ꙼ 
сѧ, IлI в реме н е ⷨ н ѣ кIмъ сOѡбрAщAѧI ꙼ с ѧ, IлI OUт р е н н їI, IлI пOлꙋденныI ꙼, IлI 
пOлꙋнOщныI ꙼, IлI беꙁгOдїѧ н ѣ кOегѡ, IлI блIстAн ї ѧ, IлI пO с л ꙋ чAю срѣ тIл с ѧ 
есI, IлI ѿ кOг ѡ пOслAн ъ есI, IлI нAшелъ есI вне ꙁAпꙋ, IлI въ мOрI, IлI в ъ 
рѣцѣ, IлI ѿ ꙁемлI, IлI Iꙁ°к лAдѧꙁѧ, IлI ѿ стремнIн ы, IлI ѿ рOвA, IлI ѿ еꙁерA, 
IлI ѿ трOстI, IлI ѿ вещес твA, IлI ѿ ве рхꙋ ꙁемлI, IлI ѿ скверны, IлI ѿ лꙋгA, 
IлI ѿ л ѣ сA, IлI ѿ д р е вA, IлI ѿ птIц°, IлI ѿ г рOмA, IлI ѿ пOк рOвA бAн нAг ѡ, IлI 
ѿ кꙋпѣлI вOд н ыѧ, IлI ѿ грOбA Iдѡл скA, IлI ѿнюдꙋже вѣмы IлI не вѣмы, IлI 
ѿ ꙁ нAемыхъ, IлI Oт н е ꙁ нAемыхъ, I ѿ непOсѣ щAе мAг ѡ мѣстA, ѿлꙋчI сѧ I 
премѣнI сѧ. OUсты дI сѧ ѻ брAꙁA рꙋкOю б ж ї ею сOꙁ дAн нA ⷢ ω I вOѡбрAже ннAг ѡ: OUбOI ꙼ 
сѧ вOтлOч ен нAг ѡ (!) бг A пOдOбїѧ, I н е сOкрыI ꙼ сѧ въ рAбѣ бжї емъ, Iмⷬк ъ: 

В това обръщение демонът е наречен дOмOвлъше бнIк ъ (oikhmatikov), 
ꙁвѣꙁдOвOл х вOUѧI (ajstromagiko>v), ꙁвѣрOлIчьнъ (qhriopro>swpov), ꙁ мIEвI-
дьнъ (drakontoeidh>v), ꙁ ъ лOсмрAдьнъ (dusw>dhv), любOн еIстOвъ (erwtoma-

nhv>), ëþáîïðIòåëüíú (filo>neikov), íîùåãëàãîëíIêú (nuktela>lov), ѻòðàâîëþ-
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áIâú (farmako>filov), ñëàñòîòâîðüíú (hJdoniko>v). Тези сложни думи калки-

рат съответните гръцки композити. Изключение прави само ñëàñòîòâîðüíú, 

която превежда простото гръцко прилагателно hJdoniko>v ’отдаден на 
удоволствия’. 

Вероятно по тази причина повечето от тях са hapax legomenon по 
включените речници и изследвания: äîìîâëúøåáíIк ъ, ꙁвѣꙁдOвлъхвOвAтI, 
ꙁвѣрOлIчьнъ, ꙁ ъ лOсмрAдьнъ (но са познати съществителните ꙁ ъ лOсмрAдIE и 
ꙁ ъ лOсмрьдѣнIE), любOн еIстOвъ, л ю бOпьрIт е л ь н ъ, нOщеглAгOл нIк ъ, OтрAвOл ю-
бIвъ, слAстOтвOрьнъ. Към тази група се прибавят сложни думи от други 

молитвени текстове в цикъла: дѣтOвOдIтI ‘възпитавам, поучавам’ (2ВВ), 
гр. paidagwe>w – ꙁAкOнO ⷨ пер вѣе естественнѣ сї ѧ дѣтOвOдIвшIⷨ; дъвOпѫ тьE 
‘кръстопът’ и тр епѫ тьE ‘трипътие’ (4ЙЗ) – дяволът може да се крие … IлI 
вO двOпꙋтїAх ъ, I трепꙋ тїAхъ, вO еꙁерAх ъ, IлI рѣкAхъ; хꙑтрѣдѣ тѣль ‘който е 

изкусен, умел в някаква работа’ (1ВВ) – íåâåùåñòâåííûõú сIл ъ хIтрOдѣ телю; 
свѣтOнOш енIE в съчетанието ãîðíîå св ѣтOнOшенIE‘горна светлина – за небес-

ния свят’ – ꙁAк лIнAю тѧ нIꙁверженнAгO ѿ гOрнAг ѡ свѣ тOнOш е н ї ѧ (2ВВ); ñú 
нIмъ сꙿнIꙁ пAдшыⷨ Oт гOрн ѧгѡ свѣ тOнOшенїѧ (4ЙЗ). 

В молитвения цикъл са употребени и редки сложни думи, отразени в 
лексикографските източници с единични примери. Прилагателното 
ꙁ мI¬вIдьнъ от цитираното по-горе изброяване на определения за дявола е 

отбелязано в Микл с една употреба в Псалтир с различни тълкования от 
ХVІІ в. В 4ЙЗ е употребен сложният глагол OжIвOт вOрIтI ‘съживя, оживя’: 
дщерь AрхIсIнAгOгOвOU слOвOмъ OжIвOтвOрIвыI ꙼, който е засвидетелстван с 
една употреба в Микл в преводите на произведение на Йоан Златоуст. 
Нечестивият е определен също и като слеꙁы любOслAс тн ы ѧ твOрѧI – 

прилагателното ëþáîñëàñòüíú е включено в Срезн с два примера: от Избор-

ника от 1076 г. и Пандектите на Антиох по препис от ХІ в. В 3ЙЗ се появя-
ва и сложното прилагателно ÷åòâåðîíîæüíú. Включено е както в речника на 

Микл, така и в този на Срезн, където и в двата примера е употребено като 
съществително със значение ‘четириного животно’ (Толстовски апостол 
от ХІV в. – Римл. І.23, Сборник от ХV в. – Числа ХХХV.3). В 
разглеждания случай е употребено атрибутивно – Господ е и дAвыI ꙼ чл в ѣ к ѡ ⷨ 
в° пOслꙋшAн ї е четв ерOн ѡ ж нAѧ I беꙁслOв еснAѧ жIв ѡт нAѧ. Във 2ВВ са засви-

детелствани и сложните прилагателни ïîëîóäüíüíú (meshmbrino>v) и ïîëîU-
íîùüíú (mesonu>ktiov) при изброяването какъв може да бъде демонът, 
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цитирано по-горе. Двете лексеми са включени в Срезн, а в Микл – само 
ïîëîóíîùüíú. За херувимите и серафимите са употребени постоянните за 

тях прилагателни ш е с тOк рIл ъ I м ъ нOгOOчIтъ: I с т рAшныхъ ш е с тOк рIл н ы х ъ 
I мнOгOOчIт ы ⷯ х е рꙋв I м ѡв ъ I се рAфIм ѡвъ (exapteru>gwn kai polnemma>twn) 
(4ЙЗ). В същия евхемен текст откриваме и друго постоянно определение – 
прилагателното ÷åòâåðîäüíåâüíú за възкръсналия Лазар: ꙁAпр ещAе тъ тебѣ 
гд ¡ⷭь, дїAвOл е, лAꙁAрѧ Iꙁ° мертвыхъ че тв е рOдневнA нерAстлѣннA AкO н е ꙋмершA, I 
беꙁвр еднA вO OUдIвленїе мн ѡгI ⷨпр ед°с тAвIвыI ꙼ (4ЙЗ). 

В славянския превод на Василиевите молитви се регистрират 49 
употреби на общо 42 composita от различни части на речта, представящи 
различни словообразувателни модели. От тях 14 са съществителни, 18 
прилагателни, 8 глагола и 2 наречия. По-голямата част (39 от 42) са 
употребени в текстовете на молитвите еднократно. 

Най-многобройна е групата думи, образувани с първи компонент áëàãî- 
(6), следвана от ꙁълO- (3), ëþáî- (3), áîãî- (2), ïîëîó- (2), ÷åòâåðî- (2), âåëIêî- (1), 

âüñå- (1), äîìî- (1), äúâî- (1), äѣòî- (1), ꙁвѣꙁдO- (1), ꙁвѣрO- (1), ꙁмIE- (1), ëIöå- (1), 

ìúíîãî- (1), íîùå- (1), æIâî- (1), îæIâî- (1), îòðàâî- (1), ñàìî- (1), ñëàñòî- (1), ñâѣòî- 
(1), òðå- (1), õꙑтрѣ- (1), øåñòî- (1), ÷ëîâѣêî- (1), EдIíî- (1). 

Някои от разгледаните лексеми са важни за изучаването на сложните 
думи по отношение на първия им компонент. Поради стремежа към 
калкиране на гръцки композити за по-точно отразяване на смисъла в този 
цикъл се появява и единственият според включените източници композит 
с първи елемент îòðàâî- (îòðàâîëþáIâú)), както и хꙑтрѣ- (хꙑтрѣдѣ тѣль). 
Прилагателното ꙁ мIевIäüíú е образувано с първи компонент ꙁ мIE-. В 

използваните лексикографски справочници са засвидетелствани и други 
композити с този първи компонент: ꙁ мIеAтьнIêú гр. ojfio>dhktov (Срезн, 

Микл), ꙁ мIEIìüöü срещу същата гръцка лексема в Устюжката кормчая от 

XIII в. (Срезн, Микл), ꙁ мIEíîæüíú в „черковния“ речник на П. Алексеев от 

1817–1819 г. (Микл), ꙁ мIEсѣчA гр. qhrepw>dov в Изборника от 1073 г. 

(Микл). Като сложното съществително íîùåãëàãîëüíIêú с първи елемент 

íîùå- по лексикографските справочници са отбелязани следните composita 

– íîøòåòàòüñòâî (Срезн), íîøòåâîðüñòâî, íîøòåâîðüñòâîâàòI, íîøòåâîðåíIE 
(Микл), íîùåäåíüíIöà (Срезн, Микл), íîøòåäüíü (Срезн), íîøòåäüíIE, íîø-
òåäüíüñòâIE, íîøòåäüíüñòâî (Микл).  
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От посочените първи компоненти за образуване на сложни думи в 
разглеждания цикъл 13 се срещат в КСП (Цейтлин/Tseitlin 1986] СР). С 
някои от тях са образувани думи, засвидетелствани и в този лексикален 
корпус: áëàãî-: áëàãîäàòü, áëàãîIꙁ вOлIтI, блAгOслOвIтI, блAгOч ь стьE, блAгO-
чьствOвAтI, блAгOчьстьнъ; бOгO-: бOгOбOрьнъ, бOгOдъхнOвенъ; вьсе-: вьсе др ь-
жIтель; жIвO-: жIвOт вOрIтI; лIце-: лIцемѣрьE; члOвѣкO-: члOвѣкOлюбьE. В мо-

литвения цикъл се срещат и наречията áëàãîëѣïüíî и áëàãî÷üñòüíî, които не 

са засвидетелствани в КСП, но там откриваме лексеми áëàãîëѣïú и блA-
гOлѣпьE, както и блAгOчьстьE.  

Други от отделените първи елементи за образуване на composita, които 
се срещат и в КСП, участват в образуването на сложни думи, нере-
гистрирани в старобългарските паметници: ꙁ ъ лO- (ꙁ ъ лOнAчѧльнIк ъ, ꙁ ъ лO-
съвѣтOвAтI, ꙁ ъ лOсмрAдьнъ); ëþáî- (любOн еIстOвъ, любOпрIт е л ь н ъ (но има 

ëþáîïüðIвú, калка от гр. filo>neikov); ìúíîãî- (ìúíîãîî÷Iòú); ïîëîU- (ïîëîU-
äüíüíú, ïîëîóíîùüíú); ñàìî- (ñàìîдѣтеëü (в КСП е отразено сложното съ-

ществително сAмOдѣльнIêú, което стои на същото място в текста на Синай-

ския евхологий 52а 1 и калкира гръцкото aujtourgo>v); øåñòî- (шестOIëú (в 

КСП ш ес тOк рIлAтъ, øåñòîêðIлAтьць, шестOк рIëüíú – всички тези composita 

се отнасят за серафимите); EдIнO- : EдIнOрOдьнь (EдьнOрOж ден ъ в КСП). 

В славянския превод на Василиевите молитви се срещат и composita с 
първи елемент от числителните т р ьE I четꙑре, но с променен облик. 
Първият компонент от КСП т р ь-, т рI- в разглеждания цикъл е тре- (тр е-
пѫтьE, A ч етв рьтO- е че тве рO-: четв ерOд ь н е в ь н ъ, четверOнOжьнъ).  

По отношение на изходните гръцки форми в разглеждания цикъл като 
цяло гръцките composita се предават със славянски composita с изклю-
чение на сложното прилагателно ñëàñòîòâîðüíú, което превежда гр. hJdoni-

ko>v. В текста е регистриран и непреведеният гръцки compositum AрхIс т-
рAтIг ъ – ajrcistra>thgov.  

Според начина на свързване на основите сложните думи се делят на: 

1. Образувани без съединителна гласна, като функцията на неистинска 
съединителна гласна се поема от крайната гласна на първата основа: 
блAгOслOвIтI, блAгOчьс тьE, велIкOлѣпьE, ꙁ ъ лOсъвѣтOвAтI. Към тази група се 
отнасят и сложенията с неизменяем първи елемент наречие (м ъ нOгOOчIтъ, 
хꙑтрѣдѣ тѣль). 
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2. Образувани със съединителна гласна: ꙁвѣрOлIчьнъ, OтрAвOлюбIвъ, 
дOмOвлъшебь нIк ъ, дѣтOвOдIтI, свѣ тOнOшенIE, члOв ѣ кOлюбIE. 

Като словообразуване групата на сложните думи в славянския превод 
на Василиевите молитви се характеризира с наличие на сложни думи 
безсуфиксални образувания (øåñòîêðIл ъ, любOн еIстOвъ, áëàãîäàòü), но по-

голямата част от имената са суфиксни образувания, резултат на афиксална 
деривация. При образуването на сложни съществителни имена на лица се 
срещат наставките -òåë (хꙑтрѣдѣ тѣль, сAмOдѣтѣл ь, вьсед рьжIтель) и -нIк ъ 
(ãëàãîëíIк ъ, дOмOвльш ебьнIêú), а на отвлечени понятия -нIE (свѣтOнOше-
нIE), -IE (двOпѫтIE, тр еп ѫтIE, лIцем ѣ рIE, велIкOл ѣ пIE). Сложните прилага-
телни се образуват с наставки -ь н ъ (ꙁ мIEвIдьнъ, ꙁвѣрOлIчьнъ, любOпрI-
тельнъ, слAстOтвOрьнъ, любOслAс ть н ъ, четв ерOнOжьнъ, бOгOбOрьн ъ); -Iвъ (Oт-
рAвOлюбIвъ); -Iтъ (м ъ нOгOOчIтъ).  

Наблюденията върху двукоренните образувания в славянския превод 
на Василиевите молитви, засвидетелстван в късни преписи от ХVІІІ–ХІХ 
в., показват, че в тях преобладават калкираните гръцки compositа. Някои 
от калкираните лексеми са добре известни от речниковия фонд на старо-
българския канон, както и от по-късни преписи на текстове от този пе-
риод. Те са съществували в езика и не са били направени в процеса на кон-
кретния превод. Общата лексика с КСП е свидетелство за близостта с дру-
ги произведения от старобългарската епоха и за причисляването на пре-
вода на разглеждания евхемен цикъл към тях. Близостта е не само в съв-
падението на лексеми, но и в общата словообразувателна характеристика 
на сложните думи. Отделените hapax legomena, а и повечето от редките 
думи, не са се запазили в езика. Те остават контекстуално появили се com-
posita, резултат на калкиране на гръцки сложни думи в стремежа на пре-
водача към точно предаване на оригинала, и не се включват към лексикал-
ния фонд на езика.  
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СЪКРАЩЕНИЯ / ABREVIATIONS 
 

1ВВ – Първа молитва на св. Василий Велики 
2ВВ – Втора молитва на св. Василий Велики 
1ЙЗ – Първа молитва на св. Йоан Златоуст 
2ЙЗ – Втора молитва на св. Йоан Златоуст 
3ЙЗ – Трета молитва на св. Йоан Златоуст 
4ЙЗ – Четвърта молитва на св. Йоан Златоуст 
КСП – класически старобългарски паметници 
НБКМ – Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – София. 
Римл – Послание на апостол Павел до римляните 
ЦИАИ – Църковно-исторически и архивен институт – София 
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