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Обект на изследването са предикативите в старобългарския език, които се 
разглеждат от лексиколожко гледище – коментира се механизмът на тяхното сло-
вообразуване, семантичната им класификация, парадигматичните им отношения в 
лексикалната система на старобългарския език. Отразена е дискусията в езикоз-
нанието относно думите от така наречената категория на състоянието. Набеля-
зани са основните проблеми при речниковото отразяване на предикативите в па-
леославистичните лексикографски трудове. 

Ключови думи: славянска историческа лингвистика, палеославянска лексиког-
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The paper addresses predicatives from a lexicologist’s perspective. The author 

comments on the mechanism of their formation, their semantics and the paradigmatic 
relations they enter into as part of the lexical system of the Old Bulgarian language. She 
also joins the linguistic discussion concerning the so-called category of state. Last but 
not least, she addresses the lexicographic representation of predicatives in Palaeo-
Slavonic dictionaries. 
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Дискусията в езикознанието относно същността на предикативите 

В науката съществува дискусия относно това какво представляват пре-
дикативите. Учените не са единни в мненията си към кой граматически 
клас се отнасят тези думи. Едни езиковеди отричат тяхната категориална 
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обособеност. Основният им довод е, че морфологичните признаци на т. 
нар. предикативи съвпадат с тези на другите наречия, а също и че повече-
то от тях се употребяват като същински наречия, без да са се разпаднали 
на отделни думи омоними (Кузнецов/Кuznetsov 1953: 187). Въпреки че не 
ги признават за самостоятелен граматически клас, застъпниците на тази 
позиция под различна форма и в различна категоризация посочват по-
специфичното място на тези думи в системата на наречието, определяйки 
ги със следните признакови характеристики: предикативни наречия, функ-
ционални предикативи, адвербиални безлично-предикативни имена.  

В българското езикознание това мнение защитава Р. Русинов. Той под-
държа схващането, че тези думи са наречия, като ги причислява към пре-
дикативните наречия, но същевременно отбелязва, че докато глаголите 
изразяват състоянието в процес, предикативните наречия го изразяват в 
статика, като констатация (Русинов/Rusinov 1963: 19–24). По-самостоятел-
ното им място забелязва и К. Попов, който ги нарича безлично-предика-
тивни думи, характеризирайки позицията им в безличното изречение (По-
пов/Popov 1962: 77–79). В историческото ни езикознание тази теза подкре-
пя Р. Златанова (Дуриданов (ред.)/Duridanov (ed.) 1993: 424).  

Други учени, изхождайки от семантичните и синтактичните свойства 
на предикативите, налагат мнението, че т. нар. думи от категорията на със-
тоянието са отделна част на речта. В. Виноградов пише: „Под категорию 
состояния подводятся несклоняемо-именные и наречные слова, которые 
имеют формы времени и употребляются только в функции сказуемого“. 
Изследователят ясно диференцира предикативите от останалите части на 
речта, включително и от наречието, въз основа на морфо-граматическите 
им характеристики – думите от категорията на състоянието се отличават 
от имената, казва той, по отсъствието на склонитбени форми и по наличи-
ето на форми за време, а от наречието – по формите за време (Виногра-
дов/Vinogradov 2001: 320–321). Разграничение на предикативите от други-
те думи – съществителни, прилагателни и наречия, обосновано на базата 
на функционалните им различия, прави А. Исаченко, който ги признава за 
отделна лексико-граматическа категория, отличаваща се от съществител-
ните по това, че встъпва изключително във функцията на сказуемо, а от 
наречията по това, че не квалифицират действия и не означават обстоятел-
ства (Исаченко/Isachenko 1955). Категоричен в обособяването им като от-
делна част на речта е и А. А. Реформатски, който изтъква важността на 
критерия за съчетаемост (Реформатский/Reformatskii 1960). Самостоятел-
ността на предикативите като част на речта признава и Л. В. Шчерба 
(Шчерба/Shcherba 1974: 91), а граматичните им особености разглежда Н. 
С. Поспелов (Поспелов/Pospelov 1955: 84). 

В българската езиковедска школа привърженици на тезата за самосто-
ятелната категориална същност на предикативите са Бл. Блажев (Блажев/ 
Blazhev 1955: 44–52), Галина Тагамлицка (Тагамлицкая/Таgamlitskaja  
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1972: 288–289) и Ст. Георгиев (Георгиев/Georgiev 1976: 175–190). Послед-
ният отбелязва, че трудността да се разграничат наречията от предикати-
вите се корени в съществуващата между тези два класа думи преоблада-
ваща омонимия, резултат от образуването и на едните, и на другите по пъ-
тя на семантичната деривация предимно от прилагателни имена, от фор-
мата им за ср.р. Повечето от предикативите се употребяват и като опреде-
лителни наречия, квалифициращи действия и означаващи обстоятелства. 
Силните деривационни връзки с прилагателните поставят според учения 
разглежданите две части върху единна семантична база, върху общността 
на значението за качество. (Georgiev/Георгиев 1976: 177). Като едно от 
основните различия между наречието и предикатива Ст. Георгиев посочва 
отношението към категорията лице – докато предикативът със своята без-
личност се причислява към думите на лицето, наречието изобщо не 
включва отношение към лице. Безличното обособяване на статуално и ка-
чествено значение според автора е основен признак за отделяне от прила-
гателното име, което винаги пряко или чрез посредството на глагол се 
свързва със съществително (Georgiev/Георгиев 1976: 181). 

Според застъпниците на самостоятелната категориална същност на 
предикативите процесът на тяхното формиране или т.нар. предикативация 
следва да се дефинира като функционална транспозиция, състояща се в 
промяната на синтактичната употреба на наречия с адективен или субс-
тантивен характер, както и на неадвербиализирани съществителни имена, 
в резултат на което настъпва изменение в парадигматиката и синтагмати-
ката на думите. Докато изходното наречие се отнася към глагол или име, 
заемайки подчинена позиция спрямо тях, то съвсем други са синтагматич-
ните връзки на предикативите, които не се отнасят към глаголите или 
имената, а образуват лексикално и синтактично ядро на безлично сказуемо 
със или без спомагателен глагол (Георгиев/Georgiev 1976: 177).  

 
Обект на изследването и методология 

Предмет на научно наблюдение в тази статия са предикативите в исто-
рията на българския език по данни на средновековните писмени паметни-
ци. Новото в предлаганото изследване е лексиколожкият ракурс, който го 
отличава от предходните проучвания върху тази категория думи в палеос-
лавистиката, където темата се разглежда изключително от гледище на из-
реченския синтаксис (Rothe 1960; Jelitte 1961, Златанова/Zlatanova 1972; 
Z1atanova 1976: 111–123, 1983; Георгиева/Georgieva, 1969: 81; Ходова/Ho-
dova, 1980b: 234–254). Тук предикативите ще бъдат анализирани от глед-
ната точка на лексикологията: ще се коментира техният словообразувате-
лен механизъм, семантиката им, проблемът за тяхното речниково отразя-
ване.  

За целите на проучването бе направена относително пълна ексцерпция 
на думите от категорията на предикативите, включени в състава на основ- 
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ните палеославистични лексикографски трудове1. В изследването се прив-
лича освен лексиката от класическия старобългарски корпус (по данни на 
СС и СтбР) и словният ресурс на старобългарските паметници, съхранени 
в по-късни преписи (по данни на МДРЯ и СЯС). Списъкът с примери от 
доказано старобългарски произведения, запазени по късни преписи, на 
места се допълва с такива от паметници със спорен в науката произход 
или дори от доказано принадлежащи към други редакции. Това изследова-
телско решение е продиктувано от идеята, че в основата на книжовните 
наречия в Slavia Orthodoxa през Средновековието лежи старобългарският 
език. Поради същата причина са включени и примери от по-късни руски 
паметници, за които е известно, че се водят стриктно от еталона на старо-
български паметници, чийто език е бил образец за подражание от страна 
на древноруските книжовници. Навсякъде обаче се указва източникът на 
думата, което не позволява объркване. 

Паралелно с ексцерпцията бе направена съпоставка между данните за 
отделните предикативи в речниковите статии от различните справочници с 
цел да се открият евентуалните разминавания в информацията. 

Като втора изследователска стъпка извлеченият емпиричен материал 
бе систематизиран по семантичен признак на съответните лексикални 
единици и на базата на лексико-граматичната принадлежност на мотиви-
ращите ги думи. За всеки от приведените в публикацията предикативи се 
посочва семантиката му, изходната дума, от която е образуван2, с нейното 
значение, и илюстративен пример за контекстуална употреба от привлече-
ните в изследването лексикографски справочници, като се указва писме-
ният паметник, откъдето е взет. Посочват се и гръцките съответствия на 
разглежданите лексикални единици в преводните текстове. Накрая въз ос-
нова на сравнение и обобщение на езиковите факти се прави интерпрета-
ция на лингвистичния материал.  

 
Класификация на предикативите в старобългарския език 

Извлечените от изследвания словен масив предикативи могат да бъдат 
класифицирани по два критерия: според граматическата им принадлеж-
ност и по семантичен признак: 

1. Според първия критерий (граматическа принадлежност) се различават: 
А) предикативи от прилагателни имена (през адективни наречия) – бла-

го, бѣдьно, добро, дрьзо, льгъко, лихо, лѣпо, обычьно. Например: 
Обычьнъ прил. Обичаен: Обычьнѫѭ молитвѫ съконьчавъше Супр. // Като 

сказ. Обычьно [ѥсть] – Обичайно е: Обычьно же бжствьномоу писанию и 
въздоуха небо нарековати ЙоЕБ. Издалеча обычено голѫби потопоу разд-
рѣшение благовѣстити. 

Б) предикативи съществителни имена, които на свой ред се делят на: 
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а) предикативи от адвербиализирани съществителни имена в косвен 
падеж, придобили модално значение – годѣ, (не)льзѣ, (не)лѣть, лѣтьѭ, 
трѣбѣ. Например: 
Годѣ нар. (< годъ) Угодно, приятно: Реченое годѣ бысть ЕфрКрм. Не годѣ ми 

еси, мьню прѣльстити мѧ хощеши ЗлатострХII. Годѣ рѣць – Угодна реч 
ПалХIV. (като определение при съществително). И годѣ бысть всѣмъ 
слово то Супр. Аще боудѧше боу годѣ въпросъ тоу абие въсиꙗже адамасъ 
Изб1073. // Като сказ. Годѣ ѥсть комоу – Приятно е, харесва се, нрави 
се някому: Годѣ бысть вамъ Бт19:8 ркп. ХIV. Гр. ἁρέσκει. Ако ти годѣ 
ПатСинХI. Гр. δοκεῖ. Годѣ ли ти е ПатСинХI. Годѣ бѫдеть ЕфрКрм. Гр. 
ἄρεστον. 

б) предикативи от неадвербиализирани съществителни имена – бѣда 
ѥсть, (не)волꙗ ѥсть, врѣмѧ ѥсть, годъ ѥсть, ноужда ѥсть, подоба ѥсть, 
обычаи ѥсть, польза ѥсть, потрѣба ѥсть. Например: 
Волꙗ, -ѩ ж. Воля. Иже бо аще творить волѭ оца моего Мт12:50 Мар. // Като 

сказ. Нѣсть волꙗ – Не е желателно: Тако нѣсть волꙗ прѣдъ оцемь ва-
шимь небескыимъ да погыбнеть единъ отъ малыхъ сихъ Мт18:14 Мар. 
Гр. οὐκ ἔστιν θέλημα. 

Неволꙗ, -ѩ ж. Неволя: неволеѭ нар. Неволно, без желание // Като сказ. Неволꙗ 
ѥсть – Необходимо е, нужно е: Неволꙗ бо ѥсть прити сканьдаломъ 
Мт18: 7 Мар. Интересното тук е, че с прибавяне на отрицателната час-
тица се променя и семантиката на предикатива. 

Врѣмѧ, -ене ср. Време: Въ врѣменехъ стыихъ аплъ Супр. // Като сказ. Врѣмѧ 
[есть] – Време е: Сѣти егда врѣмѧ и събирати ГБХI (+ inf). Гр. καιρός 
[ἐστι], εὔκαιρον. Нѣсть врѣмене – Не е време. 

Обычаи, -ꙗ м. Обичай, привичка: Обычаи сътворити Евх. // Като сказ. Обычаи 
ѥсть – Обичайно е, привично е. Гр. ἔθος ἐστί: Обычаи бѣ игемоноу отъ-
поуштати народоу съвѧзънѣ Мт27:15 Мар. 

В) Предикативирани предложни изрази: 
Въ годъ быти – Нрави се, харесва се: Да воеводѣ въ годъ боудеть IIТим2:4 Ап 

ХIV. 
На пользѫ быти – 1. Потребно е. Гр. χρεία ἐστι: Едино же ѥсть на пользѫ 

Лк10:42 Сав; 2. Полезно е. Гр. συμφέρει: Вьсѣ ми лѣть сѫть, нѫ не вьсѣ 
на пользѫ Ен. 

На подобѫ ѥсть – 1. Трябва, подобава. Гр. δεῖ, χρῆ, συμφέρει: Ни разоумѣти еже 
на подобѫ Супр. 
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В старобългарския език често се наблюдават синонимни редове от 
предикативи, възхождащи към една мотивираща основа, но с различна  
граматическа характеристика, напр.: польза (ѥсть) – пользно (ѥсть) – на 
пользѫ ѥсть; годъ (ѥсть) – годѣ (ѥсть) – годьно (ѥсть); подоба (ѥсть) – 
подобьно (ѥсть) – на подобѫ ѥсть и пр. 

2. По семантичен признак предикативите се разделят на: 
А) предикативи, означаващи непроцесуален признак – разкриват при-

родни, обществени и психически явления, възприемани с тяхната недейст-
веност като обективно или субективно положение на нещата: 

а) предикативи за обективно състояние – обикновено означават състо-
яние на околната среда (топлина, студ, наличие или не на светлина и шум, 
атмосферни условия) и под., напр.:  
Дъждевъ прил. Дъждовен: Дъждева вода Супр. // Като сказ. Дъждево [ѥсть] 

– Дъждовно е. Срв. примера от древноруски паметник у И. И. Срез-
невски: Бысть дождево и потомъ прѣста ПсковIЛ. 

Свѣтьло нар. Светло: Нынѣ свѣтьло свьтѧть сѧ прпⷣбъныхъ дси Евх // Като 
сказ. Свѣтьло [ѥсть] – Светло е: ... свѣтьло бѣаше и не видѣахѫ его. 
Супр. Гр. τελαυγῶς, λαμπρῶς, φαιδρῶς. 

Тьмьнъ прил. Тъмен. Тьмно мѣсто Супр. // Като сказ. Тьмьно [ѥсть] – Тъмно 
е. Срв. примера от древноруски паметник у И. И. Срезневски: Темно 
бо бѣ въ г҃ дьнь СлПолкИгор. 

Някои от тези обективни състояния могат да се субективират, да се 
представят като преживяване на лице. Това става чрез местоимение в дат. 
п., означаващо в такава позиция субективност, някаква косвена отнесеност 
или напомняне за субект, липсващ в безличното значение на предикатива:  
Топло нар. Топло: Слъньце о нихъ въсиꙗ топло Супр. // Като сказ. Топло / тепло 
[ѥсть] – Топло е: Аще боудете дъва, то тепло има боудеть ПАХI.  

б) Предикативи за субективно състояние – означават чувство, настрое-
ние, преживяване. Повечето от тези предикативи се употребяват с име или 
местоимение в дaт. п. (пълна или кратка форма), което подчертава субекта 
на състоянието или го трансформира в субективно. Без дателно местоиме-
ние се набляга на обективното положение, свързано с настроението на ге-
роите, или съответното състояние се представя като генерализирано: Годѣ 
боудеть ЕфрКрм. Чувството или преживяването могат да бъдат показани в 
някаква степен, което се означава чрез съчетаемост с количествено наре-
чие или със степен. 

Примери:  
Благъ прил. Благ, хубав, добър: Да ... избытъчьствоуемь во всѣкомь дѣлѣ 

блазѣ Евх. // Като сказ. Благо [есть] – Хубаво е, добре е: Мьнѣ же  
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прилѣплѣти сѧ бзѣ благо ѥсть Пс72:28 Син. Да благо ти боудеть Еф-
рКрм. Гр. εὔγε. 

Годьнъ прил. Угоден, приятен // Като сказ. Годьно [ѥсть] – 1. Приятно, угод-
но. Нынѣ мнѣ годьно бы оумрѣти ЙоФлДр (Сб. ΧV). 2. Полезно. Аще 
ѥсть тако емоу годьно на спасение дши его ЖитАндрЮр. Гр. συμφέρον. 3. 
Удобно. Коуда комоу годьно (в късни паметници). 

Любъ прил. Мил, приятен: Нѣсть бо ничьтоже тако боу любо, ꙗкоже еже обьщаго 
ради оуспѣха жити Супр. // Като сказ. Любо [ѥсть] – Приятно е: ꙗкоже 
ти любо. Евх. Чьто бо оустъ любѣе не вѣдѫштъ хоулити Супр.  

Печальнъ прил. Печален, скръбен: Печальна доуша моꙗ ѥсть до съмрьти Супр. 
// Като сказ. Печально ѥсть комоу – Печално, скръбно; мъчно е някому: 
Нъ печально имъ ѥсть ꙗко на благодѣꙗние члкомъ Супр. Гр. λυπέομαι. 

Отърадьнъ прил. Лек, поносим: Прѣкланѧемоу бо отъ ꙗрааго на отрадьное 
Изб1073. // Като сказ. Отърадьно [ѥсть] – Леко е, търпимо е. Не отра-
дьно на срци моемь МинПутХI. Тоуромъ и сидоноу отърадьнѣе бѫдеть въ 
дьнь сѫдьныи Мт11:22 Мар. Гр. ἀνεκτότερον. 

Соулѣе нар. срв. ст. По-добре: Длъжьни сѫть ни единого члка подь ними 
сѫштааго соулѣе имѣти бжию законоу Клоц. // Като сказ. Соулѣе комоу 
ѥсть – По-добре ми е (за психофизическо състояние): въпраша же го-
дины отъ нихъ въ кѫѭ соулѣе емоу бысть рѣшѧ же емоу ѣко въчера въ 
годинѫ седмѫѭ остави и огнь Йо4:52 Мар. Гр. κομψότερον. 

Тѧжько нар. Тежко, трудно: Отлъстѣ бо срдце людеи сихъ и оушима тѧжько 
слышашѧ Мт13:15 Мар. // Като сказ. Тѧжько [ми] ѥсть – Тежко ми е. Не 
слышиши ли чьто сии глѭть нѣли ти тѧжько славимоу нѣ ли ти печально 
слышѧште от безлобьнъ дѣтии Супр. Гр. βαρύνομαι. 

Оугодьно нар. Угодно: Да поживъши оугодьно тебѣ, ѣко свѣщѫ да ти приносить 
цѣломѫдриꙗ свѣтьлость, мѵро твоихъ дѣлъ Евх. // Като сказ. Оугодьно 
[ѥсть] – Приятно е, угодно е, нрави се, харесва се: Тако паче вьсего бла-
гааго житиꙗ оугодьно бви кротость Супр. 

Б) Предикативи за качественост. Те имат характерологично значение, 
като означават някакъв качествен признак, несъотнесен с предмет, но об-
що взето типичен за някаква дейност изобщо. Това им дава възможност да 
се съчетават с подчинено подложно изречение, въведено с ѣко, или с ин-
финитив в субектно-подложна функция, които синтактично мотивират 
признака и снемат безличността: ꙗвѣ ꙗко, неправедьно ѥсть еже + инф. Тук 
спадат думи като лихо ‘излишно е’, дрьзо ‘дръзко е’, вьсоуѥ ‘напразно е’, 
благоврѣменьно ‘навременно е’, пагоубьно ѥсть ‘пагубно е’, ꙗвѣ ‘явно е, 
ясно е’.  
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Примери: 
Благоврѣменьнъ, -ыи прил. Навременен: Благодѣть обрѧщемъ въ благов-

рѣменьнѫ помощь Евр4:16 Ен. // Като сказ. Благоврѣменьно [ѥсть] – 
Време е. Гр. εὔκαιρον: Благоврѣменьно оубо намъ въвести покаанию оучи-
телꙗ блѫдьницѫ онѫ Супр. 

Въсоуѥ нар. Напразно, напусто: Въсоуѥ же чьтѫтъ мѧ Мк7:7 Мар. // Като 
сказ. Въсоуѥ [ѥсть] – Няма причина: Въсоуѥ вамъ ѥсть ютръневати 
Син126:2. Гр. [εἰς] μάτεν, ματαίως, εἰς κενόν, εἰκῇ.  

Дрьзъ прил. Дързък: Да ако оуже безаконъное дѣло сътвори и дрьзо Супр. // 
Като сказ. Дрьзо [ѥсть] – Дръзко е: Глоубины испытати дрьзо МинНов-
гСептХII. 

Лихо нар. Извънредно, прекомерно: Лихо дивлѣахѫ сѧ глѭще Мк7:37 Сав. // 
Като сказ. Лихо ѥсть – Излишно е. Еже бо о таиныихъ въпрашати лихо 
ѥсть и не твръдо брати Супр. Гр. περισσῶς, περισσοτέρως, περισσότερον, 
εἰς ὑπερβολήν.  

Авѣ / ꙗвѣ нар. Явно, открито: И оць твои видѧи въ таинѣ, въздасть тебѣ авѣ 
Мт6:4 Мар. // Като сказ. Авѣ/ ꙗвѣ [ѥсть] – Ясно е, известно е, разбира 
се. Гр. δῆλον, φανερόν, σαφές, ἐν παρρησία: тѣмьже иже бес покааниѣ 
оумьреть то ꙗвѣ то ѥсть ѣко нѣсть крестьѣнъ Евх. Аще его не любите, 
ꙗвѣ ѥсть ꙗко зъли ѥсте и мѧтежьници и не имате мошти сътрьпѣти 
гнѣва его Супр. 

Може да се фиксира качественост според някаква норма, изискване, 
като често пъти предикативите образуват антонимни редове (правьдьно 
ѥсть ‘справедливо е’ ↔ неправьдьно ѥсть ‘несправедливо е, грешно е’, 
достоин(ьн)о ѥсть ‘достойно е, подобава’ ↔ недостоин(ьн)о ѥсть ‘недос-
тойно е, не подобава’).  
Достоин(ьн)о нар. Достойно, подобаващо: Достоино хвалимъ тѧ Мин1097 // 

Като сказ. Достоино [ѥсть] – 1. Достойно е, подобава. Гр. ἔξεστι, ἐξόν 
ἐστι, ἄξιον: Достоино ли ѥсть дати кинсъ кесареви Мт22:17 Остр. 2. Раз-
решено е, позволено е. Како вниде въ храмъ божии, и хлѣбы прѣдложениѣ 
снѣстъ, ихъже недостоино емоу бѣ ѣсти Мт12:4 Мар. Глаголашѧ емоу жи-
дове намъ не достоиньно ѥсть погубити ни едного же. Супр. 3. Правилно 
е, редно е: Понеже ни съмрьтиѭ гнѣва оуставиша, достоиньно же и оного 
възискати, кде глагола по трехъ дьнехъ въстанѫ. Супр. 

Недостоин(ьн)о нар. Недостойно, неподобаващо: Ест 8:13, I Кор 11:27. // Като 
сказ. Недостоино [ѥсть] – Недостойно е, не подобава. Гр. οὐκ ἔξεστι: 
Мт27:6. 
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Правьдьно нар. Справедливо, праведно: правьдьно соудити Пр31:9. // Като 
сказ. Правьдьно [ѥсть] – Справеддливо е. Гр. δίκαιον /δικαίως ἐστί. Дос-
тоино и праведьно тѧ пѣти СлужВарлХII. 

Неправьдьно нар. Несправедливо, неправедно: богатьство неправьдьно собираемое 
Йов 20:15 // Като сказ. Неправьдьно [ѥсть] – Не е справеддливо, грешно 
е: Тако оуставивъшоу намъ ꙗкоже оубо неправедьно ѥсть еже ноудити насъ 
да поклонимъсѧ слоужьбѣ мира сего Супр. 

Польза, -ѧ ж. Полза, изгода. Пользѫ приѩхомъ ПатСинХI. // Като сказ. По-
льза ѥсть – Има полза. Видите ꙗко никакоже польза ѥсть Йо12:19 Мар. 
Нѣсть пользы ЕфрКрм. Гр. οὐδὲν ὄφελος. Мъногы бо оубила печаль и 
нѣсть пользѣ въ неи ПАХI. Срв. Отъ плъти нѣ польза никоеѩже Йо6:63 
Мар3.  

Соулѥ нар. срв. ст. Като сказ. Соулѥ ѥсть – Полезно е. Гр. συμφέρει: Не соу-
лѥ ти ѥсть Супр. 

Част от предикативите в тази семантична група сочат някакво впечатле-
ние, въздействие. Признакът може да бъде показан в някаква степен и тога-
ва се означава в съчетаемост с количествено наречие или със степен: 
Оумыти нозѣ съмѣренѣе неже молити сѧ Супр.  

Примери: 
Дивьно нар. Дивно, чудно: И пакы двдъ вопьеть къ боу: просвѣщаеши ты 

дивьно отъ горъ вѣчьныихъ ГБХIV. // Като сказ. Дивьно [ѥсть] – Чуд-
но е. Гр. θαυμαστόν: Аще бо правьдьника спасеши, ничьтоже велиѥ, аще 
чистаго спсеши, ничьтоже дивьно ПНЧ. Нѣсть бо дивьно члчьскоу 
ѥстьствоу низпадати къ земльныимъ Изб 1076. Дивьно зѣло и 
прѣславьно въ члчьстѣмь тѣлѣ толико трьпѣние видѣти. ГАм. 

Довъльно [довольно] нар. Достатъчно. Гр. ἱκανῶς: Ни пищѧ довольно имѣти, ни 
одежи ГБХIV. // Като сказ. Довъльно [ѥсть] – 1. Достатъчно е. Гр. 
ἱκανόν ἐστι, ἀρκεῖ, αὐτάρκη τινί ἐστιν. Нѣсть бо довъльно стоу крьщению 
корениꙗ грѣховьнааго съчетанааго испрьва члкомъ мощи истьргноути 
ЕфрКрм. 2. Подобава. Довольно оученикоу быти ꙗко же оучитель его 
ПНЧ. Не належи имѣньи своемь и не рьци довъльно ми ѥсть Изб 1076. 

В) Предикативи за оценъчност, потвърждение или отрицание. Израз са 
на отношение към някаква събитийност, която се поставя на оценка от го-
ворещия, за да се одобри или отрече. Предикативите, означаващи морал-
но-етична оценка на действието, вървят задължително с инфинитив и фа-
култативен дателен падеж за предназначение. Същите се подреждат в ан-
тонимни редове, напр. лѣпо [ѥсть] ↔ не лѣпо [ѥсть], подобьно [ѥсть] ↔ не  
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подобьно [ѥсть]. Квалифициращата оценка може да се степенува, което 
съответно се означава в съчетаемост с количествено наречие или чрез из-
ползване на сравнителна и превъзходна степен на предикатива. 

Примери:  
Добро нар. Добре: Добро глинѧныѩ съсѫды чинити СбТрХVI // Като сказ. Доб-

ро [ѥсть] – Добре е, хубаво е. Гр. καλόν ἐστι, συμφέρει, λυσιτελεῖ: Добро 
въ врѣмѧ алчъбы покааниꙗ прѣди положити цѣльбы Супр. Добро оубо, 
брате, и зѣло пользно, еже разоумѣти паче божественыхъ писании оуче-
ниѥ КТур За чов. душ. // Добрѣе [ѥсть] – По-добре е: Добрѣѥ емоу би 
было аште би камень жръновъны възложенъ на выѭ его и връженъ въ 
море неже да съблажнꙗеть Лк17:2. Добрѣѥ бо ти ѥсть да погыблеть еди-
нъ оудъ твоихъ а не все тѣло твое въвръженѫ бѫдеть въ геонѫ Мт 
5:29 Зогр. 

Лѣпо нар. Хубаво, добре, подобаващо: Лѣпо мышлꙗаше Супр. Оградити лѣпо 
Супр. // Като сказ. Лѣпо [ѥсть] – Уместно е, необходимо е, трябва, по-
добава: Лѣпо же бы вамъ елиномъ покарѣти сѧ оучителю вашемоу омироу 
Супр. Лѣпо оубо намъ братиꙗ блаженааго павла слово извѣштати Супр. 
Лѣпле оубо въ тьмѣ ходити неже кромѣ дроугъ ЗлатострХII. Гр. δεῖ, 
χρῆ, εὔκαιρον, πρέπον ἐστίν, δίκαιόν ἐστιν, ἁρμόζει, προσέκει.  

Подобьнъ прил. Подобен; подобаващ. Подобьнъ огню. // Като сказ. Подобьно 
ѥсть – Подобава: Подобьно намъ ѥсть съконьчати всѣкѫ правьдѫ 
Мт3:15 Зогр. Гр. πρέπον ἐστίν, δεῖ, δίκαιόν ἐστιν 

Неподобьнъ прил. 1. Неприличащ: Ѥдьнѣмь тъчьѭ неподобьнъ бывъ мѡсеови 
Супр. 2. Безбожен, нечестив: Слова хоульна и неподобьна Сб1076. // Като 
сказ. Неподобьно ѥсть – Недостойно е, не е редно. Гр. μὴ ὅσιόν ἐστιν: Непо-
добьно ѥсть о оумираѭщиихъ хвалити сѧ Супр. 

Понякога предикативите за оценъчност нямат квалифициращо значе-
ние, а потвърждават или отричат истинността на съобщението и могат да 
се употребяват самостойно като отделни неразчленими изречения: Антони-
нъ гла: добрѣ Супр. 
Оунии, оунѣи прил. срв. ст. По-добър: Ни сице рачи оунии быти Супр. // Като 

сказ. Оуне, оунѣе [ѥсть] – По-добре е, по-полезно е. Гр. συμφέρει, 
λυσιτελεῖ, ὤφειλον. Оуне ѥсть вамъ да азъ идѫ; аще бо не идѫ азъ, парак-
литъ не придеть къ вамъ Йо16:7 Остр. Оуне оубо приближити сѧ огни 
горѧщи, нежели женѣ юнѣ, юнъ сы самъ (κρεῖττον) ПАХI. 

Г) Предикативи за преценка на осъществимостта. Тази група е предс-
тавена от лексеми със значение ‘лесно ↔ трудно, мъчно’, които характе- 
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ризират самата осъществимост по факторите на затруднение. При този 
подтип в старите писмени паметници се отбелязват двата антонимизиращи  
се предикатива бѣдьно ѥсть (комоу) ‘трудно’ ↔ оудобь ѥсть ‘лесно’. Без 
дателно местоимение се набляга на обективното положение, свързано с 
факторите на затруднение, или не/осъществимостта се представя генера-
лизирано. В случай че предикативите се употребяват с име или местоиме-
ние в дат. п., изказването се трансформира в субективно. Чрез степенуване 
се градира нивото на осъществимост. 

Примери: 
Бѣдьно нар. Трудно: Зъло пооучение извѣщено бѣдьно ицѣлѣемо есть. Изб1073. 

// Като сказ. Бѣдьно есть [комоу] – Тежко е, трудно е. Гр. χαλεπόν, 
δύσληπτον, δύσκολον: Бѣдьно ми есть (в Супр бѣда ми есть) млъчати и 
глаголати Златоструй ХIIв. Тебѣ есть было оудобьнѣе показати и сътвори-
ти, мнѣ же бѣдьнѣе Супр. Бѣдьно же и необрѧштемо доушѫ моштьнѫ 
очесы многы ЗЛл. бога разоумѣти бѣдьно, изглаголати же бѣдьнѣѥ 
ГБХI. 

Оудобь нар. Удобно, лесно: Оудобь събираѭть плѣвелы Мт13:40 Зогр. // Като 
сказ. Оудобь ѥсть – Удобно е, лесно е. Гр. εὔκολόν ἐστιν: Лазарь дроугъ 
нашь оусьпе нъ идѫ възбоудить его, ꙗкоже бо намъ оудобь ѥсть възбоу-
дити и въставити Супр. Оудобѣе же ѥсть небоу и земи прѣити, неже 
отъ закона едини чрътѣ погыбнѫти Лк 16:17 Мар. 

Оудобьнѣ нар. Лесно: Зане не мощи намъ тѧжести кънижьныѩ носити, ниже 
въ мѣстѣхъ, въ нихъже приходите, обрѣтати оудобьнѣ възискаемыихъ 
ПАХI // Като сказ. Оудобьнѣ [ѥсть] – Удобно е, лесно е. оудобьнѣ (в 
Мт19:24 оудобѣе) ѥсть вельбѫдоу сквозѣ оуши игълинѣ проити неже бога-
тоу въ црствие бжие вънити Лк18:25 Мар. 

Д) Предикативи с модални значения: 
1) предикативи за оценка на реалистичността на нещо – означават отношени-
ето на говорещото лице към възможността, респ. невъзможността за извър-
шване на съответно действие. Без дателно местоимение се набляга на обек-
тивността на условията за реализуемост. При употреба на предикативите с 
местоимения в дат. п., изказът добива субективна отсянка. 

Примери: 
Възможьнъ прил. Възможен: Вьсѣ възможьна вѣроуѭщюмоу Мк9:23 Мар. // 

Като сказ. Възможьно [ѥсть] – Възможно е: Оче мои, аще възможьно 
ѥсть, да мимо идеть отъ мене чаша си Мт26:39 Мар. Гр. δυνατόν [ἐστι]. 

Невъзможьнъ прил. Невъзможен: Ничьтоже невъзможьно бѫдеть вамъ 
Мт17:20 Мар. // Като сказ. Невъзможьно [ѥсть] – 1. Невъзможно, не- 
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изпълнимо е. Гр. ἀνένδεκτόν ἐστι, οὐ δύναται. Ба члкомъ видѣти невъз-
можьно Мин1096. Бес плача бо невъзможьно ѥсть покаатисѧ Евх. Рече же 
къ оученикомъ не възможьно ѥсть да не придѫть сканъдали Лк17:1 Мар. 
И въ онъ дьнь ити, невъзможно ѥсть прркоу погыбнѫти кромѣ иерлима. 2. 
Не може, не е разрешено, забранено е. Оувѣдѣвъши же ꙗко не въз-
можьно ѥсть въходити женѣ въ манастырь, призъвавъши Ѳеѡдѡра того 
оученика Супр. 

Мощьнъ прил. Мощен, силен: Мощьнъ бо ѥсть въставити мѧ из гроба Супр. 
// Като сказ. Мощьно [ѥсть] – Възможно е: Тъчьѭ нъ и быти въ нь 
мощьно ѥсть ащте подвижемъ сѧ Супр. Законоу оубо црковьноуоумоу по-
карѣѧ сѧ присѧгохъ ꙗкоже мощьно стѫпати Супр. Гр. ἐφικτόν, οἷον. 

Немощьнъ прил. Немощен, безсилен. Доухъ бо бъдръ, а плъть немощьна 
Мт26:41 Мар. // Като сказ. Немощьно [ѥсть] – Невъзможно е. Глати же 
немощьно, ꙗко же моꙗ мысль, разоумѣти же немощьнѣѥ (ἀδύνατον) ГБХI. 
Немощьно емоу ѥсть да не тоу абие ранѫ възьметь Супр. Имѫшта таиныѧ 
врѣды ихже немощьно врачемъ видѣти Супр. Немощьно ѥсть поставити 
его попа Супр. 

2) предикативи за оценка на правото да се извърши нещо. Изразяват модал-
ност, отнасяща се до нагласата на говорителя към действие като към до-
пустимо или не: 
Льзѣ нар. Единствено като сказ. Льзѣ [ѥсть] – Може, позволено е: Исхоу 

въпрошеноу бывьшю аще е льзѣ поущати женѫ своѭ Клоц. Не льзѣ съпас-
тисѧ инако Супр. Гр. οὐκ ἐνόν. Нѣсть ми льзѣ инамо ити развѣ сьде 
Супр. Нѣ льзѣ быти Ис14:31 Упир. Гр. ἀδύνατόν ἐστι, ἀμήχανόν ἐστι. 

Лѣть, -и ж. Позволено е, възможно е (като сказуемно определение): Въсе ми 
лѣть ѥсть, нѫ не азъ обладанъ бѫдѫ отъ кого Ен. Въсѣ ми лѣть сѫть 
нѫ не всѣ на пользѫ Ен. // Като сказ. Лѣть / лѣтьѭ) [ѥсть] комоу – Поз-
волено е, възможно е на някого. Гр ἔξεστιν: не лѣть ти ѥсть оуже въз-
любьене, безъ оудръжаньꙗ жити Супр. Или нѣсть ми лѣть сътворити въ 
своихъ ми еже хощѫ Мт20:15 Мар. Цѣ и коли оубо оукрали бышѧ въ 
сѫботѫ и како не бо бѣаше лѣтиѭ пристѫпити Супр. Лѣть ли члкоу поус-
тити женоу свою ПНЧ. Не лѣть творити ... не лѣть глати. Гр. δεῖ μή. 

3) предикативи, изразяващи деонтична модалност, отнасяща се до нагла-
сата на говорителя към действие като към задължително и необходимо: 
Ноужда, -ѧ ж. Нужда, необходимост. Не послоушаѫщу же стомоу александроу 

оувѣщаниꙗ кнѧжа ни ноуждѧ, ни ранъ, ни гнѣва Супр. // Като сказ. Ноуж-
да ѥсть – Нужно е, необходимо е, трябва. Каꙗ бѣ ноужда прѣбыти гдеви. 
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Супр. Гр. τὸ ἀναγκαῖον. Млъчати емоу ноужда бѣаше Супр. Не бо ѥсть 
льзѣ вьсьде съмотрити елиньска гла, нъ разоума ноужда блюсти ЙоЕБ. 

Трѣбѣ (ѥсть) – Нужно е, потребно е, изисква се. ни въ земи, ни въ гнои 
трѣбѣ ѥсть. вънъ исыплѭть ѭ Лк14:35 Мар. 

Многозначните предикативни имена могат да участват с отделните си 
значения в различни модални разновидности на безличните изречения 
най-често за качество и оценка.  
Годъ, -а м. 1. Време: Приде годъ еѩ егда же родить отрочѧ Мт8:29 Юр // Като 

сказ. Годъ [ѥсть] – а) Време е: Годъ е рещи ГБХI. Гр. καιρός [ἐστι], ὥρα. 
б) Следва: Годъ тебѣ и цѣсарьство небесьское нечьстити. ГБХI. 2. Прен. В 
израза Въ годъ быти – Нрави се, харесва се: Да воеводѣ въ годъ боуде-
ть IIТим2:4 Ап ХIV. 

Подоба, -ы ж. Подобие, образ: Въ свѧтительскѫѭ подобѫ ...облъкъ сѧ Ен. // 
Като сказ. 1. Подоба [ѥсть], на подобѫ ѥсть – 1. Трябва, подобава. Гр. 
δεῖ, χρῆ, συμφέρει: Подоба ти бѣ (в Мт25:27 Мар подобааше ти оубо) дати 
сьребро мое прикоупъ творѧщиимъ Супр. 2. Изглежда, вероятно е. Гр. 
εἰκός ἐστι: Въ нощи то бысть и подоба бѣ нѣкоторыимъ и оусънѫти 
Супр. 

Вж. по-горе и примерите с годьно [ѥсть], довъльно [ѥсть], досто-
ино [ѥсть], /не/възможьно [ѥсть], на пользѫ быти. 

 
Гръцки съответствия 

Като съответствия в гръцкия текст срещу предикативите в старобъл-
гарските преводи могат да стоят:  

• безлични, по изключение лични глаголи (годѣ ѥсть, гр. ἁρέσκει, 
добро [ѥсть], гр. συμφέρει, λυσιτελεῖ; довъльно [ѥсть], гр. ἀρκεῖ; дос-
тоино [ѥсть], гр. ἔξεστι, но тѧжько [ми] ѥсть, гр. βαρύνομαι); 

• предикативни прилагателни или причастия в ср.р. ед.ч. със или без 
спомагателен глагол (годьно [ѥсть], гр. συμφέρον; годѣ ѥсть, гр. 
ἄρεστον; добро [ѥсть], гр. καλόν [ἐστι], довъльно [ѥсть], гр. ἱκανόν 
[ἐστι]; достоино [ѥсть], гр. ἐξόν [ἐστι], ἄξιον); 

• предикативни наречия (благо [есть], гр. εὔγε; въсоуѥ [ѥсть], гр. 
μάτην, ματαίως; свѣтьло [ѥсть], гр. τελαυγῶς, λαμπρῶς, φαιδρῶς); 

• предложен израз (въсоуѥ [ѥсть], гр. εἰς κενόν; ꙗвѣ [ѥсть], гр. ἐν 
παρρησίᾳ). 

• На предикативираните съществителни имена често пъти отговаря 
предикативирано съществително и в гръцки (годъ / врѣмѧ [ѥсть], 
гр. καιρός [ἐστι], ὥρα; на пользѫ быти, гр. χρεία [ἐστι]). 
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В много случаи с един славянски предикатив се превеждат различни 
гръцки думи, напр.:  

 

Въсоуѥ [εἰς] μάτεν, ματαίως, εἰς κενόν, εἰκῇ. 
Лихо περισσῶς, περισσοτέρως, περισσότερον, εἰς ὑπερβολήν 
Авѣ / ꙗвѣ δῆλον, φανερόν, σαφές, ἐν παρρησία 
Лѣпо [ѥсть] р. δεῖ, χρῆ, εὔκαιρον, πρέπον ἐστίν, δίκαιόν ἐστιν, ἁρμόζει, 
προσέκει. 
 

Лексикографско отразяване на предикативите 
Като цяло в палеославистичната лексикографска традиция не същест-

вува разногласие в мненията относно въпроса към кой граматически клас 
принадлежат предикативите. Съставителите на никой от използваните 
речници не отделят тези думи в особена граматическа категория. Опреде-
лят ги като наречия дори при безизключителното използване на някои от 
тях в предикативна служба (напр. требѣ, лѣть, льзѣ), а в случаите с двояка 
употреба ги дават в една статия със съответния същински адвербиум. От-
там нататък обаче в отделните справочници се наблюдава отсъствие на 
еднозначни решения при отразяването на предикативацията, което създава 
възможност за субективна интерпретация на явлението в редица конкрет-
ни случаи. Това особено ясно се вижда при съпоставката на речници с ед-
на и съща изворова база, каквито са СтбР и СС. Дали особената предика-
тивна функция ще бъде фиксирана в отделна подлема със или без изрична 
граматическа ремарка, или примери за такава ще бъдат приведени, без да 
се разграничават от тези за обикновената наречна употреба, зависи от ин-
дивидуалната преценка на съставителите. Не са малко и случаите, в които 
изобщо липсва граматическа бележка, характеризираща тази категория 
думи. Срв. например ꙗвѣ, отбелязано като подлема в статията на наречие-
то авѣ / ꙗвѣ – в СС с граматическа бележка като сказ., в СЯС с ремарка in 
praedicato pro graeco adiectivo, а в СтбР и МДРЯ без изрично пояснение. 
Вж. също липсващата информация в МДРЯ за възможьно; в СС за годъ, в 
СтбР за благо.  

Няма съгласуваност за степента на лексикализация на предикативната 
служба при отделните лексикални единици. Често пъти липсват илюстра-
ции за такава дори при високо фреквентни думи с подобна употреба в 
речници с широка изворова база. Например СтбР дава предикативната 
употреба благоврѣменьно ѥсть под благоврѣменьнъ, без да го отделя в под-
лема като лексикализирано. СС го обособява в подлема. СтбР отбелязва 
предикативната употреба на израза волꙗ ѥсть като подлема в речниковата 
статия на съществителното име. СС, СЯС и МДРЯ не посочват такава лек-
сикализирана употреба.  
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Разнобой съществува и в концепцията дали предикативната употреба 
на деадективите да се извежда директно от изходното прилагателно, или 
от производното наречие. Например СтбР отбелязва предикатива бѣдьно 
[ѥсть] като подлема на бѣдьно нар., а МДРЯ и СС в подлема под бѣдьнъ.  

В резултат от направените наблюдения могат да се формулират след-
ните изводи. 

В старобългарския език е налице добре развита система на предикатив-
ни наречия, чиито членове се отличават с разнообразни значения и пара-
дигматични отношения на синонимия и антонимия. Свободата на прево-
даческия избор показва независимост от гръцкия образец, като наблюда-
ваните общи особености имат типологичен характер. Като главна причина 
за лексикографските трудности при описанието им бих изтъкнала фраг-
ментарността на сведенията за историческите фази на езика, която практи-
чески прави невъзможно да се определи степента на лексикализация на 
съответната предикативна употреба. 
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Татяна Илиева 
 

 168 

ИЗТОЧНИЦИ 
МДРЯ: Срезневский, И. И. Материалы для словаря древнерусского языка по 

письменным памятникам. Т. I–III, Санкт Петербург: Отд-ние рус. яз. и словесн. 
Имп. АН, 1893–1903. Репринт. Москва, Книга, 1989. 

СДРЯ: Словарь древнерусского языка ХI–ХIѴ вв. В 10 т. Москва, РАН.  
Ин-т рус. яз., 1988–. 
СтбР: Старобългарски речник. Отг. ред. Д. Иванова-Мирчева. Т. I. София: 

Изд-во „В. Траянов“, 1999 и Т. II София: Изд-во „В. Траянов“, 2009. 
СС: Старославянский словарь (по рукописям X–XI в.). Под редакцией Р. М. 

Цейтлин, Р. Вечерки и Э. Благовой, Москва, Русский язык, 1999. 
СЯС: Словарь языка старославянского / Slovnik jazyka staroslovĕnskeho. Т. I–

III. Praha: AV ČR, 195–1994. 
ЦслР: Бончев, Ат. Речник на църковнославянския език. Т. I, София: НБКМ, 

2002; Т. II, София: НБКМ, 2012. 
LLPsl: Miklosich, F. Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum. Wien 1862–

1865. 
http://histdict.uni-sofia.bg/ 
 

SOURCES 
CslR: Bonchev, At. Rechnik na tsarkovnoslavyanskiya ezik. Т. I, Sofia, NBKM, 

2002; Т. II, Sofia, NBKM, 2012. 
LLPsl: Miklosich, F. Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum. Wien 1862–1865. 
MDRYA: Sreznevskij, I. I. Materialy dlja slovarja drevnerusskogo jazyka po 

pis'mennym pamjatnikam. T. I–III. Sankt Peterburg: Otdelenie russkogo jazyka 
i slovesnosti Imp. AN, 1893–1903. Reprint. Moskow: Kniga, 1989.  

SDRYA: Slovar' drevnerusskogo jazyka ХI–ХIѴvv. V 10 t. Moskow: Institut 
russkogo jazyka, 1988–.  

StbR: Starobalgarski rechnik. Ed. D. Ivanova-Mircheva. T. I. Sofia, Izd-vo “V. 
Trayanov”, 1999. T. II. Sofia, Izd-vo “V. Trayanov”, 2009.  

SS: Staroslavjanskij slovar' (po rukopisjam X–XI vv.). Pod redaktsiej R. M. Cejtlin, 
R. Vecherki i Ė. Blagovoj, Moskow: Russkij jazyk, 1999.  

SJS: Slovnik jazyka staroslovĕnskeho. Т. I–III. Praha: AV ČR, 1958–1994. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
Блажев 1955: Блажев, Бл. За думите, които спадат към категорията на състоя-

нието в руски и български език. – Български език, № 1, с. 44–52.  
Виноградов 2001: Виноградов, В. В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. 

Под. ред. Г. А. Золотовой. 4-е изд. Москва, Русский язык. (1-вое изд. 1947).  
Георгиев 1976: Георгиев, Ст. Система на наречието в съвременния български 

книжовен език. Дис. за получаване на научната степен „доктор на филологи-
ческите науки“. София.  

Георгиева 1969: Георгиева, В. Л. Безличные предложения по материалам древ-
нейших славянских памятников (особенно старославянских). – Slavia, № 
1, с. 63–90.  

http://histdict.uni-sofia.bg/


Предикативите в старобългарския език и представянето им в историческите речници 
 

 169 

Дуриданов 1993: Дуриданов, Ив. ред. Граматика на старобългарския език. Фо-
нетика, морфология, синтаксис. София, БАН.  

Златанова 1972: Златанова, Р. Адвербиални форми – компонент на съставно 
сказуемо в старобългарски. – Български език, № 1, с. 47–55.  

Исаченко 1955: Исаченко, А. В. О „категории состояния“ в славянских языках. 
Вопросы языкознания, № 6, с. 47–65.  

Кузнецов 1953: Кузнецов, П. С. Историческая грамматика русского языка 
/морфология/. Москва, Изд-во Моск. у-та.  

Попов 1962: Попов, К. Съвременен български език. Синтаксис. София: Наука 
и изкуство.  

Поспелов 1955: Поспелов, Н. С. Соотношение между грамматическими кате-
гориями и частями речи. – В: Вопросы грамматического строя. Ред. кол. 
В. В. Виноградов и др. Москва, АН СССР, Ин-т языкознания.  

Реформатский 1960: Реформатский, А. А. Введение в языкознание. Москва, 
Учпедгиз.  

Русинов 1963: Русинов, Р. Предикативните наречия в български език. – Български 
език и литература, № 4, с. 19–24.  

Тагамлицкая 1972: Тагамлицкая, Г. Современный русский литературный язык. 
Ч. 2. Морфология. София: Наука и изкуство.  

Ходова 1979: Ходова, К. И. Предложения с подлежащим-существительным и 
предикативным наречием в староболгарском. – Palaeobulgarica № 2, с. 28–
36.  

Ходова 1980а: Ходова, К. И. Безличные предложения по данным Супрас-
льской рукописи и других древних памятников славянской письменности. 
– В: Проучвания върху Супрасълския сборник. София: БАН, с. 164–169.  

Ходова 1980б: Ходова, К. И. Простое предложение в старославянском языке. 
Москва, Наука.  

Шчерба 1974: Щерба, Л. В. О частях речи в русском языке. В: Языковая сис-
тема и речевая деятельность. Ленинград: АН СССР, Отд-ние лит. и яз. 

 
Jelitte (1961): Jelitte, H. Studien zum Adverbium und zum adverbialen Bes-

timmung im Altkirchenslavischen. Eine morphologisch-syntactische Unter-
suchung. Meisencheim am Glan. 

Rothe 1960: Rothe, Н. Unpersönliche Regentia mit dem Infinitiv im Altkirchen-
slavischen (Ein Beitrag zu der Diskussion über die sogenannte Kategorie des 
Zustandes). – Slovo, (9–10), pp. 105–128.  

Zlatanova 1976: Zlatanova, R. Die Struktur des zusammengesetzten Nominalprädi-
kats im Altbulgarischen. München: Otto Sagner.  

Zlatanova 1983: Zlatanova, R. Zur Syntax der adverbialen Formen bei Johannes 
dem Exarchen. – Palaeobulgarica, № 1, pp. 47–63. 

Zlatanova 1988: Zlatanova, R. Unpersönliche Sätze in der Übersetzung der Reden 
gegen die Arianer und in anderen altbulgariscen Denkmälern. In Symposium 
Methodianum. Beiträge der Internationalen Tagung in Regensburg (17. bis 24. 
April 1985) zum Gedenken an den 1100. Todestag des hl. Method. Trost, K., Völkl, 
E., Wedel, E.[Hrsg.]. Neuried.  

 



Татяна Илиева 
 

 170 

REFERENCES 
Blazhev 1955: Blazhev, Bl. Za dumite, koito spadat kam kategoriyata na sastoynieto 

v ruski i bulgarski ezik. – Bulgarski ezik, № 1, pp. 44–52.  
Duridanov 1993: Duridanov, Iv. ed. Gramatika na starobulgarskiya ezik. Fonetika, 

morfologiya, sintaksis. Gl. red. Iv. Duridanov. Sofia, BAN.  
Georgiev 1976: Georgiev, St. Sistema na narechieto v savremenniya bulgarski knizho-

ven ezik. Dis. za poluchavane na nauchnata stepen “doktor na filologicheskite nau-
ki”. Sofia. 

Georgieva 1969: Georgieva, V. Bezlichnye predlozhenija po materialam drevney-
shikh slavyanskikh pamiatnikov (osobenno staroslavianskikh). – Slavia, 38 (1), 
pp. 63–90.  

Hodova 1979: Hodova, K. I. Predlozhenija s podlezhashtim-sushtestvitel'nym i pre-
dikativnym narechiem v starobolgarskom. – Palaeobulgarica, № 2, pp. 28–36.  

Hodova 1980a: Hodova, K. I. Bezlichnye predlozhenija po dannym Suprasl'skoy 
rukopisi i drugikh drevnikh pamiatnikov slavianskoj pis'mennosti. – In: Pro-
uchvaniya varhu Suprasalskya sbornik. Sofia, BAN, pp. 164–169.  

Hodova 1980b: Hodova, K. I. Prostoe predlozhenie v staroslavianskom jazyke. 
Moskva: Nauka.  

Izachenko 1955: Izachenko, A. V. O “kategorii sostoyanija” v slavianskikh jazy-
kakh. – Voprosy jazykoznaniia, № 6, pp. 47–65.  

Jelitte 1961: Jelitte, H. Studien zum Adverbium und zum adverbialen Bestimmung 
im Altkirchenslavischen. Eine morphologisch-syntactische Untersuchung. Mei-
sencheim am Glan. 

Kuznetsov 1953: Kuznetsov, P. S. Istoricheskaja grammatika russkogo jazyka/mor-
fologija/. Moskva, Izd-vo Mosk. un-ta.  

Popov 1962: Popov, K. Savremenen bulgarski ezik. Sintaksis. Sofia, Nauka i izkust-
vo.  

Pospelov 1955: Pospelov, N. S. Sootnoshenie mezhdu grammaticheskimi kategori-
jami i chastiami rechi. – In: Voprosy grammaticheskogo stroja. Red. kol. V. V. 
Vinogradov i dr. Moskva, AN SSSR, In-t jazykoznanija.  

Reformatskii 1960: Reformatskii, A. A. Vvedenie v jazykoznanie. Moskva, Uch-
pedgiz.  

Rothe 1960: Rothe, Н. Unpersönliche Regentia mit dem Infinitiv im Altkirchensla-
vischen (Ein Beitrag zu der Diskussion über die sogenannte Kategorie des Zu-
standes). – Slovo, (9-10), pp. 105–128.  

Rusinov 1963: Rusinov, R. Predikativnite narechiya v bulgarski ezik. – Bulgarski 
ezik i literatura, № 4, pp. 19–24.  

Shcherba 1974: Shcherba, L. V. O chastiakh rechi v russkom jazyke. In: Jazykovaja 
sistema i rechevaja dejatel'nost'. Leningrad: AN SSSR, Otd-nie lit. i jaz.  

Tagamlitskaja 1972: Tagamlitskaja, G. Sovremennyi russkii literaturnyi jazyk. Ch. 
2. Morfologija. Sofia, Nauka i izkustvo. 

Vinogradov 2001: Vinogradov, V. V. Russkii jazyk. Grammaticheskoe uchenie o 
slove. Pod red. G. A. Zolotovoj, 4-oe izd. Moskva: Russkii jazyk.  



Предикативите в старобългарския език и представянето им в историческите речници 
 

 171 

Zlatanova 1972: Zlatanova, R. Adverbialni formi – component na sastavno skazu-
emo v starobulgarski. – Bulgarski ezik, № 1, pp. 47–55. 

Zlatanova 1976: Zlatanova, R. Die Struktur des zusammengesetzten Nominalprädi-
kats im Altbulgarischen. München, Otto Sagner.  

Zlatanova 1983: Zlatanova, R. Zur Syntax der adverbialen Formen bei Johannes 
dem Exarchen. – Palaeobulgarica, № 1, pp. 47–63. 

Zlatanova 1988: Zlatanova, R. Unpersönliche Sätze in der Übersetzung der Reden 
gegen die Arianer und in anderen altbulgariscen Denkmälern. In Symposium 
Methodianum. Beiträge der Internationalen Tagung in Regensburg (17. bis 24. 
April 1985) zum Gedenken an den 1100. Todestag des hl. Method. Trost, K., Völkl, 
E., Wedel, E.[Hrsg.]. Neuried.  

 
Съкращения на средновековни паметници 
Ап ХIV: Апостол ХIV в.   
ГАм: Хроника на Георги Амартол  
ГБ ХI: Слова на Григорий Назиански (ХI в.)  
ГБ ХIV: Слова на Григорий Назиански с тълкувания ХIV в.  
Евх: Синайски евхологий  
Ен: Енински апостол  
ЕфрКрм: Ефремовска кормчая  
ЖитАндрЮр: Житие на Андрей Юродиви  
Златоструй ХII – Сб. Златоструй по ркп. от ХІІ в.  
Зогр: Зографско евангелие  
Изб 1073: Симеонов изборник от 1073 г.  
Изб 1076: Симеонов изборник от 1076 г. 
ЙоФлДр: Древности на Йосиф Флавий  
ЙоЕБ: Богословие на Йоан Екзарх   
КТур За чов. душа: Слово за човешката душа от Кирил Туровски 
Клоц: Клоцов сборник  
Мар: Мариинско евангелие   
МинПутХI: Миней Путятин ХI в. 
Мин 1096: Служ. миней за м. октомври по ркп. от 1096 г 
Мин 1097: Служ. миней за м. ноември по ркп. от 1097 г. 
МинНовгСепт ХII: Новгородски миней за м. септември по ркп. от ХII в.  
НовгIЛ: Първи Новгородски летопис 
Остр: Остромирово евангелие 
Пал ХIV: Палеен сборник ХIV в. 
ПАХI: Пандекти на Антиох ХI в. 
ПНЧ: Пандекти на Никон Черногорец 
ПсковIЛ: Първи Псковски летопис 
Сав: Савина книга 
СбТр ХVI: Троицки сборник ХVI в. 
Син: Синайски псалтир  
СлПолкИгор: Слово за полка на Игор 
СлужВарлХII: Служебник на Варлаам Хутински ХII в. 
Супр: Супрасълски сборник 
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Упир: Ръкопис на Упир Лихий от 1047 г.  
Юр: Юриевско евангелие след 1119 г. 
 
Съкращения на библейски книги 
Бт – Книга Битие  
Ест – Книга Естир  
Йов – Книга Йов  
Пр – Книга Притчи Соломонови  
Ис - Книга на прор. Исая  
Мк – Евангелие според Марк  
Лк – Евангелие според Лука  
Йо – Евангелие според Йоан  
I Кор – Първо послание на св. ап. Павел до коринтяните  
IIТим – Второ послание на ап. Павел до Тимотей  
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