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ВСТЪПЛЕНИЕ 
 

 СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ КАТО СТРОИТЕЛ НА КНИЖОВНИЯ НИ 
ЕЗИК 

 
 
 

§ 1. Книжовноезиковата ни традиция до Софроний и Софрониевият език 
През тринадесетвековното съществуване на българската държава по силата на 

изключително превратна историческа съдба българският народ, достигал политически 
и културни извисявания, каквито малко народи в света познават, но и преживявал 
трагични крушения от съдбовен характер, си е служил с книжовен език, който има своя 
единадесетвековна история. И тя е не по-малко сложна и трагична от историята на 
българската държава. 

Ако живата устна българска реч през всичкото това време реално съществува чрез 
многобройните си диалектни форми, то книжовният ни език исторически се представя 
в няколко хронологически облика – старобългарски, среднобългарски и 
новобългарски. 

 
§ 1 а. Съдбата на старобългарската книжовноезикова традиция 
Старобългарският книжовен език, създаден в средата на ІХ върху източ-

нобългарска говорна основа от великите първокнижници Кирил и Методий и от 
техните ученици и последователи Климент Охридски, Константин Преславски, Иоан 
Екзарх и ред други, не остава само език на българската книжнина и държава. Твърде 
скоро той се възприема и налага като книжовен език на цяла една нова европейска 
цивилизация – славянската. С него започват да си служат за културни нужди и други 
славянски (и неславянски) народи на изток, юг и запад. Именно този факт кара някои 
чуждестранни езиковеди да наричат този език старославянски, 
староцърковнославянски, книжовнославянски или другояче1. Към ХІІ-ХІV век 
книжвната форма на българския език в Европа реално функционира освен в своя 
автентичен старобългарски вид и в няколко други, предимно фонетични, редакции сред 
използващите го други народи – руси, сърби, хървати, моравци, румъни. 

Падането на България под турско владичество в края на ХІV в. има трагични 
последици не само за държавния, политическия, икономическия и социален живот на 
българския народ, но и за неговото културно развитие и книжовен език. Разрушени са 
забележителни книжовни центрове, унищожени са неоценими паметници на 
книжовността, избити или прокудени са най-видните представители на българската 
интелигенция. Всичко това има съдбовни последици и за книжовния език. Той не само 
насилствено прекъсва своето естествено развитие на българска почва, но и постепенно 
пресеква, потъва в забрава. 

От ХV век насетне грамотните среди у нас не са вече в състояние да си сружат 
нормално със същинския старобългарски книжовен език. За книжовни нужди 
постепенно се налагат развилите се извън българските земи негови редакции – най-вече 
руската и сръбската, известни като черовнославянски език. 

Черковнославянската книжнина обаче била трудно понятна за народа, тъй като 
неговата реч през изтеклите столетия преживява съществени изменения в естествения 
си развой. Граматичната му система например в резултат на продължително развитие 
престанала да бъде синтетична, падежните отношения вече се изразявали с предлози. 
                                                            

1 Вж. Мирчева Д. Към периодизацията на историята на българския литературен език от донаци-
оналната епоха (ІХ-Х до VІІІ в.). – Славянска филология, т.15, С., 1978, с. 288. 
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Този развой се характеризира като преход от синтетизъм към аналитизъм. 
Аналитизмът засегнал и другите равнища на езика. 

 
§ 1 б. Книжовноезикова практика на дамаскинарите 
Все по-остро започва да се чувства необходимост от литература на достъпен 

народен език написана. Това подтиква родолюбиви книжовници – граматици, монаси, 
попове – да последват примера на гръцкия монах Дамаскин Студит, който в условията 
на подобна езикова ситуация при гърците съставил на народен гръцки език специален 
сборник с поучителни нравствено-религиозни четива, наречен “Съкровище”2. 

От края на ХVІ в. този сборник започнал да получава все по-широко 
разпространение и у нас – отначало в черковнославянски преводи, а по-късно в преводи 
на новобългарски народен език. Първите му преводи се появяват в западнобългарските 
области на черковнославянски книжовен език (от сръбска редакция), в който има 
известни отклонения по посока на говоримия народен език3, но това е само едно 
преходно начало. През ХVІІ в. се правят нови преводи на ранните дамаскини вече 
изцяло предадени на народен език4. Така че през ХVІІ и ХVІІІ в. у нас вече са се 
очертали два книжовни потока – черковнославянски и дамаскински. “Ãäå ìîãóòü – 
пита се нашият дамаскинар Йосиф Брадати - ïðîñòè ëþäèå äà ðàçóìåþòú ïñàëòèðñêîå 
òúëêîâàíèå è êàíîíñêîå ÷åòàíèå? Ìèðñêè öðúêâè äðóãî ïðàâèëî òðåáóå äà èìàò, êíèãè 
ïî¹÷èòåëíè ïî ïðîñòè ÿçèêú äà ñå ðàçáèðàò è ïðîñòèè ëþäèå áåçêíèæíè äà ðàçóìåþòú”5. 

Езикът на новобългарските дамаскини може да се разглежда като стихийно 
зародил се през феодализма опит за създаване на нов книжовен български език върху 
основата на говоримата народна реч. При тогавашните условия, когато процесите на 
национално самоосъзнаване и изграждане социално-икономически и политически все 
още не са подготвени, не са назрели, когато елементарната форма на грамотност се е 
осъществявала в килийното църковно училище на черковнославянски, когато 
културният процес почти не се извисявал над преписваческата, преводаческата и 
компилативната дейност, езикът на дамаскинте с неговата диалектна пъстрота е имал 
ограничено социално предназначение. Не е могъл да се развива по посока на 
общонародност, многофункционалност и единство. 

 Достатъчно е обаче да назреят условията за национално пробуждане от средата 
на ХVІІІ век насетне, за да се превърне той в едно от началата на исторически 
необходимия единен национален книжовен език. 

§ 1 в. Книжовноезикова практика на Паисий Хилендарски 
Паисиевата “История славеноболгарская”, която ознаменува първородния вик 

на българската нация, не остава встрани от дамаскинската езикова традиция, но и не я 
следва ммного отблизо. Затова нейният език стъписва съвременния читател със силно 
застъпената черковнославянска норма. Оттук и противоречивите оценки за характера 
на нейния език6.   

В действителност Паисий може да се смята за продължител на дамаскинската 
езикова традиция, но в същото време по своеобразен начин той е и неин отрицател. 
Продължава я, доколкото и той пише за простите “îðà÷å è êîïà÷å”, но пише за тях 
история на славното им минало като народ, който пръв от всички славяни създава своя 

                                                            
2 Вж. Цонев Б. История на българский езикъ, т. І. С., 1919, с. 124-275; Петканова Д. Дамаскините 

в българската литература. С., 1965, с. 8. 
3 Петканова Д. Цит. съч., с. 215. 
4 Петканова Д. Посоч. съч., с. 68 и 216. 
5 Маринов Д. Йеромонах Йосиф Брадати. – Сборник НУНК, кн. ХVІІІ, с. 119. 
6 По този въпрос вж. Андрейчин Л. Езикът на Паисиевата “История славеноболгарская” и нача-

лото на новобългарския книжовен език. – Из историята на нашето езиково строителство. С., 1977, с. 173-
183. 
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държава, писменост и книжовна култура. Противостои й, доколкото преследваната 
висока цел изисква за езика на “Историята” общонародна, многофункционална 
книжовна форма на българския език, която, бидейки понятна на обикновения читател и 
слушател, в същото време да извисява народностното му чувство с магията на своите 
форми, които носят следите на онова минало, когато българите са били велики. 

За Паисий следователно езикът е не само достъпно словесно изражение на 
историята, но и неин носител. Ето защо той не може да използва нито добре познатата 
му стара книжовна форма – черковнославянската, като непонятна за българите, нито 
простонародната – дамаскинарската, като лишена от белезите на историчността, 
книжовната обработеност и единството. 

При тези условия Паисии пристъпва към създаване на нова книжовна форма на 
българския език, която, съчетавайки езиково минало и настояще, да отговаря на 
изискванията, които времето му поставя. Това той постига като съединява в една 
текстова тъкан7 “áîëãàðñêè ïðîñòè ðå÷è” в тяхната дамаскинска книжовна форма със 
“ñëîâåíñêè”, т.е. с черковнославянски. Затова езикът на “История славяноболгарская” 
носи определено новобългарско съдържание и дух, облечени в архаизирани по 
черковнославянски образец форми. Изкуствеността на тези форми съзнават още 
Паисиевите съвременници, затова немалко преписи на историята свидетелстват за 
опити да си приведе езиковата й форма в съответствие с новобългарското съдържание и 
дух. 

 
§ 1 г. Софрониевата книжовноезикова практика 
Започнатото от Паисий езикостроително дело особено плодотворно бива 

продължено от Софроний Врачански. Като тръгва от дамаскинарската езикова 
традиция, той развива по-нататък в демократичен дух заложените в Паисиевия език 
принципи на езиково строителство. Езикът на неговите съчинения е от изключително 
важно значение за началното изграждане на новобългарския книжовен език. 

1. Личността и делото на Софроний Врачански многократно са привличали 
вниманието на българската и чуждестранната наука. Търсени са измеренията на 
приноса му в социалните и духовните процеси през втората половина на ХVІІІ и 
началото на ХІХ в.8, изследвани са отделни негови съчинения от литературно-
историческа и езикова гледна точка9, но все още в езиковата ни история цялостно и 
пълно ролята на Софроний Врачански в градивните книжовноезикови процеси на 

                                                            
7 Picchio R. Lo slavobulgaro di Paisij. Rioercne Slavistiche, ХІV,  p. 99. 
8 Теодоров-Балан А. Софроний Врачански. За стогодишницата на новата българска печатна книга 

(1806-1906). – Българска библиотека, бр. 8, С., 1906 (ІІ. Животът и делата на Софрония, с. 40-58; ІІІ. 
Новата българска печатна книга, с. 59-106;  ІV. Книжовната работа на Софрония, с. 107-132); Арнаудов 
М. Софроний Врачански (1739-1813). Второ издание, С., 1947; Динеков П. Първи възрожденци. Из 
българското минало, кн. ІІІ, С., 1942, с. 101-127; Киселков В. Сл. Софроний Врачански. Живот и 
творчество, С., 1963; Георгиев Е. Софроний Врачански в развитието на Българското възраждане и на 
новата българска литература. – Литературна мисъл, г. ІІІ, 1959, кн.6, с. 81-96. 

9 Пенев Б. История на новата българска литература, т. ІІ, С., 1977, с. 209-261; Георгиев Е. 
Софроний Врачански. – История на българската литература, БАН, т.2. Литература на Възраждането, С., 
1966, с. 59-82; Радев Ив. Българска възрожденска литература. С., 1980, с. 77-155; Ангелов Б. Ст. Ранни 
книжовни занимания на Софроний Врачански. – Изв. на Инст. за бълг. лит., кн. V, С., 1957, с. 385-403; 
Ничева К. Езикът на Софрониевия “Неделник” в историята на българския книжовен език. С., 1965; 
Жерев Ст. Езикът на Софрониевия препис на “История славянобългарска” от 1781 г. в сравнение с 
първия (1765). – Бълг. ез., г. ХVХ, 1959, кн. 2, с. 122-137; Романски Ст. Нов препис на Паисиевата 
история от 1781 г., съпоставен с преписа  от 1765 г. – Бълг. старини, кн. ІХ, БАН, С., 1938; Русинов Р. 
Ранната книжовна дейност на Софроний Врачански и нейното значение за изграждането на съвременния 
български книжовен език. (По случай 160 години от смъртта му). – Бълг. ез., г. ХХV, 1975, кн. 6, с. 575-
580; Иванов П. П. Котленски дамаскин, преписан от Стойко иерей на 1765 г. – Изв. на Семинара по 
слав. Филол. при Унивверситета в София, кн. ІV, С., 1921, с. 49-84. 
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епохата не е разкрита. Тази задача докрай може да бъде решена едва след като бъдат 
проучени езиково всички негови съчинения – преводни и оригинални. 

Като книжовник Софроний Врачански се формира в родното си селище Котел, 
населено с предприемчиво и будно население. Котелчани били не само големи 
патриоти с горд нрав и свободолюбив дух, но се отличавали и с по-издигнати духовни 
интереси. Тук цели столетия не е прекъсвала книжовната дейност – преписват се и се 
подвързват множество книги. По приписки в стари ръкописи, като се започне от ХVІ в. 
насетне, до нас са достигнали имената на книжовници като поп Дехо, Драгота 
Граматик, поп Люцкан, Тодор Люцкан, Добри поп Георгиев, поп Милко, поп Тодор, 
поп Велико, Димо Грешният и др. 

С името на поп Милко от ХVІІІ в. се свързва началото на Котленската книжовна 
школа, която обхваща и съседните селища Жеравна, Тича, Градец. Тя се характеризира 
със свои калиграфски навици в написанието и оформянето на ръкописа, с определени 
предпочитания в орнаметировката и т.н. Тук се преписват и подвързват часослови, 
евангелия, требници, минеи, сборници със смесено съдържание, дамаскини, 
исторически съчинения10. Никак не е случаен фактът, че именно Котел дава на 
Българското възраждане едни от най-големите му личности като Софроний Врачански, 
Георги Мамарчев, Стефан и Анастас Богориди, Г. С. Раковски, Неофит Хилендарски, д-
р П. Берон, А. Кипиловски, Гаврил Кръстевич, Ст. Изворски, д-р Васил Берон и др.11. 
Едни от тях оглавяват борбите за църковна независимост и за национално 
самоопределение, други отдават силите си за духовното и културно издигане и 
развитие на нацията, но и едните, и другите играят важна роля в строителството на 
националния книжовен език. 

От богатата книжовна дейност на Софроний Врачански до нас са достигнали 
едва петнайсетнина съчинения – преписи или преводи от черковнославянски и гръцки. 
Само “Житие и страдания грешнаго Софрония” има напълно оригинален характер. 

2. Езиковите особености на тези съчинения дават основание да се разграничат 
три периода в книжовноезиковата дейност на Софроний – котленски, врачанско-
видински и букурещки. 

2.1. Котленският период се представя от ранните съчинения на Софроний 
Врачански: Препис на Паисиевата история от 1765 г.,  Котленски дамаскин от 1765 г., 
Първи, Втори, Трети часословец от 1768 г. и по-късно, Жеравненски сборник, Втори 
препис на Паисиевата стория от 1781 г., Архиерейски служебник от 1794 г. 

През това време основно се изграждат възгледите на Софроний (тогава все още 
под светското си име Стойко Владиславов или Стойко йерей) за книжовния език. 
Преписваческата му работа го среща още в самото начало с двете книжовни форми на 
българския език по това време – черковнославянската и простонародната 
дамаскинарска. За езиковото му изграждане от решаващо значение се оказват 
преписите на новобългарски дамаскини и смесени сборници, възникнали в централната 
балканска област. Те са написани на език, който представя най-същностните черти на 
диалектите от тая част на българските земи, без обаче да се покрива изцяло с който и да 
е от тях12. Именно като преписвач той е имал възможност многократно да се убеждава, 
че популярността на дамаскинските сборници сред народа се дължи преди всичко на 
достъпния им жив народен език. 

В началото на 80-те години на ХVІІІ век Стойко Владиславов вече е усвоил 
книжовна форма на българския език, която се основава на говоримата народна реч в 
централната балканска област, включваща и родния му говор. Макар в нея да се 
съдържат чертите на котленския диалект, тя не се покрива изцяло с него – не споделя 
                                                            

10 Вж. Ангелов Б. Ст. Милко Котленски. – Съвременници на Паисий, т. ІІ, С., 1964, с. 60, 64. 
11 Вж. Киселков В. Сл. Цит. съч., с. 32-33; Жечев Т., Българският Великден или страстите бъл-

гарски, С., 1976, с. 28-46, 135-140, 280-295. 
12 Русинов Р. Цит. съч., с. 578. 
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например типичния котленски изговор на меки [т’], [д’] като [к’],  [г’]13, не съвпада 
обаче напълно и с езика  Котленския дамаскин – различия има например в областта на 
фонетичните и морфологичните явления. 

За чертите на Софрониевия книжовен език през този период съдим по Втория 
препис на Паисиевата история от 1781 г., който по същество е цялостна езикова 
преработка в духа на онези рабирания за книжовния език, които Софроний е имал по 
това време14. 

2.2. Врачанско-видинският период обхваща времето от 1794 г. до 1803 г., когато 
Софроний поема Врачанската епархия. От това време са завършените през 1802 г. два 
обемисти сборника, известни като Първи видински сборник и Втори видински сборник. 
В езика на повестените в тях съчинения се наблюдават някои нови явления, които 
говорят за настъпило развитие във възгледите на Софроний за основата на книжовния 
език и за облика на някои важни морфологични норми. 

До този момент житейските пътища са водили Стойко Владиславов в източно-
българските области – в “Житието” му се споменават Шумен, Търново, Осман пазар 
(Омуртаг), Карнобат, Сливен, Ямбол, Анхиало, Арбанаси и др. Сега последвало 
продължително пребиваване в Северо-Западна България. То му позволило да опознае и 
западния тип български говори. Ратувайки за общонароден книжовен език, той стига до 
разбирането, че в неговата основа трябва да залегнат повече диалекти, че трябва да се 
опира на по-широко представена народностна база. Ето защо през този период в езика 
му навлизат особености и черти от западните диалекти, които той целенасочено 
прокарва. По такъв начин на практика Софроний става най-ранният изразител на разби-
рането за полидиалектна основа на новия книжовен език, застъпвано по-късно и от 
други видни негови строители. 

2.3. През букурещкия период, когато е лишен от възможност с живо слово да 
служи на народа си, Софроний създава нова поредица съчинения: Неделно поучение и 
катехизис на православната вяра (1803-1805 г.), Изповедание на православната вяра 
(Книга за трите религии – християнство, юдейство и мохамеданство) от 1805 г., Житие 
и Страдания грешнаго Софрония (1805 г.), Кириакодромион (Неделник) – едниствената 
му печатна книга (1806 г.) и Гражданское позорище (1809 г.). 

Съчиненията от този период са много важни за историята на българската 
литература и на книжовния ни език – от това време е единственото му изцяло 
оригинално художествено произведение и единствената отпечатана книга.  В езика му 
през този период се наблюдава ново развитие – проличава определена тенденция към 
книжовна обработеност със средствата и възможностите на старата книжовна норма – 
черковнославянската. 

Ако езикът на “Неделника” е цялостно проучен в монографичното изследване на 
К. Ничева15, то останалите Софрониеви съчинения езиково са слабо или частично 
изучени16. Върху много от тях липсват каквито и да са проучвания, например за 
съчиненията от “Втори видински сборник”17, “Изповедание на православната вяра”, 
“Гражданское позорище” и др. 

                                                            
13 Стойков Ст. Българска диалектология. Второ поправено издание, С., 1968, с. 76. 
14 Жерев Ст. Цит. съч, с. 126. 
15 Ничева К. Езикът на Софрониевият “Неделник” в историята на българския книжовен език, С., 

1965, 247 с. 
16 Иванов П. П. Котленски дамаскин, преписан от Стойко иерей на 1765 г. – Изв. на Семинара по 

Слав. Филолог. при Университета в София, кн. ІV, С., 1921, с. 49-84; Жерев Ст. Цит. съч.; Романски Ст. 
Цит. съч; Робинсон А. Н., Дылевский Н. М. Софроний Врачански и его жизнеописание. – Софроний 
Врачанский. Жизнеописание. АН СССР, Литературные памятники, Л., 1976, с. 86-88.  

17 Освен общото описание на този сборник, изследвания върху езиков материал са правени само за 
“Езопови басни”: Моллов Ив. Новонамерен ръкописен сборник на Софроний Врачански (притежание на 
частно лице). – Списание на БАН, 1911, г. І, кн. 1, с. 137-160; Ничев Ал. Софрониевият превод на 
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Като се има предвид това състояние на изследванията върху езика на Софро-
ниевите съчинения, тук вниманието е насочено към езика на две от тях – преводната 
повест “Митология Синтипа Философа” от “Втори виднски сборник” и 
автобиографичната повест “Житие и страдания грешнаго Софрония”. Тъй като и двете 
съчинения остават в ръкопис и дълго време са неизвестни на широкия кръг читатели, те 
имат значение за езиковата ни история не с упражнено влияние върху градивните 
процеси при формирането на новобългарския книжовен език, а с това, че са автентичен 
документ, живо свидетелство за развитието на езиковите възгледи у Софроний, за 
състоянието и особеностите на неговия език и стил, за насоките, в които върви 
строителството на книжовния ни език в самото начало на ХІХ век и за творчески 
принос на Софроний в определянето на тези насоки. 

“Втори видински сборник” се състои от 439 листа, на които са поместени пет 
самостоятелни съчинения: 1. Кратки разкази и поучениия; 2. Митология Синтипа 
Философа; 3. Езопови басни; 4. Философски поучения или нравоучителни разкази; 5. 
Слово на правление новаго архиерея. 

Повестта “Митология Синтипа Философа” е поместена от л. 10 до л. 69 и заема 
общо 119 страници от сборника. Това е първият новобългарски превод на популярната 
в много източни литератури повест за персийския цар Кир, за сина му и за неговия 
учител Синбад, позната на персийската литература като “Синдибаднаме”, на арабската 
– като “Седем везири”, на византийската – като “Синтипа Философ”, а на славянските 
литератури - под наименованието “Митология на Синтипа Философ”. У Софроний тя 
само в началото е озаглавена по тоя начин, върху страниците стои заглавието 
“Баснословие Синтипа Философа”. 

Долавяйки нуждата от достъпно за простия читател увлекателно четиво, 
Софроний Врачански превежда занимателната повест от нейния гръцки вариант “ê 
ðàçóìå‘íè·þ áî‘ëãàðñêîìó ïðî‘ñòîìó íàðî‘äó íà âíý‘øíîìó ïî‘ëçó ïðî÷èòàþ‘ùèì þ” 10, като я 
поднася на на читателя преведена на говоримия народен език, макар този език да е все 
още книжовно неустроен и беден “§ íà‘ñü ïðåïè‘ñàíà è ïðåâå‘äåíà § ãðå‘÷åñêàãî ïðîñòðà‘ííàãî 
ÿç¥‘êà íà áî‘ëãàðñê·è‡ êðà‘òê¶è‡ è ïðî‘ñò¥è‡ ÿç¥‘êü”10. 

Второто съчинение, повестта “Житие и страдания грешнаго Софрония”, е 
писано по всяка вероятност в Букурещ през 1803-1804 г. Подвързано е в сборника 
“Изповедание на православната вяра” (1805) и заема 10 листа от л. 353 до л. 362а, общо 
20 страници.  

В езиково и стилистично отношение “Житието” на Софроний е изключително 
ценно съчинение поради факта, че е изцяло оригинална Софрониева творба. Ако върху 
езика и стила на “Митологията” в някаква степен все пак езикът и стилът на оригинала 
са могли да влияят, то тук в най-чист вид се проявява характерът и обликът на 
Софрониевият език. Друго важно съображение е, че тези две съчинения свидетелстват 
за състоянието на Софрониевия език в два различни периода от книжовната му дейност 
– врачанско-видинският и букурещкият. 

Всичко това определя и задачата на изследването – да се проучи езикът на 
Софроний в тези две съчинения откъм фонетико-графични, морфологични и 
синтактични особености с оглед на книжовните езикостроителни процеси в края на 
ХVІІІ и началото на ХІХ в., като по настъпилите изменения в езика им се съди за 
промените в разбиранията на Софроний за характера, облика и системата на книжовния 
език, който е в началния стадий на своето изграждане.  

 
 

                                                                                                                                                                                          
Езопови басни. – Годишник на СУ, Филологически Факултет, т. LVІІ, кн. 1, 1963, с. 1-122; Ничев Ал. 
Към речника на Софрониевия превод на Езопови басни. – Бълг. ез., г. ХІ, кн. 5-6, с. 493-503.  
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ПЪРВА ГЛАВА 
 

ФОНЕТИКО-ГРАФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ 
 
 
§ 2. Софроний като преписвач 
Правописно-графичните и преписваческите навици на Софроний Врачански 

свидетелстват за принадлежността му към Котленската книжовнопреписваческа 
школа. От тази школа излиза, тук се подготвя и израства като книжовник поп Стойко 
Владиславов, по-късният Софроний Врачански., който става нейният най-ярък и най-
талантлив представител. Неговата книжовна дейност прави котленското книжовно 
огнище културно средище с национално значение. 

По всяка вероятност Софроний се учи при поп Милко Котленски отначало в 
махленското килийно училище, а по-късно целенасочено и системно усвоява 
калиграфия, преписвачески, илюстраторски и подвързвачески умения. Кога е станало 
това? 

От “Житието” знаем, че след ранната му женитба, когато върху юношеските му 
плещи легнали тежките дългове на чичо му, Стойко опитал да прехранва семейството 
си със занаятчийска работа, но не му потръгнало. Навярно още в тези години той е 
препечелвал по някой и друг грош при стария си учител поп Милко, помагайки му в 
преписването и подвързването на ръкописи, поръчани от богати котелчани. Така 
усвоил и усъвършенствал преписваческото и подвързваческото изкуство, в което 
показал забележителни способности. 

Задържането му в Котел и помощта на селските първенци при ръкополагането на 
Стойко за свещеник в много млада възраст трябва да се разглеждат като признание на 
тези му способности, които той още повече изявил по време на свещеничеството си. 
Затова на него имено през 1765 г. било възложено преписването на Паисиевата история 
и на дамаскина, известен като Котленски. По това време поп Стойко очевидно вече 
имал славата на опитен преписвач. Това се вижда и от майсторското изпълнение на 
ръкописите, показващо умела и опитна ръка в преписването, украсата и подвързването. 

Софрониевият почерк се отличава с особена плавност и своеобразно изящество, с 
подчертан стремеж към хармонично съчетаване на удебелени и изтънени линии, които 
правят писмото му не само красиво по форма и четливо, но доставят и определена 
естетическа наслада при четене. Буквите са дребни, полууставни, с височина около 2 
мм, писани без свързвания една с друга, което изисква отмерени, фини движения на 
много опитна ръка. Ръкописите му са оформени с много вкус, с умело съчетаване на 
плетеници, орнаменти, червени заглавни букви, думи, подзаглавия, а понякога и с 
миниатюри. Подвързвани са в старателно оформени кожени подвързии. 

 
§ 3. Графични и правописни особености на Софрониевия езиков модел 
В “Митологията” и в “Житието”18 Софроний си служи с традиционната за 

дамаскините азбука от черковнославянски едноеров тип, в която се наброяват до 43 
букви. Тя включва следния буквен състав: à, á, â, ã, ä, å, æ, ç, s, è, ¥, ·, v, è‡, ê, ë, ì, í, î, 
w, ï, ð, ñ, ò, », ¹, ó, ô, õ, ö, ÷, ø, ù, ü, þ, , ý, ÿ, џ, ¾, ¿, §. 

1. Кои са най-типичните графико-фонетични характеристики на тази буквена 
система? 

а) На първо място трябва да се посочи нейният традиционен характер – 
отразява особеностите на черковнославянската писмена реч, в която едни от 
                                                            
18 В илюстративните примери двете съчинения се представят със съкращенията - М (“Митология 
Синтипа Филосова”), Ж (“Житие и страдания грешнаго Софрония”) и съответно страницата от ръкописа, 
като обратната страна на листа се означава с буквен индекс “а”, напр. М - 20 или М - 20а. 
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старобългарските букви (©, «) са изоставени поради отсъствие на означаваните от тях 
звукове, други (ý, ) са запазени с изменена звукова стойност, трети у Софроний, по 
примера на дамаскинарската практика, са възприети като означители на един и същи 
звук (¥), или с едни и същи букви се предават различни звукове (à, , ü). 

б) На второ място като важна особеност е липсата на единен способ за 
означаване на типичния новобългарски звук [ъ]. 

2. Конкретизирани, тези характеристики могат да се представят в няколко 
основни случая.  

2.1. По черковнославянски образец за предаване на звук [и] в различни позиции 
(и според произхода на думата) Софроний си служи с буквите è, ¥, ·, v, като трябва да 
се отбележи че, в черковнославянски ¥ означава отделен звук [¥]. Тези графични 
решения той възприема от утвърдилата се до него в българските земи средновековна 
графична практика, характерна и за езика на дамаскините, и за сборниците от смесен 
тип. 

При използването на всяка една от тези букви Софроний се води (или поне се 
стреми да се ръководи) от черковнославянските правописни норми. 

а) Буква · например пише в следните случаи: 
- пред гласни: М – ïð·è‘äå 19а, ïðåäîá¶‘åøü 59, æå‘íñê·à 40; Ж – ï·àí¥ 361, ëàä·à‘ 361,  

·ó‘í·à 358а и др.; 
- пред è‡: М – äà ïîêð·è‡ 68, äðóã·è‡ 47, öàðñê·è‡ 47, äà ï·òü 51а; Ж – í·è‡ 358а, ¹á·è‡öà 

356а, äðóã·è‡ 359 и т.н.; 
- пред съгласни в думи от чужд произход: М – Ñvíò¶‘ïà 50а, ì¶‘ìîâå 61, àџ·äè‘ñà 

359а; Ж – àðõ·ä·à‘êîíü 358, Ñåðàô¶‘ìü 358, â¶‘íî 360, ²ñó‘ôü 360 и др.  
Изключенията от тези правила са редки, напр. á¶‘ëü Ж-357 от глагола á¶‘ за да се 

разграничи от омонимичната причастна форма на спомагателния глагол å‘ñìü – áè‘ëü Ж-
353. 

В някои случаи буквата има звукова стойност [й]: Ж – Êðà·w‘âó 362, áà·ðà‘ìà 355а, 
Ñòw‘·êî 353 и др. 

б) Буква  v се използва в думи от гръцки произход: М – Êv‘ðî 10а, v‘äðàíü ‘хидра’ 
37а, ìvð·çìà‘ 56а;  Ж -  vêîíî‘ìó 354, åïvñò·ì¶‘à ‘наука’ 362а, êvð ‘господин’ 358 и др. В 
определени случаи тя предава и съгласен [в], вж. при 2.6. 

в) Буква  ¥ Софроний обикновено пише на нейното етимологично място в 
корена на думите или в тежните окончания: М – äà ¹á¥‘è‡ ñ¥‘íà ñâîåãw‘ 50а, ãðå‘áåí¥òå 53а, 
ð¥‘áàòà 36; Ж – ñ¥‘íü 353, ì¥‘ñëõü 358, â¥ñî‘êà 359а, ì¥ 362а и т.н. Но тази практика не 
всякога е последователна, напр. Ж – íàì¥‘ñëèõü 359 и íàìè‘ñëèõü 359а; äà ç¥ìó‘âà 359а и 
çèìó‘âàøå 355, особено в окончанията за мн. ч. употребата на è или ¥ не се определя от 
някакви функционални закономерности, напр. Ж – êîãäà‘ äà ñîáåðó‘òü òî‘ëêîâà ïàðè‘ 355 и 
è‘ñêàõà ñè ïàð¥‘òå 355, è‘ìàøå äî äâà‘äåñU è ï‘òü òóðö¥, õðèT¡ò¥à‘í¥, öè‘ãàíè 356 и т.н. 

2.2. Двойно обозначение има и звук [у], който по черковнославянски образец в 
зависимост от позицията се пише двояко: 

- в начало на думите с ¹: М - ¹çå’ 68, ¹äà’ðè 40, ¹÷å‘í·åòî 13а; Ж - ¹‘ëèö¥ 354, ¹ìü 
360а, ¹‘æàñü 357а и др.; 

- вътре в думите и в краесловие с ó: М – ñó’äíèêó 68, äà ìó äó‘ìà 14, áåçó‘ìåíü è 
ëó‘äü 44а; Ж - ¹ñóìíå‘í·å 357, ñóëòà‘íó 356а, Ðóñ÷ó‘êü 359. 

Примери от рода на óäà’ Ж-359а, успоредно с ¹äà’ Ж-353а са редки. 
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2.3. По традиционен начин Софроний практикува писменото отбелязване още и 
на звук [о] с буква î и с гръцката омега w, но тук се наблюдава по-голяма волност при 
употребата на едната или другата буква. 

Най-обичайната позиция, в която се среща буква w, е начало на думата: М – wðå‘ìü 
45, wñòà‘íèøü 65а, wáý‘äíîå 35а, но и î‘äðà 46а, îñòðîòà’ 55а, î÷è‘òå 30; Ж – wáý‘äü 358а, 
wãðà‘äà 360а, wâöå‘òè 356, също и î‘ã±íü 357а, îêà‘ 358а, î‘âö¥ 355а, î‘ñìü 359 и w‘ñìü 359а и 
др. Най-редовно с начална омега се изписва предлог § и думите с представка §-: Ж - 
§ãäå’ 357, §ñðý‘ùà 361, §õî‘æäàìå 358 и т.н. 

В краесловна позиция w се пише последователно като родително или родително-
винително окончание при имената и местоименията: Ж – ïðàòè‘ ñЃíà ìîåãw‘ ñàT¡ åäíîãw‘ 
÷ëЃâêà 355а; ìà‘òåR å„ãw‘ 356а и др. Непоследователно w се използва и в други случаи 
успоредно с î: ìíî‘ãî ïàðè‘ 361а и ìíî‘ãw 356а, áî‘ðçî 360 и áî‘ðçw 354. 

Вътре в думите w се пише в съчетание с друг гласен или с [й], но това е в 
отделни случаи, като напр. Ж – ЊåwDñ·à 358, Ñòw·êó 357а. 

2.4. На черковнославянската традиционна писмена норма основно се подчи-
нява и употребата на букви ÿ, , ý. 

а) Буква ÿ Софроний пише в началото на думата за предаване на йотувана гласна 
[а]: М – ÿ‘ñò·å 21, ÿäå‘øå 21, ÿæäü 41; Ж – ÿâè‘ ñ 353, ß‘ìáîëü 355, ÿñàê÷¶‘è 358а. 

б) Буква , имаща в черковнославянски звукова стойност [’а, йа], заменена по-
късно в гражданската азбука с буква я, се използва от Софроний за няколко звукови 
означения: 

- първо, с черковнославянската си звукова стойност  [йа] тя е след гласни - в 
средословие или в краесловие (напр. М- òà‘ sëà‘ áà‘áà 35, ø¶‘ 27а;  Ж - áà‘í·å 355, 
áîçëè‘â¥ 354а, áåçó‘ìíà ëó‘äîñòü ìî‘ 355)  и [’а] след съгласни в средословие (напр. М 
– âñ‘êî 18а, í‘êîãî 18а, áõü 50; Ж – ïë‘âà 360, wñêîðá‘âà 356а). 

- второ, писана по черковнославянски образец буква  се използва и като 
означител на гласен [е], новобългарският рефлекс на стб. , напр. Ж – êàòî ì 
¹êîð‘âàõà íà âñ‘ê·è‡ äåíü, è êàòî ìå ïðåäà‘äîøà 356, ïå‘ðâîå è‘ì ìîå‘ 353 и àëà òî èìå 358а, 
ïåòäåñU è ïòü 362а. Явно е, че за Софроний в случаи като нези зад формите с буква  - 
ì, ò, ñ, èì, ïòü и т.н. – стои новобългарският е-изговор, но по силата на 
черковнославянския си писмен навик той пише с . Често обаче изговорът надделява и 
тогава изписването е с å. 

- трето, в глаголните окончания за 1 л. ед. ч. и 3 л. мн. ч. сегашно време при 
глаголите от ІІ и І спрежение и в членуваните форми за м. р. с буква  се предава 
новобългарският гласен [ъ] във вид [’ъ] или [йъ]: М – äà ðàáî‘ò 17а, äà  âè‘ä 36а, äà 
¹á¶‘U 27а, ãï¡Täà‘ð U ìó 22а, æå‘íñê· êàáàõà‘òü 64а; Ж – èñïëàò‘ 353а, äà ¹ãîä‘ 354а, äà 
¹á¶‘òü 353, áî‘ðU ñ 353, êî‘í 357, þëà‘ð 357, íå‘ãîâ¥ äîëãü 353а, ñëàâå‘íñê· ÿç¥‘êü 353 и 
др. 

в) Буква ý Софроний се стреми да я пише на етимологичното й място, въпреки че 
не винаги е последователен: М – äý‘òå 67а, ïîáý‘ãíà 64а, äðýâî‘òî 39, но също и ãîë‘ìà 13; 
Ж – õëýáü 360, ñíýãü 358, ìý‘ñòî 355, но òýõü и òa 353. Явно е, че за Софроний тази 
буква има две звукови стойности [’а] и  [е], за това свидетелстват форми като: Ж – 
âýí÷à‘ 357а и âåí÷à‘ 357, öýëó‘íà 359 и öåëó‘íà 357, âè‘äýõà 353а и âè‘äõà 358, áýõü 354 и 
áa 357. 
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2.4. Пази се и традиционното отбелязване на звук [з] с букви ç и s. С s Софро-
ний пише думи като: М – sëî÷å‘ñòíèöà 54а, së¥è‡ 16а, sì¶‘à 51а; Ж – sýëw‘ ‘много’ 358а, sëå 
362, så‘ë·å 360а. 

2.5. Поради липса на самостоен буквен означител на новобългарския гласен [ъ], 
Софроний предава гласен [ъ] по различни начини.  

Освен с буква , той се представя и с букви à и ü: М – õëà‘çíàõà ñà 24, èçëà‘ãà 24, 
ìî‘ìàêü 29а, ãíýâàU ìó 48, ëüæàU ò 25, ãüðíå 25а, æüíàòü 39а; Ж – ðàñïà‘äè 362, ðàçâà‘ðíà ñà 
361, ñòðü‘ìíà 359а, wáü‘ðíà 357 и др. 

По този начин буква à реално има две звукови стойности [а] и [ъ], а буква ü, чиято 
основна функция е да бележи край на дума, завършваща на съгласен (Ж – ñíýãü 359а, 
âèäýõü 359, áîëåñòü 355 и т.н.), поема в отделни случаи и ролята на същинска буква със 
звукова стойност [ъ]. 

2.6. По силата на възприетия в черковнославянски принцип за предаване на думи 
от гръцки произход Софроний запазва в писмената им форма специфичните буквени 
означители пси, кси, тета – ¾, ¿, ¼, а в “Житието” му се среща и гръцката буква v за 
звук [в], напр. М: ì·¼îëî‘ã·à 10, êàëà‘¼à ‘кошница’, èñïåäå‘¾à 11 (но и èñïåäå‘ïöàøü 11, 
ïåäå‘ï¾à 12), w‘ðå¿è¡T ‘апетит’ 41;  Ж – Äîñè¼å‘è‡ 362а, Ìàò¼å‘è‡ 358, ¾àëò¥‘ðü 358, ²‘¾vëàíòè 362а 
(но също и в думи като ¾ó‘âàõà ìå 356а, ëè‘¾à ìè 359), ïðà‘¿àíè ‘научени, възпитани’ 360а, 
à‘vãóñòü 359а, Ïà‘vëà 357 и др. 

2.7. По примера на дамаскинската писмена традиция за предаване на съгласен 
[џ] Софроний редовно използва буква џ. Всички нейни употреби са в думи от турски 
произход: М – àџ·äè‘ñà ãî ‘пожали го’ 28, õàìàìџ¶‘à ‘баняджия’ 28, џåëà‘òèíà ‘палача’ 48; 
Ж – ÷îðáàџè‘ 356а, џåëå‘ï¥ 353, òåïåџè‘êó ‘приклад’ 357 и др. 

3. Когато се говори за графично-правописните особености на Софрониевия език, 
трябва да се отбележат и някои други характерни за тогавашната писмена практика 
явления, като: 

а) писане на различни видове ударения, които са лишени от функционално 
значение: М -  è„ è„ñïè‘ñà òà‘ìî âñ‘ ãëà‘âíà ïðåìó‘äðîñòü, è„ ðà‘çóìü è„ âý‘äåí·å, è„ ¹„÷å‘í·å 68; Ж – 
è ïð·è‘äîõü íà åï¶T¡êï¶‘à ìî‘, àëà‘ è òà‘ íå å‘ ïîäî‘ëó § çàòâî‘ðêà 358а; 

б) широко използване на обичайни за тогава съкращения на думи или изнасяния 
на букви над реда: М - äà ñà ìî‘ëèøü á Ѓãó ñà¡T ãîë‘ìà ëþáîB è ñà¡T ðàçãîðå‘íî ñð¡Döå 39а; Ж – ìö¡Tà 
361, åäèN êîO 361 и др. под.; 

в) слято писане на енклитики и проклитики от рода на: Ж – àëà‘ íåìîæè‘õà äà ìó‘ 
ñòî‘ðU íè‘ùî 359; è ïîìî‘ëè ñ ìàòåR åãw‘ äà ì õàðè‘æè ìåíå‘ íå‘è 356а и др. под. 

4. В правописа си Софроний се стреми да се придържа в повечето случаи да 
следва традиционния морфологичен принцип при изписването на думите, напр.:  М – 
áåçñðà‘ìíî 33, ðàçñ¥‘ïâà 19а, èçâý‘ñòíî 18; Ж – èçñêî‘÷è 355, èçñî‘õíàõà 357а, ðàçêü‘ñà 357 и т.н. 
В същото време обаче могат да се посочат и не малко примери, когато 
асимилационните промени при представките èç-, ðàç-, ñ- в изговора се предават и 
писмено, напр. Ж – èñïè‘òâàò 353а, èñïèa 357а, ðàñêîïà‘øà 359а, ðàñïà‘äè 362, ñ çãðý‘a и др. 

 
§ 4. Фонетични черти на Софрониевия езиков модел 
От фонетична гледна точка в езика на Софроний се наблюдават явления, които 

са характерни за този ранен период на книжовния ни език. Много от тях свидетелстват 
колко мъчително се преодолява съществуващата традиция и как живите изговорни 
образци се преобразуват под влияние на черковнославянските правописно-фонетични 
норми. 
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§ 4 а. Фонетични особености при гласните 
Едни от фонетичните особености при гласните в Софрониевия език са свързани 

с рефлексите на старобългарските гласни в техния исторически развой, други са 
отражение на промените им в живата реч по силата на учленителните 
закономерности. 

1. Рефлекси на стб. ©, ú, ü. Думите с тези  старобългарски гласни са представени 
предимно с техните черковнославянски застъпници [у, о, е]. 

а) С [у] рефлекс на мястото на стб. ©: М – ìó‘äðü 33а, ìó‘æåñêè 61, çó‘áèòå 64; Ж – 
ìó‘æà 357а, ñó‘äü 361а, ïó‘òü 357а, ðó‘êà 361а, ìó÷è‘òåë¥ 355а и др. 

В новобългарския им фонетичен вид със застъпник [ъ] са малък брой думи, в 
които гласният се отбелязва с букви ü, à, напр.: Ж – âü‘æå 357, §êü‘ñà ñ 358, ðàñïà‘äè 362, 
ñàäè‘í¥ 360 и др. 

В окончанията за сегашно време 1 л. ед. ч. и 3 л. мн. ч. при глаголи от І и ІІ 
спрежение обаче с малки изключения се наблюдава обратната картина – използват се 
ъ-окончания, писани във вид -à, - /-àòü, -òü, напр.: М – äà íà‘è‡äà 26, äà òè ñêà‘æà 49, 
èñï¶‘ 60, ëþ‘á 46а, äà êó‘ï 26, æü‘íàòü 39а, ÷ó‘òü 65; Ж – äà ïî‘èäà 353, äà èñïëàò‘ 353а, 
äà ðàçóìå‘ 354, ñëó‘æà 356, äà ì wæå‘íU 353а. Тук форми с окончания -ó / -óòü са много 
по-редки. 

б) С [о] застъпник на мястото на стб. ú: М – âîíü 23, ñîìâà 28а, ñîâý‘ò¥ 26, 
¹êðîâà‘âåíü 15; Ж – äîëãü 353а, äîæäü 361, ñêîðáü 362а, ìî‘ëâà 360а, õî‘ëìè 359а.  

Почти винаги представките въ-, въз-, съ- са в черковнославянския им фонетичен 
вид като âî-, âîç-, ñî-: Ж – âîçäà‘äå ìè 354а, âîñòà‘íàõü 356а, âîçëþ‘áèëü 356а, ñîáåðó‘òü 355, 
ñîáëêàU 358а. 

Макар и по-рядко Софроний си служи и с форми, в които се предава ново-
българския им изговор, напр. М – ëü‘æè 34, ãü‘ðíå 25а, æü‘íàòü 39а, êà‘ðïèöàòà 25а; Ж – 
äü‘ñêà 362а, êü‘ñíî 360, ïè‘ñàêü 360а, ïîòü‘íà 361а, ëàæè‘öà 359а и др.  

Новобългарският ъ-изговор последователно се предава в членуваните форми на 
имената и местоименията (когато те са по източнобългарския модел) – примери бяха 
посочени при графическите особености. 

в) С [e] на мястото на стб. ü: М – ïåðñòü 26, ñìåðòü 20, ñëå‘ç¥ 31а, âå‘ðçà 31а; Ж – 
äåðæàa 357, çàìåðçíóëü 358, âåðáà‘ 357, òå‘ìíà 359а и др. 

С новобългарската им фонетична форма са малко думи, напр. в Ж – âüçâà‘ðíèN 358а, 
ñòðü‘ìíà 359а, wáü‘ðíà 357, ðàçâà‘ðíà ñà 361. 

Във връзка с фонетичната форма на думите с гласен [ъ] трябва да се засегне и 
въпросът за изговора и представянето на думи и форми с краесловна група от шумов 
и сонорен съгласен, които в новобългарски се изговарят с вметнат гласен [ъ]. Макар 
изговорът в живата реч на Софроний без съмнение такива думи и форми да са били с 
вметнат гласен [ъ] (за това свидетелствуват форми като Ж – îã±íü 359, ñ±ìü 353, ),  в 
писмената си практика той се е подчинявал на традиционните черковнославянски 
писмени образци, напр. М – ìóäðü 33а, äîáðü 23, ìîêðü 19; Ж – äîáðü 359а, îñìü 359.  

3. Рефлекси на стб. . Като се съди по писменото представяне на думите със 
старобългараска малка носовка въз формата им, може да се направи извод, че 
Софроний се колебае между черковнославянския рефлекс [’а] и новобългарския  [е], 
като по-често се опира на традиционния писмен образец: М – ç‘ò 54а, äåñ‘òîå 68а, но 
и âðå‘ìå 33, äåâå‘òîå 68а; Ж – ïòíà‘äåñU 354, è‘ì 362а, êíçü 353а, но и ïåòäåñ‘òü 362а, 
è‘ìå 358а, òðåñà‘âèöà ‘треска’ 357а, òåãîòà‘ ‘тегло’ 356, âðå‘ìå 358. 
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Същата графическа неустановеност се наблюдава и при енклитичните 
винителни форми на личните местоимения, които се пишат в три облика: 

- с [’а], писмено предаван с : М – ðè‘òíà ì 26, äà ò íàó‘÷à 14а, òðó‘äøå ñ 50а; Ж 
– äà ì îæå‘íU 353а, ò ìî‘ëU 358, ñêðèõ ñ 360а; 

- с [е]: М – ìî‘ëèì òå 28а; Ж – ïè‘òàõà ìå 353а, ¹áîa ñå 361а; 
- с [ъ], писмено предаван с à : М – ¾ó‘âàøå ìà 23, âå‘ðçà ñà 13а; Ж – ïð·å‘ ìà 360, ñà 

âà‘ðíàõìå 354 и др. 
Интересно е да се посочи, че формите с  в “Митологията” са общо 167 срещу 

350 с новобългарските [ъ, е] форми, а в “Житието” това съотношение е 190 : 141. 
4. Рефлекси на стб. ý. Вече беше отбелязано в частта за графическите 

особености, че Софроний запазва ý на етомологичното й място. Примери обаче като Ж 
– òðý‘áóâà 356 и òðå‘áóâà 358, ñìý‘ 361 и ñìå‘èìè 361, äýë¶‘è 359а и äåë¶‘è 360, âýí÷à‘ 357а и 
âåí÷à‘ 354, öýëó‘íà 359 и öåëó‘íà 357, от една страна, и от друга, ïë‘âà 360, ãîë‘ìü 357, 
í‘êîè 355, í‘êîãw 362, свидетелствуват за двоякото звуково съдържание, за двоякия 
източнобългарски изговор на стария ятов гласен. 

5. Наследник на стб. û. Известно е, че старобългарска гласна [û] твърде рано в 
живата българска реч се развива по посока на [и] и постепенно съвпада с тази гласна. 
Думите със стар û за Софроний несъмнено имат новобългарското и-звучение, но на 
етимологични основания той продължава да пише ¥. Примери бяха посочени в раздела 
за графиката.  

6. Групи ър / ръ, ъл / лъ. Към черковнославянските фонетични черти на Софро-
ниевия език трябва да отсем и вида, в който се използват фонетичните съчетания ър / 
ръ, ъл / лъ между съгласни. Те почти изцяло следват фонетичните образци на 
черковнославянски: Ж – äåðæàa 357, çàêëåíè‘ ñ 357а, äå‘ðçîñòü 361а, áî‘ðçà 357, äî‘ëãà 
360а, äî‘ëæåíü 353а, ñêîðáü 362; М – áîðçèíà‘òà 20, èçáëå‘âà 52, äåðæà‘ 32а, wñêîðáè‘õà ñà 54. 

Новобългарските форми са много по-редки, напр. М – âîçâà‘ðíè 17а, çàêà‘ðïè 37, 
èçëü‘çèøü 31а;  Ж – wü‘ðíà ñà 357, ñòðü‘ìíà 359а, âúçâà‘ðíèN ñà 358а. 

7. Редукции на гласните. По-широко отражение в езика на Софроний намира 
едно от характерните за котленския говор фонетично явление, каквото е редукцията 
на неударените гласни [о, е] в [у, и], както и обратната промяна – преход на неударен 
гласен [и] в [е]19. 

Софроний Врачански основно се стреми да спазва като книжовна норма 
непроменено предаване на неударените гласни – в такъв вид са преобладаващият брой 
форми на думите. Под влияние обаче на живото произношение в родния му говор в 
езика на неговите съчинения се появяват и нерядко форми с редицирани гласни. 

а) Редукция на [о] в [у] най-често се наблюдава в краесловие, но може да се 
открие и в други позиции, напр. М – áëè‘çó 13, äà‘äóõü 37, çãóäè‘ëü 26, òîðãî‘âèöó 57, ñåáå‘ïó 
17а, çà‘õàðó 25а; Ж – Òå‘ðíîâó 360а, Ãà‘áðîâó 359а, êàòó 357а, ïðîçî‘ðèöó 353а, äóõî‘âíèêó 354, 
þëà‘ðþ 357, ãëóáà‘ 356, ¹ãðàäå‘í 360 и др. Както се вижда, особено чувствително тя се 
проявява в членуваните с член -о форми. 

б) Редукция на [е] в [и] се  проявява в повече примери, като сред тях най-много 
са глаголните форми с промяна на [е] като основен гласен или в окончание, напр.: Ж – 
çíà‘èø 354, äà ñêà‘æèìü 354а, íå ñìå‘èì 361, ôàòå‘òè ãî 354а, ¹áî‘õìè ñ 354а, è‘ìàõìè 355, 
ãëå‘äàìè 361 и др.; М – ìî‘æèøü 30, §êðà‘äíèøü 58, íàäý‘èøü ñà 68а, wáè‘êíè 23, ïëà‘÷è 30 и 
др. Не рядко редуцирано се представя [е] и в наставки: Ж – íå‘ìèöà 355, ïðîçî‘ðèöó 353а, 
Ñëè‘âèíü 358, ¹áý‘ñèíü 357а, ïðîâî‘äèO 354, ìîñêî‘âèöà 354 и др. 
                                                            

19 Петров К., Цит. съч., с. 198, 200. 



 15

Обратната промяна на [и] и [е] се проявява само в отделни случаи, напр.: М – 
ëåñè‘öà 64, ëåñè‘÷à 64; Ж – åóë·à 354а, Ñåëè‘ñòðà 354а. С тази промяна се обяснява появата на 
дателни енклитични форми на личното местоимение ìå вм. ìè, ò вм. òè, ñ вм. ñè, 
напр. М – ïðèâåäè‘ ìå í‘êî æåíà‘ 28а, íåëè‘ ò ïîðà‘÷àõü àçü 58; Ж – ñ §ïëàòèa ì·ð¶‘òà 359, 
а също така и на други форми като: Ж – àëà å ïîäàäå ïîçâîëåO 357. 

8. Преглас на [у] в [и]. Съвсем ограничено проявление в Софрониевия писмен 
език намира друго диалектно явление от родния му говор – преглас на [у] в [и] след 
мек съгласен. Например в “Житието” редом с форми çàêëþ‘÷èa353, âîçëþ‘áèëü 356а и др. 
се откриват и такива като çàêëè‘÷èë 361, çàêëè‘÷åíà 360а. 

9. Преглас на [а] в [е]. Въпреки че на котленския диалект е свойствен преглас на 
[а] в [е] след [ж, ч, ш], които в значителна степен в него пазят стария си палатален 
характер, Софроний се придържа и в този случай към една по-широко застъпена 
практика в народните говори, избягвайки диалектния преглас в [е]. Много рядко това 
диалектно явление се проявява в отделни форми като напр. âýí÷å‘èø Ж-354а, wâ÷å‘ðåòå 
Ж-356, които имат място успоредно с форми âåí÷à‘ Ж-357, wâ÷à‘ðåòå 356. 

 
§ 4 б. Фонетични особености при съгласните 
При съгласните фонетичните особености са свързани предимно с мекостта. Сред 

важните приноси на Софроний във фонетичното изграждане на книжовния ни език 
може да се разглежда последователното използване на североизточния тип 
новобългарска мекост при съгласните. 

Преди всичко трябва да се каже, че този тип мекост е свойствена и на родния му  
говор, но тя не се покрива напълно с особеностите й  в котленския диалект, а отразява 
едно по-общо състояние, присъщо на по-голяма група диалекти. Така например 
характерното за котленския говор преминаване на [т’] и [д’] в [к’] и [г’]20 не намира 
място в Софрониевия език, напр. Ж – âèäý‘õà 358, äý‘òå 353, ïó‘ò 354, òýõ 359а и т.н. 
Трудно е да се отговори обаче доколко краесловна мекост, която също е свойствена  за 
говора21, се проявява, защото крайният ü не указва у Софроний крайна мекост, а се 
пише по традиция. Не бива да се съмняваме все пак, че запазената в говора стара 
краесловна мекост в думи като Ж - êîíü  361, äåíü 354, ïóòü 354а, äðóãà‘ðü 354, ãîâåäà‘ðü 
361 е била реално явление в неговия език. 

1. Меките съгласни в книжовния ни език стоят в позиция пред гласни от задния 
ред [а, о, у, ъ] и в това отношение Софрониевият език допринася за утвърждаването на 
съвременната книжовна норма, тъй като в такава позиция те стоят и в неговия език, 
напр.: М – ãíýâü 22а, öàðþ 29, ¹òðî‘â 14а; Ж – õëýáü 360а, ëþ‘òà 356а, ãîë‘ìî 360 и т.н. 

С оглед на по-нататъшните езикостроителни процеси особено важни позиции, в 
които Софроний използва меки съгласни, са две: 

а) Пред окончанията за 1 л. ед. ч. и 3 л. мн. ч. сегашно време при глаголите от 
ІІ спрежение и част от І спрежение, напр.: М – çàñï‘ 29, èçâà‘ä 60, áî‘ ñà 22, ¹á¥‘ 49а, 
âà‘ðäòü 25, òå‘ãëòü 58, âè‘äòü 13а, ÷ó‘òü 65 и др.; Ж – äà ñòî‘ð 361а, äà òè ïðà‘ò 361а, 
äà ñýä‘ 362а, äà ñýä‘òü 359а и др. Внедряването на т.нар. палатален тип глаголни 
окончания става до голяма степен под влияние на родния му говор, но те намират 
подкрепата и на по-голямата част от североизточните диалекти и не се повлияват от 
твърдостта на врачанския диалект. 

б) Пред членната морфема [-ъ, -ът] за м.р. ед. ч., напр. М – ã¡Tïäà‘ð U 22а, ïó‘ò 29а, 
ïå‘ðñò¥í 17; Ж – êî‘í 357, ïó‘ò 359 и др. 
                                                            

20 Вж. Петров К. Принос към говора на гр. Котел. – Известия на Семинара по славянска фило-
логия, кн. ІІІ, С., 1941, с. 198, 200. 

21 Стойков Ст. Цит. съч., с. 76. 
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2. Във връзка с мекостта внимание заслужават и съгласните [ж, ч, ш], които в 
старобългарски (и в черковнослбавянски) имат палатален характер, но в 
новобългарската народна реч в по-голямата част от диалектите са се развили като 
твърди съгласни. Наблюденията над тяхната употреба у Софроний показват, че за него 
те са твърди, такива, каквито в крайна сметка се утвърждават по-късно и като книжовна 
норма, макар че родният му говор ги познава все още в значителна степен меки. След 
æ, ÷, ø Софроний почти редовно пише à, ó, î вместо черковнославянските , þ, напр.: 
М – ìðå‘æàòà 36, ÷ó‘æäî 29а, ÷à‘êàøå 27, æàäü 27, æàëòè‘ö¥ 32а; Ж – ÷óæäè‘íåöü 357, ÷ó‘ìü 
359, ñîæàëå‘í·å 354, øàëü 360, ïè‘øà 354, ÷ó‘ìà 355а, øóìùü 361 и др. Примери като ÷þõü 
Ж-359а, ÷þ М-11а са рядко явление. 

3. Накрая могат да се отбележат още две фонетични явления, които макар да 
имат слабо проявление, са важни с оглед на по-нататъшното изграждане на книжовния 
език. 

а) Епентетично [л’]. Първото се отнася до епентетично [л’], което е характерно 
за черковнославянски, но в народния език не се проявява. У Софроний с епентетично 
[л’] са единични форми като çåìë‘ Ж-361а, çåìë‘òà М-25, но в останалите случаи 
формите са без [л’], напр.: Ж – âîçëþáèëü 356а, ðàçãðà‘á 353а, wñêîðá‘âà 356а; М – 
ñà‘á·òà 22а и др.  

б)  Начален съгласен [х]. Второто се отнася до начален съгласен [х] в думите, 
който обикновено се пази на мястото му, напр. Ж – õàè‡äó‘öè 353а, õàíü 360а, õàðè‘æè 
356а; М – õîðà‘òèøü 13, õà‘ïè 34, õà‘ðíî 18, но в някои случаи се проявява диалектния 
изговор с изпускане на [х], напр. Ж – àðå‘ñàõà 360а, ôà‘ðëèõà 356, ôà‘òèa 357. 

 
§ 5. Обобщени изводи за фонетико-правописните характеристики на 

Софрониевия език 
Прегледът на графичните и фонетичните характеристики на Софрониевия език в 

повестта “Митология Синтипа Филосова” и в “Житие и страдания грешнаго Софрония” 
позволява да се направят няколко важни извода. 

Първо, Софроний Врачански си служи с традиционната за писмената практика на 
своето време графика, която се основава на черковнославянската писмена и графична 
норма, но в същото време е допълнена с графични решения от писмената практика на 
дамаскините и смесените сборници (представяне на новобългарския звук [ъ] с букви à, 
ü, , употреба на една ерова буква ü и буква џ). 

Второ,  във фонетичния облик на думите силно се проявява влиянието на 
черковнославянския правописно-фонетичен образец, но Софроний изхожда от 
новобългарския им изговор в източнобългарските диалекти, чиито най-характерни 
особености (ъ-рефлекс, меки съгласни, редукция, преглас на ятовия гласен и др.) 
намират проявление в езика му. 

Трето, възприетите новобългарски фонетични решения в произношението на 
думите свидетелстват, че езикът на Софроний се опира на формиралата се до него 
обобщена книжовна форма на българския език, с която са си служели преписвачите на 
дамаскини и смесени сборници от централната балканска област, включително и 
дейците от котленското книжовно средище. В основни линии именно тази книжовна 
форма, дообработена, развита и популяризирана широко от Софрониевите творби, а по-
късно и от други котленски книжовници като д-р П. Берон, Ан. Кипиловски и др. се 
налага в основите на националния книжовен език. 
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ВТОРА ГЛАВА 
 

МОРФОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ 
 
 
Възприемането и утвърждаването на морфологичните черти, които днес 

характеризират книжовния ни език, не става изведнъж, нито пък така лесно и бързо. 
Както и в останалите равнища на езика, така и тук процесите се развиват сложно и 
противоречиво, като борбата се води между граматическия строй на живия народен 
език и статичната морфологична норма на черковнославянски. Арена на тази борба по 
времето на Софроний са не теоретични спорове, а конкретният език, с който 
книжовникът си служи. Езикът на Софроний свидетелства за решителното надмощие и 
за определящия характер на новобългарския строй в тези сблъсъци и двуборство. 

Нека да проследим най-характерните морфологични черти на Софрониевия език в 
разглежданите две негови съчинения. 

 
І. СЪЩЕСТВИТЕЛНИ ИМЕНА 
 
Морфологичните категории при съществителните имена – род, число, падеж, 

определеност – заслужават внимание, защото в този начален период на 
книжовноезикото строителство практически се решава не само въпросът за техния 
характер, но и за облика им. 

 
§ 6. Граматически род на съществителните имена 
Известно е, че родът като граматическа категория само при одушевените 

съществителни в повечето случаи се определя от естествения пол на именуваното. При 
неодушевените съществителни отнесеността на едно съществително към един от трите 
рода – мъжки, женски, среден – се основава на формалния му завършек. В свързаната 
реч родовата отнесеност се проявява и в синтактичното съгласуване на граматически 
зависимите от съществителното думи. 

Най-общата новобългарска формална закономерност в родовото диференциране 
на съществителните имена според характера на формалния им завършек е прокарана и 
в езика на Софроний. 

По граматичен род съществителните имена в езика на Софроний не показват 
някакви съществени разминавания със съвременното състояние. Все пак известни 
различия се наблюдават, на тях именно ще отделим повече внимание. 

 
§ 6 а. Съществителни имена от мъжки род 
1. Съществителните имена от мъжки род основно завършват на съгласен. Те са 

домашни и заети наименования на: 
- лица: М – âî‘èíü, *ãðàäèíà‘ðü22, *äà‘ñêàëü, *æàòâà‘ðü, и др.; Ж - *áðàòü, ñ¥íü, ÷àó‘øü, 

*âðà÷à‘íèíü, ÷óæäè‘íåöü, äðóãà‘ðü и др.; 
- животни: М – àñëà‘íü, ãî‘ëóáü, êîíü и др.; Ж – âîëü, w‘âåíü, *çà‘åêü и др.; 
- растения: М - *î‘ðýõü, î‘ðèñü, øóìà‘ðü и др.; Ж – áó‘ðíü, è÷èìè‘êü, *î‘ðýõü и др.; 
- материални предмети: М - *ãðå‘áåíü, êà‘ìåíü, îäðü и др.; Ж – øàëü, êàì÷è‘êü, 

*ïðîçî‘ðèöü и др.; 

                                                            
22 Примерите, отбелязани със звездичка са приведени в основната им форма, въз основа на 

използваните неосновни форми в съответното Софрониево съчинение. Освен това изоставяме 
отбелязването на страниците, където се е използвана съответната дума. Възприемаме също така 
отбелязване само на един тип ударение. 
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- места и селища: М – ãðàäü, äîê‘íü, ïàçà‘ðü и др.; Ж – Òå‘òåâåíü, *õîëìü, äîìü, 
êîíà‘êü, õàíü и др.; 

- отвлечени понятия: М – ãîë÷ü, ãðýõü, çà‘ïîâýäü, êàáàõà‘òü; Ж - ¹‘æàñü, ñóäü, áîð÷ü, 
ïè‘ñàêü и др. 

2. По-специален интерес заслужават онези от тях, които показват различия със 
съвременното състояние. Те могат да се подразделят на три групи. 

а) Първа група включва съществителни, които днес са от женски род, а в 
Софрониевия език пазят стария си мъжки род: М – âàðü, âå‘÷åðü, çà‘õàðü, *ìàè‡ìó‘íü, 
ïî‘ì¥ñëü, ïî‘õîòü, ïðàõü, çà‘ïîâýäü; Ж – âå‘÷åðü, âðåäü. Например: М - . . . è èçìà‘çà ãî ñàT¡ 
áý‘ëü âà‘ðü 12, . . . âñ‘ê·è‡ âå‘÷åðü äà è‘äàòü ïðè íå‘ãî 58а, . . . è èçñ¥‘ïà îðè‘ñó è çà‘õàðó 25а, . . . 
âè‘äý ñâèí‘òà åäíîãî‘ ìàè‡ìó‘íà 33, . . . äà ñà âà‘ðäè âñ‘ê·è‡ § òî‘ êî‘íñê·è‡ ñâýðå‘ï·è‡ ïî‘õîòü 16а, 
. . .  ñý‘äíà §ãî‘ðý íà ïå‘ïåë è ïðàõà‘ 43а; Ж - . . . äîôòà‘ñàõà âå‘÷åðî êü‘ñíî 360, . . .  êî‘è âðå‘äü 
è‘ìàòå â¥ 354а.. 

б) Втора група образуват съществителните, при които се наблюдава родово 
непостоянство. Такива като âîçðàñòü, ëþáîâü, ñêîðáü в едни случаи са от мъжки род, а в 
други случаи са от женски род, напр.: М – êàòî‘ âè‘äý ìëà‘äà ìî‘ âî‘çðàñU 62, È î‘íü íå ñà 
íàó÷è‘ § èñïå‘ðâí¥è‡ âî‘çðàñòü ñâî‘è‡ . . .  àìè‘ ïî‘ñëý ñà íàó÷è‘ êàòî‘ ïð·è‘äå íà ìó‘æåñê·è‡ âî‘çðàñòü 
67а, . . .  äà ñà ìî‘ëèøü á Ѓãó ñàT¡ ãîë‘ìà ëþáîB 39а, è § ãîë‘ìü ëþáî‘âü ùî è‘ìàøå êàìòî‘ æåíà‘òà 
29а; Ж – è‘ìàì îáà‘÷å åäíà‘ ñêîðáü 362а, . . . è à‘çü ïàðè‘ íå è‘ìàa äà èìü êó‘ï äðý‘õè, ñêî‘ðáü 
ãîë‘ìü 359а.  

в) В трета група могат да се отделят съществителните v‘äðàíü, ïðå‘ëåñòü и î‘ðå¿èT – и 
трите от “Митологията”. Гръцката заемка v‘äðàíü днес има побългарена форма хидра и е 
съществително от ж.р., гърцизмът î‘ðå¿èT ‘апетит’ не е оставил следи в книжовния 
речник, а старото съществително ïðå‘ëåñòü ‘измама’ не съществува с това си значение, 
същата звукова форма днес има друго значение ‘красота’. 

3. Една малка група съществиттелни от мъжки род правят изключение от 
формалната родова закономерност – завършват на гласен [а, ’а], отбелязван с буква à 
и  , [о], отбелзван с букви î и ó,  или на [и]. Това са: 

- собствени имена: М – Êè‘ðî /Êè‘ðó/ Ì¶‘õó, Ñvíò¶‘ïà; Ж – Ñòw‘·êî /Ñòw‘·êó/, Âëà‘ñ·à, 
Ãðèãî‘ð·à, Њåwäî‘ñ·à, Êîñòà‘êè, Ãþðџè‘ ïàøà‘, Ãîøàíèöèàëè Õàëè‘ëü, I‘¾vëàíòè и др.;  

- наименования на лица: М – âëàäè‘êà, âî‘ëõâà ‘крадец’, áà‘íџ·à, õàìàìџ¶‘, 
*êîìø¶‘, *áè‘íáàø·; Ж - *áåãëåê÷¶‘à, âëàäè‘êà, ñëó‘ãà, þ‘íîøà, ïàøà‘, ñó‘ä·à, êàä¶‘à, *äåë¶‘à, 
ÿñàê÷¶‘à, *êîíàê÷¶‘à, *êàðџàë¶‘à, õàðà÷¶‘à, *÷îðáàџ¶‘,  *çóëóìџ¶‘à, *äåë¶‘à, *ïàøàë¶‘à, ÿçàџè‘, õàџè‘, 
åôå‘íäè, äåñïî‘òè, *êèõà‘. Вижда се, че основна група тук са чуждите заемки с наставки -
·à, -· (-џ·). 

Заслужава да се отбележат оща два по-особени случая. Първо, че същест-
вителното ñëó‘ãà в “Митологията” е от м. р. и от ж. р. , напр. . . . è î‘í¥ ñëó‘ãà êó‘ïè ãè 21,  
. . .  è ïðà‘òèëü ñëó‘ãàòà ñâî‘ íà ïàçàR 21. Второ, че в езика на “Житието” са използвани 
съществителните *ðîäíè‘íà и ¹á¶‘èöà, които в народния език са от общ род: ðîäíè‘íè ìîè 
ïîâå‘÷å ðàçãðà‘áèøà äî‘ìîâ¥ âå‘ùè 353а,  . . . ùî áå‘øå î‘íü ¹á¶‘èöà 356а. 

 
§ 6 б. Съществителни имена от женски род 
1. Към женски род се отнасят предимно съществителни, завършващи на гласен 

[а], писмено отбелязван с à и . Това са домашни и чужди наименования на: 
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- лица: М – áà‘áà, äùå‘ð, äýâî‘è‡êà, æåíà‘, sëî÷å‘ñòíèöà, *êîìø¶‘è‡êà и др.; Ж – íåâý‘ñòà, 
ïîïàä¶‘à, ñòð¥‘íà, êàäè‘íà, ðà‘ и др.; 

- животни: М - *áî‘ëõà, ãîëó‘áèöà, sì¶‘, êîêî‘øêà и др.; Ж - *î‘âöà, *ñâ¶‘í·à; 
- растения: М - *ãîðà‘, ñìîêè‘í; Ж – òðý‘âà, âåðáà‘; 
- материални предмети: М – âî‘äà, *âðà‘òà, äðý‘õà, *æàëòè‘öà и др.; Ж – äü‘ñêà, êîëà‘, 

ãëàâà‘, êåñ¶‘à, ðîãî‘çèíà и др.; 
- места и селища: М - *áàêà‘ëíèöà, áà‘í, íè‘âà и др.; Ж – Âà‘ðíà, ðý‘êà, *êàñàáà‘, 

ìàõàëà, ïëàíèíà‘, *¹‘ëèöà и др.; 
- отвлечени понятия: М - *áîðçèíà‘, *âî‘ë, ãîäè‘íà, ãîð÷èâèíà‘ и др.; Ж – âý‘ðà, ãðè‘æà, 

çè‘ìà, ë·òóðã¶‘à, òðàïå‘çà, ÷ó‘ìà и др.  
2. Към женски род се отнасят и една немалка част съществителни, които 

завършват на съгласен. Те могат да се представят в три групи. 
а) Първа група са непроизводни съществителни с отвлечено и конкретно 

значение: М – âåùü, æàäü, ëîæü, íîùü, ðå÷ü, êîñòü, êðîâü, ïåðñòü и др.; Ж – å‘ñåíü, íîùü, 
âýñòü, ëåñòü, *ëîæü, ÷àñòü и др. 

б) Втората група  включва производни съществителни с наставка –ость / -
есть: М – áî‘ëåñòü, êðý‘ïîñòü, ëþ‘òîñòü, ìó‘äðîñòü и др.; Ж – êðî‘òîñòü, òå‘ìíîñòü, äå‘ðçîñòü и 
др. 

в) Третата група има сборен характер – състои се от производни съществителни 
с различни наставки. Една част от тях са наименования на лица: М – ìà‘òåðü, ¹äàëè‘êü 
‘наложница’; Ж – ìà‘òåðü; Други именуват отвлечени понятия: М – ïî‘ìîùü, *ïå‘ñåíü, 
*íà‘ïàñòü и др. Ж – ïî‘ìîùü, ïî‘÷åñòü. 

 
§ 6 в. Съществителни имена от среден род 
1. Съществителните имана от среден род завършват на гласни [о][е]. Те също 

са наименования на предмети и лица от тематичните групи, посочени при останалите 
два рода, като само втората група – животни - тук не е представена: 

- лица: М – äý‘òå, ÷à‘äî, ëþáè‘ìè÷å, џóџå‘; Ж – *÷à‘äî, äý‘òå; 
- растения: М – æè‘òî, *äðý‘âî, áè‘ë¶å; Ж – æè‘òî, så‘ë·å, ñý‘íî, äðý‘âî; 
- материални предмети: М – çëà‘òî, ñðåáðî‘, ìëå‘êî, òå‘ñòî и др.; Ж – âü‘æå, êî‘ï·å, 

áðà‘øíî, *îêî‘ и др.; 
- места и селища: М – ìîðå‘, êàëå‘, *íåáå‘, ñå‘ëî, öà‘ðñòâî и др.; Ж – ìý‘ñòî, ïî‘ëå, ïà‘ñòâî 

и др.; 
- отвлечени понятия: М – âðå‘ìå, è‘ìå, wáýùà‘í·å, ìîë÷à‘í·å, ÷ó‘âñòâî, áåçîáðà‘ç·å и др.; 

Ж – ëý‘òî, *÷è‘ñëî, ìàèñå‘ðå, ì¶‘òî, íàêàçà‘í·å, îñòðîó‘ì·å, íåâý‘æåñòâî и др.  
2. Особености в родовата отнесеност при съществителните имена от среден 

род могат да се посочат при два случая. Първият се отнася до турската заемка òåñêåðå, 
която в “Житието” е употребена веднъж от  ср. р., друг път от ж. р., напр. åäíî‘ òåñêåðå‘ 
361, ïàçâà‘íñêà òåñêåð‘ 361а. Вторият случай засяга съществителното wá¥÷àè‡ (îá¥÷àè‡), 
което за Софроний е от ср. р., напр. Ж – ïî џåëå‘ïñêîå wá¥÷à‘è‡ 353, ïî ãðå‘÷åñêîå wá¥÷à‘è 
354а. 

 
§ 7. Граматическо число на съществителните имена 
Съществителните имена Софроний използва с форми за единствено и множес-

твено число, като при съществителните от м. р. се открива и специалната бройна 
форма, характерна за народния език. 

 



 20

§ 7 а. Съществителни с числова дефективност 
Само с една форма са съществителните singularia tantum и pluralia tantum. 
1. Съществителните singularia tantum, имащи форма само за единствено число, 

се представят от наименования на предмети, които не могат да имат количествено 
противопоставяне единичност : множественост. Тук се отнасят наименования на: 

а) материални предмети: - М – âàðü, æåëý‘çî, çà‘õàðü, çëà‘òî, ìåäü, ïå‘ïåëü, ïåïå‘ðü, 
*ïðàõü и др.; Ж – så‘ë·å, àðìå‘à, ïë‘âà; 

б) отвлечени предмети: М – ãíýâü, æàäü, äîáðî‘, äðó‘æåñòâî, å‘ñòåñòâî, sëî, êðý‘ïîñòü 
‘сила, здравина’, ëþáî‘âü, ìó‘æåñòâî; Ж – äîáðî‘,  sëî, íè‘ùî, ìèðü, òðóäü, æèâî‘òü, æèâå‘í·å, 
ìëà‘äîñòü, êðî‘òîñòü, òå‘ìíîñòü, ñðî‘äñòâî, ðîæäåñòâî, ñâùå‘íñòâî; 

в) единични предмети: М - *çåìë‘, *ëóêàâèíà‘; Ж – ÿíóà‘ðü, ôåâðóà‘ðü, *ìà‘ðòà и др. 
наименования на месеците. 

Естествено нямат множествена форма и съществителните собствени имена на 
лица, селища, географски обекти. 

2. Съществителните pluralia tantum  са само няколко: М – âåçíè‘, *ãà‘ùè, êë‘ùè; Ж 
– ïëý‘ùè, ¹‘ñòà, äðóæè‘íà. 

Както едните, така и другите съществителни пазят спецификата си на имена с 
една форма и в съвременния книжовен език. Само няколко от тях са преосмислени и 
имат форми за двете числа: дружество, крепост, дружина. 

Всички останали съществителни, използвани от Софроний, имат или могат да 
имат форми и за единствено, и за множествено число. 

 
§ 7 б. Множествени форми на съществителните от мъжки род 
Съществителните от м. р. образуват форми за множествено число с окончания -è 

(-¥, -è‡), -å (-ý), -¬, -îâå (-îâ¥), -¥ (-·, -·à). При съществителните, чиято форма за ед. ч. 
завършва на съгласен, тези окончания се поставят направо към крайния съгласен, а при 
завършващите на гласен – на мястото на отстранения гласен. 

1. Многосричните съществителни образуват множествено число главно с 
окончание -è (-¥, -è‡). Някаква специализирана употреба на графичните варианти -è, -¥ 
не се наблюдава. По характер окончанието е новобългарско, въпреки че по силата на 
писмения си навик Софроний по-често го пише с -¥: М – ãî‘ëóá¥, ãðå‘áåí¥, î‘ðåõè, êî‘ñìè, 
æàòâà‘ð¥ и др.; Ж – àðíàó‘ò¥, òó‘ðö¥, ñå‘ëí¥, ö¥‘ãàí¥, õð¡Tò·à‘íè и др. Нерядко от едно и 
също съществително без оглед на синтактичната позиция се използват форми и с 
едното, и с другото окончание, напр. Ж – è ïîëà‘ãàõà ìå äà ïè‘øà òåñêåðè‘ äà ïîäà‘âàN çà 
êîíà‘öè  . . .  è àçü ïî wá¥÷à‘þ ðàçäà‘âàa òåñêåðè‘ çà êîíà‘ö¥ 354. . . . äîäå‘ íå áý‘õà ñà ñîáðà‘ëè 
î‘í¥ äî‘ëæíèöè 353,  äî‘ëæíèö¥ ì íå §ñòà‘âõà 355. 

С варианта -è‡ образуват множествено число съществителни, завършващи на 
гласен: М – êîìø¶‘è‡, áè‘íü áàø¶‘è‡ и др.; Ж – áîñòàíџ¶‘è‡, äåë¶‘è‡, êàðџàë¶‘è‡. 

С окончание -è (-¥) имат множествени форми и някои едносрични съще-
ствителни, които в новобългарски са с множествени форми с окончание -ове. Такива 
форми са по-чести в езика на “Житието”: êî‘ë¥, õî‘ëì¥, äî‘ë¥, äî‘ì¥. В “Митологията” се 
откриват само две – äî‘ì¥ и ì¶‘ì¥. Тези форми са отгласи от старата книжовна норма. 

Във формите с окончание -è (-¥) се наблюдават звукови промени, които се 
свеждат до следното: 

- окончанието палатализира веларните съгласни [г, к] и те преминават в [з, ц]: 
М – wáçàëî‘ç¥, ïó‘òíèö¥, ñîâý‘òíèö¥ и др.; Ж – äî‘ëæíèö¥, ìîëå‘áíèö¥, çàòâî‘ðíèö¥ и др.; 

- непостоянният гласен [е] изпада или преминава в [й] след гласен: М – 
òîðãî‘âö¥, sâýçäîáðî‘è‡ö¥òå; Ж – ñòà‘ðö¥, íå‘ìö¥òå и др.; 
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- наставка –ин отпада: М – ãðà‘æäàí¥, õð¡Tò·à‘í¥ и др.; Ж – àðíàó‘ò¥, åâðå‘è, âðà÷à‘íè и 
др. 

Тези звукови промени характеризират и съвременното състояние на посочените 
форми. 

2. С останалите окончания са образувани форми за множествено число от 
ограничен брой съществителни. 

а) С окончание å, разпространено в диалектите, срещаме малко на брой 
множествени форми: М – íîãòå; Ж – àãà‘ðåíå, îâ÷å‘ðå, ñîäîì¥‘òå, успоредно с форми 
wâ÷à‘ð¥, ñîäîì¥‘òè. 

б) С окончание - (-·, -·à) са множествени форми от две съществителни: М - 
¹÷èòåë‘òà, áðà‘ò· и áðàò·à. 

в) С окончание -·å, имащо в народния език събирателно значение, Софроний 
използва множествени форми от едносричното съществително ìóæü и от 
съществителното ïàøà‘: М – çíà‘ àçü ëóêàâèíàU è èãðà‘òà íà ìó‘æ·åòî 25а, è â¥ ïà‘ø·å è áè‘íü 
áàø¶‘è‡ 63а; Ж – ìó‘æ·å ïðèïà‘äíàõà íà åäíîãî‘ . . .  356а. 

г) С типичното за новобългарските едносрични съществителни окончание -îâå 
(използвано от Софроний и в редуциран вариант -îâè) са образувани множествени 
форми от ред съществителни, напр.: М – ãðà‘äîâå, äî‘æäîâå, sâý‘ðîâå, ì¶‘ìîâå, ÷à‘ñîâå; Ж – 
ë‘êîâ¥, ïî‘ïîâå, òî‘ïîâå, ñòðà‘õîâå.  

Различни множествени форми се откриват за êîíü и ì¶ìü: Ж – êîíå‘, êîíý‘ и êî‘í¥; М 
- ì¶‘ìîâå (ì¶‘ìîâ¥òå), ì¶‘ì¥. 

 
§ 7 в. Множествени форми на съществителните от женски род 
Съществителните от женски род имат окончания за множествено число -è (-¥, -è‡) 

и -å (-ý), поставяни на мястото на крайния гласен или след крайния съгласен. 
а) Основни са формите с окончание -è (-¥): М – áî‘ëõè, ãîäè‘íè, ñìîêè‘í¥, ðý‘÷è, 

íî‘ùè, ïå‘ùè и др.; Ж – äðý‘õè, æåí¥‘, î‘âö¥, ¹‘ëèö¥, õè‘æè и др.  
Вариантът -è‡ се използва при съществителните със завършек -·à (-·): М – 

ä·àâîë¶‘è‡, ëà‘ì·è‡, ìàè‡ñòîð¶‘è‡, êåñ¶‘è‡ и др.; Ж – êåñ¶‘è‡, ëà‘ä¶è‡ и др. 
б) С окончание -å (-ý) множествени форми имат съществителните ðó‘êà, *íî‘ãà, 

w‘âöà: М – ðó‘öýòå, ðó‘öå, íî‘sýòå; Ж – ðó‘öý, íî‘sý, w‘âöåòè, заедно с форма î‘âö¥. Такива са и 
съвременните форми от тях.  

Интересна е формата ãîð·åòî, имаща събирателно значение: Ж – ÷åòâî‘ðèöà äó‘ø¥ 
ïðåç ãî‘ð·åòî íà ïîñî‘êà à íå ¹ ïó‘òü 361. 

 
§ 7 г. Множествени форми на съществителните от среден род 
Окончанията за множествено число на  съществителните от среден род са -, -à, -

å, -íà, -òà. 
а) С най-много примери е застъпено окончание -, което се поставя на мястото на 

-å при съществителните с наставки -í·å, -·å, напр.: М – íàêàçà‘í·, ñïëåòå‘í·, ¹÷å‘í·, 
ÿ‘ñò·. 

б) Окончание -à се носи от съществителни, завършващи на -î, поставя се на 
неговото място, напр.: М – äðý‘âà, ìý‘ñòà, ñåëà‘, ÷à‘äà; Ж – äý‘öà, ëý‘òà, ñåëà‘, ÷à‘äà, ÷è‘ñëà. 

в) С окончание -òà, поставено направо към формата за ед. ч., образуват 
множествени форми две съществителни: М – ìó‘ëèòà, òðåìïå‘òà ‘тръбачи’. 



 22

г) От по две съществителни се образуват множествни форми и с окончания -íà и -
è: М – âðåìåíà‘, ¹‘øè;  Ж – ðà‘ìåíà, î‘÷è.  

е) В една форма се открива окончание –å: М – ìàäå‘òå.  
 
§ 7 д. Бройна форма на съществителните 
Бройната форма на съществителните за мъжки род, така присъща на народния 

език, се образува с окончание -à. В “Митологията” такива форми има от две 
съществителни: è äà‘äå ìó äâà êà‘òà è òðè‘ êà‘òà öýíà‘ 61, ïðîäà‘âàøå äâà‘ õëý‘áà ÷è‘ñò¥ 21. В 
“Житието” такива форми са по-чести: òðè‘ áþëþ‘êà, äâà‘ ìT¡öà (но и øå‘ñòü ìT¡ö¥), w‘ñìü ÷à‘ñà, 
÷åò¥‘ðè ïó‘ò и др. 

След числителни Софроний използва обаче и небройни форми за множествено 
число, напр. М – w‘ñìü ì¡Tö¥, ñòî‘ ñ¥‘íîâå, òðè‘ äíè‘ и др. 

 
§ 8. Определеност при съществителните имена 
Особено важна черта в морфологичната характеристика на новобългарския език 

са определените форми при имената, образувани със задпоставен определителен 
член. 

Ако Паисий Хилендарски в езика на своята “История славяноболгарская” не 
възприема тази типична черта на народния език, то Софроний Врачански свободно, но 
в същото време умерено и предпазливо от съвременна гледна точка си служи с 
членувани форми, присъщи на източните и западните български диалекти. В езика на 
“Митологията” например членувани форми са използвани от около 150 съществителни 
от общо 550, като съотношението между нечленувани и членувани форми е 
приблизително 1 : 3 (2456 : 816). Членът Софроний пише слято с името. 

 
§ 8 а. Определени форми на съществителните за единствено число 
1. Съществителни от мъжки род. В единствено число различия от съвременното 

състояние в книжовния ни език има при съществителните имена от мъжки род. При 
тях членуваните форми не са единни по тип. Едновременно с характерния и за родния 
му говор източнобългарски ъ-определителен член23, графически отбелязван с -à / -àòü, 
- / -òü, Софроний си служи и с о-определителен член, присъщ преди всичко за 
западните говори, макар че го познават и някои източни говори. 

В изследването си за езика на “Неделника” К. Ничева също отбелязва този факт 
като особеност на Софрониевия език. Тя смята, че е трудно да се определи под влияние 
на кои говори Софроний си служи с о-членни форми. Авторката насочва вниманието 
си към съседните на Котел о-говори в Жеравна и Медвен, които Софроний навярно 
добре е познавал. Но може би няма да сгрешим, ако в о-членните форми търсим 
влияние на северозападните говори, и по-специално на врачанския диалект. Тези форми 
се появяват в езика му през втория период на книжовната му дейност и постепенно 
засилват присъствието си. В езика на “Митологията” и “Житието” с тези форми 
Софроний си служи съвсем непринудено, което говори, че те са се превърнали в 
говорен навик, нещо, което е могло да стане през годините, прекарани от него във 
Враца. За това говори например свободното използване и на единия тип членни форми, 
и на другия тип членни форми от едни и същи имена, напр. : М – ãíýâà‘òü и ãíýâî‘, ãðàäà‘ 
и ãðàäî‘, ñâýòà‘ и ñâýòî‘, òîðãî‘âèöà и òîðãî‘âèöó, ÿäà‘ и ÿäî‘ и др.; Ж .- þëà‘ð и þëà‘ðþ, âåçè‘ðà и 
âåçè‘ðþ, ñóëòà‘íà и ñóëòà‘íó. Това, че о-член по-често се среща в редуциран вид като -ó или 
-þ, може да се обясни със свойствения на Софроний навик от родния му говор да 
редуцира.  
                                                            

23 Петров К. Принос към говора на гр. Котел . . . с. 210.  
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а) Източнобългарският по тип ъ-определителен член е свойствен и на 
котленския говор, където под ударение той звучи тъмно, а без ударение се приближава 
по гласеж към [а]. В “Митологията” на два пъти се среща пълната му форма [-ът], 
която по свидетелство на К. Петров е позната на котленския диалект, но [т] може и да 
се изпуска24: ¹êðîòè‘ ñà ñðD¡öåòî ìó, è ãíýâà‘ò ìó ñà wáà‘ðíà, è ñåðäåòèíà‘òà ìó ñïà‘äíà 48, è íå 
âè‘äý ãî ã¡Tïäà‘ðò ìó 22а. В езика на “Житието” такива форми не се срещат. 

Членуваните съществителни с кратък член [-ъ], т.е. с изпуснат съгласен [т], се 
използват и в двете съчинения. В “Митологията” са употребени такива форми от 25 
съществителни, а в “Житието” – 17: М – áàêà‘ëèíà, ãî‘ëóáà, ãðàäà‘, âî‘èíà, ïàçà‘ðà, напр. Àëà 
ìàè‡ìó‘íà âè‘äý ñâèí‘òà 33, Àñëà‘íà ì¥‘ñëøå íà ¹‘ìü ñâîè 38а; Ж – ìîñêî‘âèöà, ã·àâó‘ðèíà, 
íå‘ìèöà, ñó‘áàøà, òó‘ð÷èíà, напр. êàòî‘ âäè‘ãíà ò¥ ÷àó‘øà 354а, ïîáý‘äè ìîñêî‘âèöà òó‘ðö¥òå 354 
и др.  

С възстановена мекост на крайния съгласен пред членната морфема са форми 
като: М – ïîðòà‘ð, ïó‘ò, òå‘ñò, ãï¡Täà‘ð и др., напр. è æåíà‘òà ïîèçëå‘çå âî‘íü íà ïó‘ò 29а, 
êîãè‘ ïîãëå‘äíà íà î‘äðà âè‘äý ïå‘ðñò¥í è ïîçíà‘ ãî 17; Ж – âåçè‘ð, äðóãà‘ð, ìîíàñò¥‘ð, ïó‘ò, 
ïðîòîñè‘íãåë, þëà‘ð, напр. è òå‘ãëøå ì ñà¡T þëà‘ð íàãî‘ðý 357, ¹çå‘ë ìîñêî‘âèöà âåçè‘ð íà 
ìàèñå‘ðå 354а. 

б) С о-член са употребени приблизително същият брой определени форми в двете 
съчинения. В “Митологията” те са образувани от 27 съществителни, а в “Житието” от 
20. Съществените особености тук са три: 

- членът е винаги кратък, т.е. без [т]; 
- о-член има и редуциран у-вариант; 
- съществителните с краен мек съгласен се пишат с член -þ. 
 С нередуцираната форма на члена са преди всичко определени форми, в които 

ударението пада на члена, но има и случаи и при неударен член: М – ãëàñî‘, ãíýâî‘, ãðàäî‘, 
ñâýòî‘, ÿäî‘, но също и êîðå‘ìî, ïàïàãà‘ëî, ì¶‘ìî, напр. ïî÷òî‘ âñ‘êîå äý‘òå ¹ìî ìó á¥âà âî èãðè‘ 
61а, íå è‘ìà äðó‘ãà âå‘ùü íà ñâåòî‘ ïî ãîë‘ìà § èñòèíà 51, àìè‘ äà  ðàçðý‘æàòü êîðå‘ìî æè‘âà 
63, È ïàïàãà‘ëî òîè ÷àT¡ íà÷å‘íà äà ìó ñêàçó‘âà 18а; Ж – ëýäî‘, ñâýòî‘, ãðàäî‘, âå÷åðî‘, но и âåë·‘òî, 
ñóëòà‘íî, напр. ïðîáè‘ ñ ëäî‘ è ïîòü‘íà åäèO êîO 361, ÷ó‘ ñ èç ãðàäî‘ 360а, à âåë·‘òî ãî íå ùå‘ 
354а. 

 С редуцирания вариант, писан във вид -ó, -þ, са само форми, в които членът е 
неударен. Количествено те са повече и по-често се срещат: М – çà‘õàðó, êàáàõà‘òó, ìó‘æó, 
î‘áðàçó, í‘îñó и др., напр. È à‘çü ìó ñêà‘çàõü ñåáå‘ïó 55а, Òîãè‘âà òîðãî‘âèöó èçëå‘çå èçü äî‘ìà 
áà‘áèíà 57а; Ж – ïðîçî‘ðèöó, ïèùî‘ëó, äóõî‘âíèêó, ñêó‘òó, õà‘íó и др., напр. è ïîäáðàa íàïðåD ñ·è‘çèíó 
360, è ¹äà‘ðè ì ñà¡T òåïåџ¶‘êó äâà‘ ïó‘òè ïî ïë‘ùèìà ìîè‘ìà 357. 

Съществителните с краен мек съгласен имат определени форми, в които 
мекостта се представя чрез членен вариант -þ: М - è êí‘çþ ðå‘÷å íà áà‘áàòà 54а, è êàòî‘ 
ãîð‘øå î‘ãíüíþ, ïîòå‘÷å æåíà‘òà äà ñà ôà‘ðëè íà î‘ãíüíó 42; Ж – è ïàäíàa íà ïóòþ 359à, äåðæàa 
þëàðþ è òåãëõü 357. Тази закономерност обаче не е прокарана последователно, това се 
вижда от случаите, когато редом с мекия вариант -þ се използват и форми с твърдия 
вариант -ó: î‘ãíüíþ и î‘ãíüíó, така и от случаите, когато с -þ имат форми съществителни с 
краен твърд съгласен: М – ÿç¥‘êþ и ÿç¥‘êó, ôàðìà‘êþ, напр. ÿç¥‘êþ äà è §ðå‘æàòü 63а, 
èçáëå‘âà ñè ôàðìà‘êþ 52. 

                                                            
24 Петров К. Цит. съч., с. 210. 
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 Съществителните от м. р., завършващи на гласен, се членуват с член  -òà: М – 
âî‘ëõâàòà, ñëó‘ãàòà; Ж – àãà‘òà, âëàäè‘êàòà, ïàøà‘òà, напр. è ïîè‘äîõü íà Øó‘ìåO äî âëDêàòà äà 
¹ïðà‘âN ñåáý‘ 353а, ¹çå‘ äâîè‘öà ÷ë Ѓâö¥ § àãà‘òà èì 361. 

Примерите с членуваните форми на имената от мъжки род показват колко 
свободно Софроний си служи с новобългарските народни форми в тяхното диалектно 
разнообразие и колко решително е скъсал с книжовноезиковата черковнославянска 
норма. Важно е да се посочи, че традицията да се пишат в книжовния ни език 
членуваните форми за м. р. с -а / -я има своите корени далеко в дамаскинската практика 
и в езика на Софроний. 

2. Съществителни от женски род. Те имат определени форми с член -та, като в 
езика на Софроний такива форми са използвани от 100 съществителни – от 75 в 
“Митологията” и от 25 в “Житието”. Членът се поставя и пише слято както при 
съществителните, завършващи на гласен, така и при съществителните, завършващи на 
съгласен: М – áà‘íèöàòà, âîäà‘òà, ãëà‘âàòà, æåíà‘òà, áà‘íòà, ä·àâîë¶‘òà, sì¶‘òà, çåìë‘òà, 
áîëåñòà‘, ñìåðòà‘, ÷åñòà‘ и др.; Ж – ÷ó‘ìàòà, êëèñó‘ðàòà, âîè‡ñêà‘òà, þçäà‘òà, êàï¶‘òà, ì·ð¶‘òà, 
ðà‘òà, ÷îëåñòà‘ и др. При това съществителните с краен съгласен [т] не се пишат с 
удвояване на т: áîëåñòà‘, ñìåðòà‘, ÷îëåñòà‘ и т.н. 

3. Съществителни от среден род. Образуват определени форми с член -òî, имащ 
редуциран вариант -òó: М – áðà‘øíîòî, âðå‘ìåòî, ãî‘ðëîòî, äðý‘âîòî, æåëà‘í·åòî, æ·âå‘í·åòî, 
äóêà‘òîòó, öð¡Tâîòó, редом с äóêà‘òîòî и öðT¡âîòî; Ж – âü‘æåòî, ëèöå‘òî, ïîëå‘òî, ñå‘ëîòî, ìàèñå‘ðåòî, 
тук редуциран вариант не се среща. 

 
§ 8 б. Определени форми на съществителните за множествено число 
Към определени форми за множествено число на съществителните от трите 

рода Софроний е прибягнал от около 52 съществителни в “Митологията” и от около 35 
съществителни в “Житието”. Те са образувани с членни морфеми -òå, -òà, -òî. 

а) Най-типична е членна морфема -òå, с която образуват определени форми 
съществителни от мъжки и женски род, а в отделни случаи и от среден род. 
Котленският редуциран вариант на члена -òè се открива в единични случаи. В езика на 
“Митологията” такива форми са например áîë‘ð¥òå, ãåíåðà‘ë¥òå, ãà‘ùèòå, ãî‘ñòèòå, äðý‘õèòå, 
æåí¥‘òå, ìó‘æåòå, íîçý‘òå (è ôàòè‘ ñà § åäèíü êëî‘íü íà äðý‘âîòî ñà¡T ðó‘öýòå ñè 38а, êàòî‘ ì¥‘åøå 
êî‘æèòå ïà‘äíà 20). В езика на “Житието” сред определените множествени форми са 
êàñàïè‘òå, òó‘ðö¥òå, wâ÷à‘ðåòå, àãè‘òå, ñóáàøè‘òå, êàñàáè‘òå, ïó‘øêèòå, äðý‘õèòå, î÷è‘òå и т.н. 

С редуциран -òè вариант са форми като: М – êà‘êî ì ¹êðîâà‘âè ñà¡T íî‘ãòåòè ñâî‘è 15; 
Ж – è w‘âöåòè ¹çå‘ § ñóëòà‘íó 356. 

б) С член -òà имат определени форми за множествено число съществителни от 
среден род: М – ìó‘ëèòàòà, ºå‘òàòà; Ж – äýöà‘òà, ñåëà‘òà. Така както това е и в 
съвременната книжовна норма. 

в) Интересни случаи при членуването в множествено число са определените 
форми с член -òî, който се използва в източнобългарските и в западнобългарските 
говори25. В “Митологията” Софроний е прибягнал към такива форми от две 
съществителни ìóæü и ãðå‘áåíü, и двете от м. р.: À î‘í¥ ìí‘õà êà‘êî ãðåáå‘í¥òî ìó íå äà‘âà 
53а, çíà‘ à‘çü ëóêàâèíàU è èãðà‘òà íà ìó‘æ·åòî 25а.  

Явно е, че в в случая се предполагат множествени неопределени форми ãðå‘áåí·å и 
ìó‘æ·å, втората от които намираме в употреба. В езика на “Житието” с член -òî образува 

                                                            
25 Стойков Ст. Българска диалектология … с. 151. 
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определена множествена форма съществителното ãîðà‘, предполагащо събирателна 
множествена нечленувана форма гор·е: ÷åòâî‘ðèöà äó‘ø¥ ïðåç ãî‘ð·åòî ïðåç ïîëå‘òî 361. От 
съществителното ìóæü с множествена форма ìó‘æ·å членувана множествена форма не е 
употребена. 

 
§ 9. Падежни форми при съществителните 
Като възприема за основа на книжовния си език новобългарската народна реч, 

Софроний още през първия период на книжовната си дейност се отказва от употребата 
на мъртвите черковнославянски падежни форми при съществителните имена. Във 
втория си препис на Паисиевата история от 1781 г. той вече почти напълно е изоставил 
формите за творителен, дателен и местен падеж, които Паисий е използвал. Вместо тях 
употребява предложни аналитични съчетания26. В повечето случаи аналитично се 
предават и формите за родителен и винителен падеж, като последователно се среща 
само родително-винителната форма при имената от м. р. в служба на общ косвен падеж, 
каквито употреби са нормално явление в народния език27. 

1. Както свидетелства езикът на “Митологията”, през втория период от 
книжовноезиковата дейност на Софроний стремежът към последователен аналитизъм 
се засилва още повече. Падежни форми сега се откриват още по-рядко, предимно в 
обичайни изрази и конструкции, затвърдили се в езика му под влияние на 
богослужебната книжнина. Анализът показва, че падежни форми са употребени от 66 
съществителни, като при 39 от тях – имена от м. р. – е използвана родително-
винителна форма от типа на áåç÷è‘íèêà, áîë‘ðèíà ãðàäèíà‘ð, sâý‘ð, ç‘ò и др., напр. 
ÁЃãü ùå äà ¹÷è‘íè êàçå‘ïü íà ò¶‘ ô·ëîñî‘ô¥ êàêâî‘òî á¥ íà åäíîãî‘ àñëà‘íà è íà åäíî‘ãî ìà·ìó‘íà 38.  
Ïî‘ñëå ïðèíå‘ñå ÿ‘ñò·å íà ìó‘æà ñâîåãw‘ íà íè‘âàòà 45. 

Единични са случаите на винителни форми при съществителните от ж. р. като 
äЃøó, ïî‘ëçó, ñè‘ëó. Веднъж се среща и форма за мн. ч. íà‘ïàñòåè‡, напр. М- Íî sëå‘ õî‘÷åøü äà 
èñïðîâå‘ðãíèd äЃøó òâîþ‘ êàòî‘ î‘íàãî áà‘íџ· 29, è õî‘÷å äà ò âëå÷å‘ ïî ñó‘äíèö¥ è ïî íà‘ïàñòåè‡ 
60а. 

Като се вземе предвид, че народната реч от Софрониево време в една или друга 
степен познава и дателни форми, каквито тук са употребени от 13 съществителни като 
á Ѓãó, äî‘ìó, êàôå‘ñó, êí‘çþ, ñó‘äíèêó, ÷ëЃâêó, напр. àëà‘ òîìó‘ ÷ëЃâêó ãîë‘ìà ïî‘ëçà ¹÷è‘íè äðó‘ãü 
íå‘ãîâ¥è‡ 68, би могло да се твърди, че Софрониевият език даже с падежните си форми 
при съществителните имена не излиза вън от синтактичните и морфологичните норми 
на народната реч. 

Само в два случая срещаме чужда на народния език падежна употреба – 
творителна форма от òùà‘í·å (ñî òùà‘í·åìü ãëå‘äàõ 65а), но този черковнославянизъм – 
лексикален и морфологичен – сам авторът е осъзнавал като изкуствен и неприсъщ на 
народния език, затова в полето го е пояснил с народната турска заемка êàè‡ðåòü. 

Специални звателни форми, както това е и в народния език, имат само съще-
ствителните от м. р. и ж. р. Такива форми се появяват от около 17 съществителни: 

- с окончание -å: áðà‘òå, îЃ÷å, ñ¥‘íå, ÷ëЃâ÷å, ã¡Tïäà‘ðêå, äýâî‘è‡êå, êîìø¶‘è‡êå и др.; 
- с окончание -î: âëЃäêî, áà‘áî, æå‘íî; 
- с окончание -þ: ãT¡ïäà‘ðþ, ïð·‘òåëþ; 
- с окончание -è: ìà‘òè. 
2. През третия период обаче Софроний Врачански прави по-големи отстъпки на 

падежните употреби. Проличава видим стремеж към книжовна обработеност на езика 
                                                            

26 Жерев Ст. Езикът на втория Софрониев препис на “Истори славяноболгарская” от 1781 г. в 
сравнение с първия (1765 г.) … с. 125. 

27 Стойков Ст. Цит. съч., с. 148. 
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му с черковнославянската синтетична норма. Това особено добре се вижда от езика на 
неговия “Неделник”, където съотношението между новобългарските и 
черковнославянските форми при имената има други количествени измерения. 

 “Статистическите изчисления – пише Кети Ничева – показват, че случаите с 
употреба на падежни форми са около четири пъти по-малко, отколкото случаите, в 
които са употребени новобългарски форми”28. Разбира се за това засилено присъствие 
на падежни форми определено значение имат такива фактори като: често прибягване до 
черковнославянски цитати, влиянието на черковнославянския първоизточник, 
специфичният характер на съдържанието и жанра на съчинението, неговото 
предназначение и още ред други от този порядък. Но че освен всички тях от значение е 
и друг – настъпилото развитие във възгледите на Софроний за книжовния език, ни 
убеждава езикът на неговата автобиографична повест, където всичко останали фактори 
могат да бъдат изключени. 

В езика на “Житието” падежни форми са използвани от над 70 съществителни. 
Макар че половината от тях и тук са родително-винителни форми, останалите 
представят всички черковнославянски падежи, напр.:  

- родителен падеж ед. ч. - § ìà‘òåð¥ 358, ¹ïà‘äîøà âñè‘ âëà‘ñ¥ ãëà‘â¥ ìîå‘è‡ 355; 
- винителен падеж ед. ч. – ì ôà‘òè çà áðà‘äó 354, wñòà‘âèøà Òóðå‘öêóþ çå‘ìëþ è 

Âëà‘øêóþ 354а, î‘íóþ ñìå‘ðòíóþ ðý‘êó 361; 
- дателен падеж ед. ч. – ìî‘ëõü ñ òà‘èíî áЃãó 394а, ïðåñòà‘âè ñ êü ãT¡äó 358, ïî íà‘øåìó 

áîëãà‘ðñêîìó ÿç¥êó‘ 358а; 
- творителен падеж ед. ч. – êðà‘ñåO ëè‘öåN 353а, áî‘æ·åìü ïîïóùå‘í·åмь 358а; 
- местен падеж ед. ч. – âü æèâî‘òý åãw‘ 353а, è ïîèäîõìå äî È‘ñêðå ðý‘êà 361, êîãè‘ 

ïîè‘äà íà Àíäð·àíî‘ïîëå 356; 
- родителен падеж мн. ч. – äà ñ ïðå÷à‘ù ñâò¥‘õü òà‘èíü 359; 
- дателен падеж мн. ч. – âîçäà‘äå ìè ïðà‘âåäíî ïî äýëîN ìîèN 354а; 
- винителен падеж мн. ч. – ïîëó÷è‘òè è íà‘ìü äå‘ñí¥õü ñòî‘í·èõü 362а; 
- за двойствено число – ïî ïë‘ùèìà ìîè‘ìà 357. 
Родително-винителните форми и тук са обичайни: ãðå‘êà, ïî‘ïà, wðòà‘êà, Ïà‘vëà, 

òîðãî‘âöà, Ìè‘ëîøà и т.н. 
Ние тук отбелязахме падежни форми, които свидетелстват за позасилилото се 

влияние на старата книжовна норма върху езика на Софроний през третия период. 
Реално оценени обаче те представят съвсем незначителен оттенък върху общия 
аналитичен фон на езика му. Основният, определящият, водещият и главен начин за 
израз на смислово-синтактичните отношения между думите в изречението и тук си 
остава новобългарският безпадежен израз на различните замисимости чрез 
разширена и засилена употреба на предлози и основната форма на името. За пример 
може да се вземе което и да е изречение на повестта, който и да е откъс от нея, напр.: È 
íå ñà ïîìè‘íàõà òðè‘ äíè‘, ÷ó‘ ñ èç± ãðàäî‘ ñìóùå‘í·å ãîë‘ìîå, è ïîïè‘òàõìå ùî‘ å òî‘; ðå‘êîøà, 
êàðџàë¶‘è‡òå äîèøëå‘ íà êðà‘è‡ ãðàäî‘ è è‘ñêàU äà âëå‘çàU ¹ ãðàäî‘ íåïðåìý‘ííî. È ãëå‘äàõNå êàäè‘íè è 
õð¡Tò·à‘íñê· æå‘í¥ âñ‘êà íî‘ñè ñà¡T ñåáý‘ èçð‘äí¥ âå‘ùè ñâîå‘ è ïëà‘÷àU è áý‘ãàU êàìòî‘ òó‘ðñêà 
êð‘ïêà ìàõàë@ 360а. 

 

                                                            
28 Ничева К. Езикът на Софрониевия “Неделник” в историята на българския книжовен език, с. 

237. 
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§ 10. Обобщени изводи за граматическите категории на съществителните 
имена 

Изнесените дотук наблюдения по граматическите категории на съществителните 
имена в езика на Софроний могат да се обобщят така: 

1. Родовата отнесеност и нейните формални показатели при съществителните 
имена почти изцяло съвпадат със съвременните, като само някои съществителни, 
претърпели родова промяна, пазят стария си род (от м.р. са âàðü, âå‘÷åðü, çà‘õàðü, ïî‘ì¥ñëü, 
ïðàõü и др.) или едновременно се използват със стария си род и с новия си род (от м. р. 
и ж. р. са âî‘çðàñòü, ëþáî‘âü, ñêîðáü) . 

2. По граматическо число съществителните също се открояват с новобългар-
ските си характеристики. Групите на сингулария и плуралия тантум по състава си са 
както днешните (настъпилите по-късно изменения са незначителни). Използва се често, 
макар и нередовно, новобългарската бройна форма за м. р. Формите за множествено 
число се образуват със същите средства както и днес. Само в немного случаи се пазят 
старите множествени форми (при едносрични съществителни от типа на äî‘ì¥, õî‘ëì¥, 
êî‘ë¥ и др.) или понякога се прибягва до народното окончание -å (-·å) – îâ÷à‘ðå, àãàð‘íå, 
ìó‘æ·å и др. 

3. Софроний пръв от възрожденските книжовници утвърждава, макар и 
предпазливо, новобългарските членувани форми като необходима на книжовния 
език морфологична норма. При съществителните имена от м. р. той си служи с двата 
основни членни типа – източнобългарският ъ-член и западнобългарският о-член, което 
е конкретен израз на настъпилото през врачанско-видинския и букурущкия период 
развитие в схващанията му за диалектната основа на новия книжовен език. 

4. При изразяване на смислово-синтнактичните отношения в състава на слово-
съчетанието и изречението съществителните имена се подчиняват на новобългарския 
аналитизъм. При това като отглас от старата синтактична норма в книжовната практика 
се появяват и падежни форми, които имат различно битие в двете творби. 

В “Митологията” – произведение от врачанско-видинския период – падежните 
употреби на същесдтвителните имена са сведени до минимум – използват се предимно 
родително-винителни и дателни форми, които са познати на народния език. 

В “Житието” – произведение от букурещкия период, когато у Софроний се 
наблюдава засилен стремеж към книжовна обработка на езика със средствата на 
черковнославянската книжовна норма, - присъствието  на падежни форми е позасилено, 
но не толкова в честотно отношение, колкото в количеството на представените падежи 
– прибягва се до форми и на останалите черковнославянски падежи, които са вече 
чужди на народния език. 

 
 
ІІ. ПРИЛАГАТЕЛНИ ИМЕНА 
 
Ако при съществителните имена Софрониевият език без особени колебания 

възприема основните и главните особености на народната морфологична норма, то при 
прилагателните той по-трудно и по-бавно се отърсва от влиянието на стария скнижовен 
образец. 

 
§ 11. Граматически род на прилагателните имена 
Категорията е представенна с трите си члена – форми за мъжки, женски и 

среден род, при които черковнославянските образци сериозно съперничат, а по-някога 
и се налагат над народните, напр. в “Митологията” черковнославянските и народните 
форми са в съотношение при мъжки род 73 : 48, при женски род 54 : 58, при среден род 
51 : 52. В “Житието” това съотношение е повече в полза на дългите форми. 
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1. Кратки форми 
а) Кратката форма за мъжки род има две разновидности – едната със завършек на 

съгласен и втора със завършек на -è.  
- Основна е първата, при която крайният съгласен може да бъде от корена: М – 

áýëü, äîáðü, ëóäü, ìëàäü, ñëýïü; Ж – ñòàðü, *ñêóïü, *áîñü, *æèâü, *ëîøü и др. или от 
наставката: М – áåçó‘ìåíü, áý‘ñåíü, ãíý‘âåíü, ëîæëè‘âü; Ж – áî‘ëåíü, wïîðëè‘âü, ñâîáî‘äåíü и др.  

- Втората разновидност се представя от няколко примера в “Митологията”: 
ä·à‘âîëñêè, ëñè‘÷è, ìó‘æåñêè, ðî‘áñêè. 

б) За женски род тази форма завършва на -à: М – ãî‘ëà, êðà‘ñíà, êî‘ðìñòà;  Ж – 
âåëè‘êà, âëà‘øêà, ëþ‘òà и др. В един случай завършекът е - М - *âíó‘òðåøí. 

в) За среден род формите на -î (-w), макар и малко на брой, отстъпват пред 
дългите: М – áåçìî‘ëâíî, ãîë‘ìî, äè‘âî, äðà‘ãî, ÷è‘ñòî; Ж – òýëå‘ñíî, äóøå‘âíî, ÷è‘ñòî и др. 

2. Дълги форми 
а) За мъжки род дългата форма в езика на Софроний има завършек -¥è‡, -·è‡, като 

втората разновидност най-често се наблюдава при краен съгласен ê: М – êðî‘òê·è‡, 
æå‘íñê·è‡, öà‘ðñê·è‡, öà‘ðåâ¥è‡, ëþ‘ò¥è‡, íåïðèëè‘÷í¥è‡, íåíàäý‘æäí¥è‡ и др.; Ж – êîêóðó‘çí¥è‡, 
ñìåðòí¥è‡, âðà‘÷àíñê·è‡, òå‘øê·è‡, òóðå‘öê·è‡ и др. 

б) Дългите форми за женски род и за среден род имат съответно окончания -à и 
-îå: М – öà‘ðñêà, ëå‘ñòíà, ãîë‘ìà, ðàçó‘ìíà, ñëà‘äêà, æå‘íñêîå, ãîë‘ìîå, âîæäåëå‘ííîå и др.; 
Ж – ìîíàñò¥‘ðñêà, ìîñêî‘âñêà, íåäó‘æíà, ìà‘ëîå, ìîëå‘áíîå, ñìå‘ðòíîå и др. 

3. Наблюденията показват, че Софроний си служи съзнателно с двата вида 
форми. Тук не бива да се говори за непоследователност или колебание, по-скоро в този 
случай се срещаме със стремеж да се постигне книжовна обработеност, като се 
използват живите народни думи със старите книжовни форми, които той очевидно 
възприема като непротиворечащи на народните. Още повече, че те са по-приспособени 
за падежни употреби. Обичайната практика е от едно и също прилагателно да се 
използват форми и от двата вида: М – ãîë‘ìà и ãîë‘ìà, ãîë‘ìîå и ãîë‘ìî, ðàçó‘ìí¥è‡ и 
ðàçó‘ìåíü; Ж – ëþ‘òà и ëþ‘òà. Не са редки случаите, когато в едно и също изречение двете 
форми се преплитат или редуват, напр. М – È ñïðîòè‘ òà‘ ìý‘ðêà ãîë‘ìî ðàçëè‘÷·å è‘ìà 
ìåæäó‘ äîáðà‘ æåíà‘, è ìåæäó‘ sëà‘ æåíà‘ 37а. 

 
§ 12. Граматическо число на прилагателнните имена 
Формите за множествено число отново ни снрещат със специфичния за 

Софроний стремеж да съчетава народните и книжовни средства в едно. 
Обикновено Софроний използва обща множествена форма за трите рода прила-

гателни, така както това е в народния език. Тази обща форма има окончание -è (-): М – 
ïðå‘ëåñòí¥ æåí¥‘ 23а, ñëà‘äêè õîðàòè‘ 13а, ô·ëîñî‘ô¥ è ñîâý‘òíèö¥ áà‘ùèí¥ ìó 26, ëó‘äè ÷ë Ѓâö¥ è 
sëîñêî‘ïîñòíè 23а, ä·à‘âîëñêè ðà‘áîòè 18, ìvð·çëè‘â¥ äðý‘âà 56 и др.; Ж - §áðà‘íè w‘âíè 355, áî‘ñ¥ 
íîçý‘ 356 и др. 

Никак не са редки обаче и случаите, когато се появяват множествени форми по 
черковнославянски книжовен образец, които не винаги имат правилен вид. Така за 
м. р. и ж. р. се употребяват форми с окончание -¥è‡, -·è‡: М – ïð·‘òåëè ìî‘è‡ âý‘ðí·è‡ 
è‘ñòèíí¥è‡ 48а, äó‘ì¥ íåïðèëè‘÷í¥ è áåç÷è‘íí¥è‡ 49, èçáðà‘íí¥è‡ è ÷ó‘äí¥è‡ ðý‘÷è 56а; Ж – ëþ‘ò¥è‡ 
è ñâåðý‘ï¥è‡ àãà‘ðåíå 354, òà‘ìîøí¥è‡ òó‘ðö¥ 353а, òà‘ìîøí·è‡ òó‘ðö¥ 360, æåëý‘çí¥è‡ âåðè‘ãè 356 и 
др.  

За ж. р. и ср. р. се прибягва и до форми с окончания -à, -¥, -·: М - së¥‘ 
ðàçëè‘÷í¥ ðàáî‘òè 48а, ëóêà‘â¥ æåí¥‘ 38, wáýùà‘ííà âðåìåíà‘ 12, ðàçëè‘÷í¥ ÿ‘ñò· 51, 
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íó‘æäíà ¹÷å‘í· 62 и др.; Ж – æåëý‘çí¥ âåðè‘ãè 353а, èçð‘äí¥ âå‘ùè 360а, âðå‘ìåíí¥ 
íó‘æä¥ 362а и др. Изкуствеността на такива форми е очевидна, още повече, че те се 
откриват и при м. р. – Ж – äîì¥ åâðåè‡ñê· 353а. 

Неизменяеми по род и число са прилагателни от турски произход: Ж – áàøè‘, 
êàðà‘, ïàçà‘ðãåäåíü ‘нает’; М – êàáàõàòë¶‘ ‘виновен’. 

 
§ 13. Определени форми на прилагателните имена 
Софроний Врачански не прибягва често до определени форми на прилага-

телните имена. Това може да се обясни със сравнително свободното използване на 
дългите им форми. Като наследници на старобългарските сложни форми, дългите 
форми на прилагателните имена в черковнославянски в някаква степен съхраняват 
функцията си на определени форми29, напр. М – Òîãè‘âà öà‘ðåâ¥è‡ ñ¥‘íü âîçäè‘ãíà î÷è‘ è 
ðó‘öý ñâî‘è íà íЃáåòî 24а, Òîãè‘âà sëî÷å‘ñòí¥è‡ î‘í¥è‡ ìó‘æü, ñà¡T ìíî‘ãî äàðîâà‘í·å ïî÷å‘òå æåíà‘òà ñâî ‘ 
37а. 

Определени форми в езика на “Митологията” са използвани от около 30-ина 
прилагателни, а в “Житието” от около 15-ина. 

а) Ако при съществителните имена Софроний почти еднакво си служи с членни 
форми за мъжки род ед. ч. с ъ-член и о-член, то при прилагателните за мъжки род ед. 
ч. членната морфема е само [ъ], представяна във вид -·à, -· / -¥: М – ùå äî‘è‡äåd ïàêü 
òó‘êà äà ñè âîçìå‘øü æå‘íñê·à î‘áðàçü 27, Òîãè‘âà §ãîâî‘ðè öð¡Tê· ñ¥‘íü . . .  íå å ïîDîáíî íà 
ìó‘äðàãî è íà ðàçó‘ìíàãî ÷ë Ѓâêà äà è‘ìà æå‘íñê· êàáàõà‘òü ñåáå‘ïü íà ãîë‘ìîå ìó÷å‘í·å 64а, È 
ìëà‘ä¥ è‡ ðå÷å 24а; Ж – è òà‘êw ñýäa ¹ î‘í¥ òóðå‘öê·à õàðåN 360а, ïîòðå‘áíî å‘ñòü äà ñà ¹çå‘ìå 
áóèðóíò¶‘à § âè‘äèíñê·à ïàøà‘ 361а, ïîíå‘æå ¹ Áîëãàð¶‘à íå è‘ìà ô·ëîñî‘ôñêîå ¹÷å‘í·å íà ñëàâå‘íñê· 
ÿç¥‘êü 353. 

б) За женски и среден род определените форми се образуват с членните морфеми 
-òà и -òî: М – ãîðêà‘òà, æå‘íñêàòà, ìî‘ðñêàòà, èçãîðå‘íîòî, ìvð·çëè‘âîòî, öà‘ðåâîòî и др.; Ж – 
áå‘è‡ñêàòà, öð¡Têàòà, тук членувани форми за ср. р. не се откриват, защото почти всички са 
дълги. 

г) За множествено число прилагателните от трите рода имат определени форми с 
член –òå: М – äî‘áð¥òå, äðó‘ãèòå, æå‘íñêèòå, çðý‘ëèòå, ëåñè‘÷èòå, ëå‘ñòíèòå, ñëà‘äêèòå и др.; Ж – 
âðà÷à‘íñêèòå, ïàøî‘âèòå, öð¡Têèòå и др. 

 
§ 14. Падежни форми при прилагателните имена 
Както при съществителните, така и при прилагателните основно е застъпено 

аналитичното начало. В “Митологията” например падежни форми има от около 30 
прилагателни, а в “Житието” от около 20. Най-чести сред тях са родителните и 
винителните форми, а в “Житието” се появяват рядко и други падежни форми: М – 
áåççàêî‘ííàãî, áåçó‘ìíàãî, ãëó‘ïàâàãî, æå‘íèíàãî, êí‘çþâà, öà‘ðåâà и др.; Ж – âè‘äèíñêàãî, 
ãðý‘øíàãî, ï·à‘íàãî, но и âëà‘øêóþ, áî‘ëãàðñêîìó, áЃæ·åìü, äå‘ñí¥õü, ñâò¥‘õü и др. По-голямата 
част от тези примери бяха изнесени при съществителните имена. 

Звателни форми са употребени от единични прилагателни, напр. М – ìëà‘äå 
ëþáè‘ìè÷å ìîè‡ 14а, wêà‘íå 29. 

 
§ 15. Степени за сравнение при прилагателните  
Когато се налага да прибягва до сравнителни степени от прилагателни имена, 

Софроний обикновено употребява новобългарските аналитични форми, образувани с 
                                                            

29 Толстой Н. И. Значение кратких и полных форм прилагательных в старославянском языке. - 
Вопросы славянского языкознания, М., 1957, вып. 2, с. 48-122. 



 30

препозитивни частици ïî и íàè‡. Сравнителната степен с ïî се пише слято, а 
превъзходната степен с íàè‡ се пише разделно: М – ÿäå‘ ïîçðý‘ë¥òå è ïîñëà‘äêèòå ñìîêè‘í¥ 
33, Íà÷å‘íà äà èçáè‘ðà êî‘òî å ïîäîáðî‘ òîãw‘ äà ¹çå‘ìå, è ôàòè‘ àñëà‘íà ïî÷òî‘ å ïîòî‘ëñòü 38а, Àëà‘ 
è‘ìàøå åäè‘íü ô·ëîñî‘ôü ô ò‘õü, ùî áå‘øå íà‘è‡ ãîë‘ìü 65а; Ж – äðó‘ãà áýäà‘ § òà‘ ïîñòðà‘øíà 
356а, õàџ Âëà‘ñ·à êàòî‘ áå‘øå ïîñòàR ïà‘äíà 355а, ùî ñà íà‘è‡ ëî‘ø¥ çóëóìџ¶‘è‡ 360. 

Народните аналитични степени Софроний използва последователно при 
прилагателните, присъщи на народния език. Черковнославянската писмена школовка на 
автора обаче се проявява в някои случаи, когато се прибягва до стари книжовни форми 
за превъзходна степен. В “Митологията” такива форми има от 6 прилагателни: 
âåëè÷à‘è‡ø·è‡, äåðæàâíý‘è‡ø·è‡, èñòèííý‘è‡øà, ìóäðý‘è‡ø·è‡ (ìóäðý‘è‘‡øàãî), íèæà‘è‡ø·è‡, ÷óäíý‘è‡ø·è‡, 
а в “Житието” са по-малко: íóæäíý‘è‡øà, ïåðâý‘è‡ø·è‡. Веднага трябва да се каже, че почти 
всички имат всъщност елативно значение. Тяхната лексикализация ясно се вижда от 
два факта, първо, че с незначителни изключения те са във формули на старинния 
официален етикет, второ, че от тях понякога Софроний образува сравнителна степен с 
частица ïî, напр. М – õå‘ì è íå å‘ âîçìî‘æíî äà íà‘è‡äåøü ïîìóäðý‘è‡øàãî, èëè ïîñëîâåñíý‘è‡øàãî 
§ ñЃíà ñâîå‘ãî íà âñ‘ öð¡Tòâ·å òâîå‘ 52. 

 
§ 16. Обобщени изводи за граматическите категории на прилагателните 

имена 
Изнесените дотук факти и направеният анализ във връзка с особеностите на 

прилагателните имена в езика на ръкописните Софрониеви творби показват, че 
Сфороний съзнателно се служи с двата типа форми – новобългарските народни и 
книжовните черковнославянски. 

1. Присъщите на народния език кратки родови форми (общи и за черковно-
славянски) и свойствените на черковнославянски дълги родови форми не се 
противопоставят, а се възприемат и употребяват от книжовника като непротиворечащи 
си, като еднакво имащи право на съществувание в новия книжовен език. 

2. Възприетото компромисно решение относно родовите форми дава отражение и 
при изразяването на формите им за множествено число. Софроний си служи предимно 
с новобългарската обща множествена форма за трите рода, но в същото време в езика 
му проникват и различни родови множествени форми по черковнославянски образец 
(за м. р. -¥è‡ / -·è‡, за ж. р. -¥ / -·). 

3. От тази двойственост е повлияна и категорията определеност. Новобъл-
гарските членувани форми (за м. р. ъ-член  -·à, -· / -¥) са чувствително по-редки 
отколкото при съществителните имена, защото в ред случаи определеността се поема 
от дългите форми. 

4. По-ясно изразено е новобългарското състояние при степените за сравнение, 
които в почти всички случаи са новобългарски, изразени с препозитивни частици ïî и 
íàè‡, като първата се пише слято, а втората разделно. 

5. Прилагателните имена в почти същата степен както и съществителните 
морфологично са подчинени на законите на новобългарския аналитизъм. 
Употребените падежни форми не показват особени различия от картината на 
падежните употреби при съществителните. 

 
 
ІІІ. ЧИСЛИТЕЛНИ ИМЕНА 
 
§ 17. Числителното име в езика на Софроний 
Общо в разглежданите две ръкописни съчинения на Софроний са употребени над 

50 числителни имена, без да включваме означените с цифри (букви), каквито в 
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“Житието” се срещат нерядко. За посочване на години и количество на пари, предмети 
и др. Софроний използва арабските цифри, а при указване на дати, брой на дни 
прибягва към числителни с буквени означения по черковнославянски образец: Ж – è 
ðúêîïîëî‘æè ìå âü ëý‘òî: 1762 ñåïòåN: àЌ 354, À âü ëý‘òî: 1796: íàïà‘äíàõà ïàçâà‘í¡Têèòå õàè‡äó‘òè 
359, wñòà‘íà ñòð¥‘è‡ ìî‘è‡ äî‘ëæåíü ãðîd: 400: 353а, è òà‘ìî ñýäa ä¶Ќ äíè‘ 359а, åäíî‘ åñìü ñòà‘ð¥è‡ 
ëýòà‘ìè, áý‘õü: íä Ќ: ëýò’ 358. 

Тъй като в изследванията си върху езика на книжовници от епохата на 
Възраждането обикновено числителните имена не се разглеждат, представените от 
Софроний в словесен вид числителни – бройни и редни – дават възможност да се 
хвърли светлина и върху състоянието на тази категория имена в книжовноезиковата 
практика в края на ХVІІІ в. и началото на ХІХ в. 

Въпреки че всички, използвани от Софроний числителни, са познати на народния 
език, той обикновено се води по тяхната черковнославянска писмена форма. 

1. От бройните числителни са употребени: åäè‘íü М-43, Ж-353 (åäíà‘ М-16, Ж-
353а, åäíî‘ М-19, Ж-357), äâà Ж-355 (äâå М-65), òðè М-45, Ж-353а, ÷åò¥‘ðè М-27, Ж-356а, 
ïòü М-54а, Ж-360, øåñòü М-62, Ж-361а, ñåäìü М-47, wñìü /îñìü/ М-66, Ж-359а, äå‘âòü 
Ж-353, äå‘ñòü Ж-354а, äâàíà‘äåñòü Ж-356, òðèíà‘äåñòü М-67, Ж-354, ïòíà‘äåñòü 
/ïåòíà‘äåñòü/ М-67, 66, Ж-359а, 360, ñåäìüíà‘äåñòü Ж-353, wñìüíà‘äåñòü Ж-359а, 
äâà‘äåñòü è ï‘òü Ж–362а, òðè‘äåñòü Ж-354, ÷åò¥‘ðèäåñòü М–44, Ж-361а, ïåòäåñ‘òü è 
ï‘òü Ж–362а, ñåäåìüäåñ‘òü Ж-354, îñ±ìüäåñ‘òü Ж-362а, ñòî М-62а, ñòî‘ è ïòäåñ‘òü Ж-
354, äâå‘ñòà Ж-359, ñå‘äìüñòîòèíü Ж-356, õ·ë‘äà Ж-355, õ·ë‘äà è ïå‘òñòîòèíü Ж-356, äâå‘ 
õ¶‘ëä¥ Ж-360, äâà‘äåñòü õ¶‘ëä¥ Ж-355а, ïò±íà‘äåñò õ¶‘ëäà Ж-359а, 40: õ¶‘ëä¥ Ж-359, 
òðèñòà õ¶‘ëä¥ Ж-359. 

Вижда се, че сред изброените числителни са както прости по състав, така също 
сложни, писани слято, и съставни, оформени посредством съюз è. 

а) Родови форми, както това е и днес, имат числителните åäè‘íü и äâà. Рядко се 
срещат падежни форми: родително-винетелна – åäíîãw‘ М-22, Ж-354а, местен падеж 
– íà åäíîN ìý‘ñòî Ж-357.  

б) С повече примери са представени определени форми като åäè‘íà М-38, åäè‘íó М-
67, åäíî‘òî М-58, äâå‘òå М-60, òð¥‘òå М-53, ñåäì±òå‘ М-16. На няколко пъти Софроний си 
служи с членуваната форма на архаичното днес числително *äâîè‡ - äâî‘èòå М-39, 65, а 
също така и с източнобългарската диалектна членна форма30 ñåäìüò‘õü М-50. 

2. За означаване на приблизителен брой Софроний си служи с широко 
практикуваните в народния език съставни числителни от типа òðè‘ ÷åò¥‘ðè Ж-357а, 
÷åò¥‘ðè ï‘òü Ж-357, ï‘òü øå‘ñòü Ж-360. 

3. Твърде обичайни за езика му са мъжколичните  числителни с наставка -èöà, 
които са свойствени на народния език, но днес в книжовния имат по-рядка употреба31: 
äâî‘èöà М-61, Ж-357, òðî‘èöà М-55, Ж-354а, ÷åòâî‘ðèöà Ж-354а. От тях се срещат и в 
членуван вид – äâî‘èöàòà М-21. 

4. Редните числителни - ïå‘ðâ¥è‡ М-16, Ж-353, âòî‘ð¥è‡ М-21, Ж-356а, òðå‘ò·è‡ М-22, 
Ж-362, *÷åòâå‘ðò¥è‡ М-28, Ж-358а, *ï‘ò¥è‡ М-33а, Ж-356а, øå‘ñò¥è‡ М-41а, *ñå‘äì¥è‡ М-42, 
î‘ñì¥è‡ М-48, äåâ‘ò¥è‡ (äåâå‘ò¥è‡) М-68а, Ж-360а, *äåñ‘ò¥è‡ М-68а - са използвани за 

                                                            
30 Вж. Младенов М. Диалектният произход на някои книжовни норми. – Проблеми на езиковата 

култура, С., 1980, с.201. 
31 Граматика на съвременния български книжовен език. Т.ІІ. Морфология, БАН, С., 1983, с.183. 
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поредно представяне в същинската им роля на числителни или като наречия за 
изброяване – предимно в “Митологията”. 

а) Падежни форми при тях има в “Митологията”: родително-винителни форми 
– ïå‘ðâàãî 48, âòî‘ðàãî 22, òðå‘òãî 25; дателни форми – âòî‘ðîìó 21. 

б) Определените форми са по-чести – всяко от изброените редни числителни е 
използвано и с членуватата му форма, която е както при прилагателните с ъ-член, 
писмено отбелязван във вид -¥, -·, -·à: ïå‘ðâ¥ М-58, âòî‘ð¥ М-50а, òðå‘ò¥ М-25, Ж-
354, ï‘ò¥ М-56а, øå‘ñò¥ М-41а, ñå‘äì¥ М-42; òðå‘ò· М-60, òðå‘ò·à М-13, Ж-355, 
÷åòâå‘ðò·à Ж-358а. 

5. Изнесените наблюдения върху употребата на числителните имена в езика на 
“Митологията” и “Житието” показват, че въпреки силното влияние на 
черковнославянската писмена норма върху фонетико-графичния им вид в Софрониевия 
език, Софроний ги използва в техните народни разновидности със свойствените им 
морфологически категории. 

При бройните числителни такива са – както обикновените числителни бройни, 
така и числителните за приблизителен брой, мъжколичните числителни, образувани с 
наставка -èöà, определените им форми. Изключение не правят дори и няколкото 
родително-винителни форми. Това свидетелствува, че книжовната норма при бройните 
числителни е придобила днешните си характеристики още до Софроний (в езиковата 
практика на дамаскинарите). 

Същото се отнася и за групата на редните числителни, за които особено 
характерни са новобългарските определени форми. 

 
 
ІV. МЕСТОИМЕНИЯ 
 
В началните етапи на книжовноезиковото ни строителство местоименната 

система се оказва една от областите на езика, в която старата книжовна норма влиза в 
остра борба с разноликото състояние, съществуващо в народния език. 

Как са протекли процесите на сстроителството тук, за да се стигне постепенно до 
утвърдилата се нова книжовна местоименна норма, която характеризира езика ни днес, 
показва езиковата практика на книжовниците до средата на ХІХ век. 

В редица изследвания за изясняването на тези въпроси, така важни за 
книжовноезиковата ни история, е направено немалко32, но все още данните, които се 
съдържат в Софрониевия език във връзка с тях, не са използвани в необходимата 
степен. 

В монографията си за езика на “Неделника” К. Ничева спира вниманието си на 
три вида местоимения – лични, притежателни и показателни. Езикът на “Митологията” 
и на “Житието” дава чудесна възможност не само да се разкрият особеностите на 
Софрониевия език откъм местоименни употреби в съчинения, неповлияни от 
черковнославянски първоизточник, но и да се наблюдават насоките, в които върви 
изграждането на книжовната местоименна система в този ранен период. 

 
§ 18. Лични местоимения 
И в двете повести личните местоимения са застъпени богато с различните си 

форми. Софроний си служи както с книжовни черковнославянски, така и с народни 
форми от източнобългарски и западнобългарски диалектен тип. Личните местоимения 
                                                            

32 Вж. Първев Хр. Именителни форми на лични местоимения в българската възрожденска 
книжнина. – Славистични изследвания, С., 1968, с. 108-117; Цойнска Р. Падежните форми в Паисиевата 
история. – Известия на Института за български език, кн. ХІХ, 1970, с.569-579; Цойнска Р. Езикът на 
Иоаким Кърчовски, С., 1979, с. 162-190; Жерев Ст. Езикът на Райко Жинзифов, С., 1979, с. 165. 
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са представени в три падежни облика – иминителен, винителен и дателен, като за 
винителен и дателен падеж има две форми – пълна и кратка. Третоличното 
местоимение за единствено число освен това има и родови форми. 

 
§ 18 а. Форми на личното местоимение за 1 л. ед. ч. 
1. Именителна форма àçü. Тя е не само нормативна в черковнославянски, но и 

жива реалност в източнобългарските говори33, към които спада и родният диалект на 
Софроний. Ето защо предпочитанието й трябва да се свърже с тези два факта: М – Íåëè‘ 
ò ðå‘êîõü à‘çü äà íå âðåäèd æè‘òîU 40, Å‘òî è à‘çü å‘ñìü æåíà‘ 44а; Ж – à‘çü ñ òåãë êàìòî 
áîñòàíºè‘ 356, À‘çü ãðý‘øí¥è‡ âü ÷ëЃâöýõü ðîäè‘õ ñ íà ñå‘ëî Êî‘òåëü 353. 

На две места текстът в “Митологията” дава основание да се допусне, че Софроний 
използва западнобългарската форма : È î‘íü §ãîâî‘ðè è ðå‘÷å: ïó‘òíèêü å‘ñìü, è §äàëå‘êî 
è‘äèì. Èçë‘çîõü § îòå‘÷åñòâî ìîå‘ 44. Написано слято с глагола, местоимението може да 
се схване и като глаголно огончание, но съседният текст показва, че глаголната форма е 
за 1 л. ед. ч., а не за 1 л. мн. ч. 

2. Винителни форми. Пълната и кратката винителна форма на местоимението àçü 
и у езика на Софроний по същество са форми за агломеративен падеж. 

а) Пълната форма ìåíå‘, обща за черковнославянски и новобългарски, се среща в 
безпредложна и предложна употреба: М – è ìåíå‘ äà ¹çå‘ìåøü çà æåíà‘ 49, åëà‘ ñëýäü ìå‘íå 
31; Ж – ïîïèòà ìåíå‘ 356, àëà íå çà ìåíå‘ àìè äà ¹ãîä íà àðõ·åðåà 354а. 

б) Кратката форма се използва в три фонетико-правописни варианта – ì, ìà, 
ìå. Основен е първият вариант ì, който съвпада с черковнославянската форма. По 
силата на обстоятелството, че именителната и пълната винителна форма са общи за 
черковнославянския и за народния език, може да се допусне, че езиковото съзнание на 
Софроний е обединило в този вариант книжовната и живата западнобългарска форма 
ìå. В езика на “Митологията” например се среща само форма ì и веднъж ìà, докато в 
“Житието” засилена употреба има и вариант ìå. Ако в първата повест срещу 77 форми с 
ì стои 1 ìà форма, то във втората повест срещу 90 ì форми стоят почти 50 ìå форми 
и 1 ìà форма. Най-рядко, както виждаме, Софроний прибягва към котленския вариант 
ìà. Примери: М – ðè‘òíà ì åäè‘íü êî‘íü 26, è ïðàòè‘ ì ¹÷è‘òåëü ìî‘è‡ ïðè äåðæà‘â·å òâîå‘, è 
à‘çü äîè‘äîa àëà‘ íå õîðàòèa, è öð¡Tòâ·å òâîå‘ ïðåäà‘äå ì íà òà‘ æåíà‘, è òà‘ ì çàâå‘äå ¹ äî‘ìü 
ñâî‘è‡ 49, è ºó‘âàøå ìà ñà¡T ãíý‘âü 23; Ж – ïîíó‘äèøà ìå ðîäíè‘íè ìî‘è äà ì wæå‘íU, ïî÷òî‘ íå 
è‘ìàøå êî‘è äà ì ãëå‘äà 353а, è òîè‡ ÷àT¡ ì ôà‘òèõà ÷åòâî‘ðèöà, è çàâå‘äîõà ìå  ïðè ïàøà‘òà 
354а, è ïð·å‘ ìà ïðè ñâî‘ ÷åëD 360. 

Пълната и кратката винителни форми, както в народната реч, се използват и 
заедно в ролята на дублирано пряко допълнение: М – Àëà‘ ìåíå‘ ì ñðà‘ìü ñåãè‘ 66а, 
Ìî‘ ìó‘æü ìåíå‘ sëå‘ ì á¥‘ 36; Ж – à‘çü ñà ñì¥‘ñëèa çà‘ùî ì çàòâîðè‘õà ìåíå‘ òà‘ìî 353а. 

3. Дателни форми. Пълната и кратката дателна форма сравнително широко се 
използват от Софроний. 

а) Като пълни форми са употребени ìåíå‘, íà ìåíå‘, ìíý. Старата книжовна форма 
ìíý се появява само веднъж: М – w öЃðþ‘! Ïîâåëè‘, è ïîäà‘è‡ ìíý‘ ñЃíà ñâîåãw‘ 14. Най-често се 
прибягва до винителната форма ìåíå‘, както това е в народния език, но трябва да се 
отбележи, че се предпочита безпредложната й употреба: М – Àìè‘ êàêâî‘òî ñà ìíè‘ ìåíå‘, 
î‘íü ùå ïîè‘ùè ñðåáðî‘ æàëòè‘ö¥ 59а, À‘õü ãî‘ðêî ìå‘íå íå ïè‘òàè‡ ì ÷à‘äî ìîå‘ 30а; Ж – ñïðîòè‘ òîâà‘ 
è ìåíå‘ äîòå‘ãíà 356а. 

                                                            
33 Стойков Ст. Българска диалектология. Второ поправено издание, С, 1968, с. 165. 
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 Пълната форма ìåíå‘ се използва и с предлог íà, както това е в съвременната 
книжовна норма, но тези случаи са по-редки: Ж – íàòîâà‘ðèõà ãè íà ìåíå‘ 353а, èçâà‘æäàõà 
íà ìåíå‘ 354. 

б) Кратката дателна форма е изцяло новобългарска, но се употребява в три 
фонетико-графични варианта: ìè, ì¥, ìå. Сред тях основен е ìè, вариантът ìå е 
резултат от отбелязаното при фонетичните особености характерно за котленския говор 
изясняване на [и] в [е] в някои случаи. Примери: М – òà‘ íè‘âà ùî ìè‘  äà‘äîõà, ðàáîòè‘õü 
 17а, Àìè‘ äà ìè ïðîäàäåd òà‘ äðý‘õà 35, À ò¥‘ çãîòâè‘ í‘ùî è ïðèíåñè‘ ìå òà‘ìî äà ÿäå‘ìü 45, 
è íàñòü‘ïè ìå íî‘ãàòà 41; Ж – Î‘íü ìè §ãîâî‘ðè 355, íå á¥‘ ìè âîçìî‘æíî äà ïîè‘äà 362, Î‘íü ìå 
ðå‘÷å 358. 

Графическият вариант ì¥ се появява на два пъти в “Митологията” пред дума с 
начален гласен [и] или съгласен [й]: Ñëó‘øàè‡ ô·ëîñî‘ôå, ùî ì¥ è‡ äðà‘ãî òîâà‘ ùà òè äà‘ìü, 
11а, àêî‘ ì¥ èçâî‘ëèd à‘çü åäè‘íü ìT¡öü íå ùåN õîðàòè‘ 13. Може да се обясни със стремеж да се 
избегне струпване на една и съща графема. 

Удвоени употреби на двете форми – пълната и кратката – не се откриват. 
 
 § 18 б. Форми на личното местоимение за 2 л. ед. ч. 
1. Именителната форма се използва в две писмени разновидности – ò¥ и òè. 

Вариантът ò¥ представя черковнославянската графична норма при второличното 
местоимение, но по същество у книжовниците през първата четвърт на ХІХ в. – Й. 
Кърчовски, д-р П. Берон и др. – тя е книжовен означител на живата народна форма òè. 
Тази практика наблюдаваме и у Софроний Врачански преди тях, затова при него 
вариантът ò¥ е основен: М – ò¥‘ êàòî‘ ì íàè‡äå‘ íà êëà‘äåíåöó, à‘çü ïî å‘ñòåñòâî æå‘íñêîå áa 
äýâî‘è‡êà, à ò¥‘ ñè ñåãè‘ æåíà‘ 27а; Ж – Ò¥ ëè ñè íà ò· ñåëà ïîïü . . . ò¥ ëè âýí÷à 
Êîâàíџ·þâà äùåð 357.  

Вариантът òè откриваме само в “Митологията”, и то едва в 5 употреби срещу 104 
на ò, като тези 5 форми могат да се смятат за отстъпление от тогавашната книжовна 
норма, проява на надмощие на живото звучение над писмения навик, напр. w ö Ѓðþ, áî ‘ 
ñà è à‘çü äà íå ïà‘òèd è òè‘ êàòî‘ î‘íîãî òîðãî‘âöà 22.  

2. Винителните форми са: пълна – òåáý‘, кратка – ò, òå. 
а) Пълната винителна форма òåáý‘, имаща и графичен вариант òåáå‘, се използва 

безпредложно и предложно и изпълнява по същество агломеративна служба: М – Å‘òî 
à‘çü òåáý‘ íàDâ¥‘õü ñà¡T ìî‘èòå äó‘ìè 57а, Ãäå‘ íà‘øå wðòà‘êü, ùî ãw‘ ïðà‘òèõìå äî òåáý‘ 54, À‘çü 
å‘ñìü ãîòî‘âà äà äî‘è‡äà ñëý‘äü òåáå‘ 36; Ж – âñè‘ òåáý‘ âè‘äýõà äîñòî‘èN 358, Êîãè‘ à‘çü òåáý‘ íå 
¹á¶‘à, àìè‘ êîãw‘ äà ¹á¶‘à 357а. 

б) Кратката винителна форма основно се използва във вариант ò, представящ 
черковнославянската книжовна норма, но можем да допуснем, че в него езиковото 
съзнание на Софроний влага новобългарснкото фонетично съответствие [те]. 
Вариантът òå се среща само в “Митологията”, и то в 7 употреби срещу 43 с ò. 
Примери: М – À‘çü äà ò íàó‘÷à åäíà‘ ðàáî‘òà 14а, Çàâî‘äìü ò ïðè åäíà‘ ìëà‘äà 31, íî ìî‘ëèì 
òå, âîçìè‘ ò¶‘ æàëòè‘ö¥, è ïðèâåäè‘ ìå í‘êî æåíà‘ 28а; Ж – êî‘è‡ ò ãî‘íè 354а, çàùî‘ îЃ÷å íå 
õî‘÷åd äà ñ wáýùà‘åøü êàòî‘ ò ìî‘ëU 358. Може да се отбележи, че във всички случаи 
вариантът òå стои след глагол ìîë. Срещат се освен това и удвоени употреби на 
пълната и кратката форми: М – À‘çü òåáý‘ äà ò êîðòîëè‘ñ±ìü § òà‘ íó‘æäà 55. 
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3. Дателни форми. Пълната дателна форма е òåáý‘, кратката – òè, ò·, ò. 
а) Пълната дателна форма на личното местоимение за 2 л. ед. ч. е използвана в 

две разновидности – без предлог и с предлог на. В първия случай употребата й стои 
близо зо черковнославянския образец: М – Çàðàäè òîâà è à‘çü ¹÷è‘íèõü òåáý‘ òîâà‘ ùîòî‘ 
ïàòè‘ 46а, äà íå‘ áó‘äý í‘ùî íè‘ òåáý‘, íè‘ ìåíå‘ 41, è òî‘ ñó‘äü äà áó‘äå íåïðîñòåO íà òåáý‘ 33; Ж – 
à òåáý‘ ïð·èøëî‘ òîâà äàðîâà‘í·å áåç ñëóãóâà‘í·å 358, òåáý‘ íå å‘ âîçìî‘æíî íè‘ãäå äà ïîè‘äåøü 362. 

б) Кратката дателна форма е òè, но тя има и варианти ò·, ò. Ако първият е 
чисто графическа разновидност, то вторият е отражение на котленска фонетична 
особеност – изясняване на [и] в [е], което тук, както и в другите случаи, се отбелязва с 
буква . Примери: М – Àìè‘ î‘í¥ òîðãî‘âèöü àêî‘ òè §ãîâî‘ðè òà‘êw 46а, è ùî‘ àðåñàd äà òè 
äà‘ìü § íå‘ãî 57, Íåëè‘ ò ïîðà‘÷àõü à‘çü 58, Íåëè‘ ò ðå‘êîõü àç, äà íå âðåäèd æè‘òîU 40; Ж – äà òè 
ïîäàN ïîçâîëå‘í·å 355а, êà‘êî ò· å è‘ì 356а. 

в) В някои случаи се откриват и удвоени употреби: М – Êàêâî‘ òè ñêàçó‘âà òåáý‘ 
Ñvâò¶‘ïà Ô·ëî‘ñîôü 67а. Тези типични новобългарски местоименни конструкции имат 
свое място в новобългарските характеристики на Софрониевия език. 

 
§ 18 в. Форми на личното местоимение за 3 л. ед. ч. 
Третоличното местоимение за единствено число в Софрониевия език се представя 

със значително разнообразие от форми и красноречиво свидетелствува за съчетаването 
и едновременното използване на книжовните черковнославянски форми и народните. 

1. Именителните форми за трите рода разкриват твърде показателна картина. 
От една страна, Софроний си служи с черковнославянските местоимения îíü, î‘íà, които 
са и жива реалност в западнобългарските диалекти, а известно е, че той предпочита 
диалектните форми според близостта им до стария книжовен образец. От друга страна, 
Софроний прибягва и до източнобългарските местоимения òîè‡, ò·‘, òî, които са 
присъщи и на родния му говор, но тези местоимения по-често функционират като 
показателни, каквито по начало са и с каквито употреби ги знае и народният език по 
негово време. Така в “Митологията” срещу 12 употреби като лично местоимение на òîè‡ 
стоят 83 употреби като показателно, докато местоимението îíü само веднъж е изпол-
звано като показателно. 

При употребата на двата типа третолични местоимения Софроний си изработва 
своя специфична практика. Така например, ако при мъжки род той преди всичко се 
опира на местоимението îíü (с общо около 170 употреби в двете съчинения), то при 
женски и среден род се предпочитат местоименията ò·‘ и òî (първото има 37 употреби 
срещу 8 на î‘íà), като за среден род се използва само местоимението òî.  

Примери за мъжки род: М – î‘íü ìè ðå‘÷å 41, íå çíà‘ çà êàêî‘âü êàáàõà‘òü ìè ¹÷è‘íè 
î‘íü òîâà‘ 36, à òî‘è‡ ñà îáà‘ðíà è ðå‘÷å ìè 63, àëà‘ òî‘è‡  ïîïè‘òà 31; Ж – î‘íü ìè §ãîâî‘ðè 355, êàòî‘ 
ïð·è‘äå î‘íü ¹áè‘ ñóëòà‘íñêàãî àÿ‘íèíà 354а, à î‘íü ïðèâè‘êà íà ÷Ѓëêà ñâîåãw‘  . . . è òî‘è‡ ïîè‘äå è 
¹çå‘ § ìî‘ êî‘íü þëà‘ð 357. 

Примери за женски род: М – À î‘íà íå õî‘÷åøå íè‘êàêü äà ïð·å‘ìíå íåãîâ¥U ðý‘÷è 29а, È 
î‘íà §ãîâî‘ðè 32, À ò·‘ ìó ðå‘÷å 46, È ò·‘ òå÷à‘øå ñëå‘äü íå‘ãî áî‘ðçî 24а; Ж – ò·‘ ñà‘ìà õî‘÷å äà 
ïîáý‘ãíå § íåãw‘ 357а, à î‘íà ïî íè‘õíîå îá¥‘÷àè‡ wáðà‘ùàøå ëèöå‘ ñâîå‘ 360а. 

Примери за среден род: М – È òî‘ ì ñêà‘çà òàêè‘âà ðý‘÷è äà ðåêó‘ 55а; Ж – è ïîèäî‘õìå 
âå‘÷åR êü‘ñíî íà åäíî‘ ñå‘ëî, à òî‘ ñ ðàçáý‘ãàëî 360. 

2. Родителните форми на третоличното местоимение за ед. ч. за мъжки род åãw‘ и 
за женски род å‘, които в вародната реч по времето на Софроний не са живи форми, се 
използват под влияние на черковнославянската местоименна норма в ролята на 
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притежателни местоимения: М – äî‘ìü åãw‘ 18а, ìà‘òåR åãw‘ 14, äî‘ìü å‘ 30, ìó‘æü å‘ 17; Ж – 
ñ¥‘íà åãw‘ 353, âü æèâî‘òý åãw‘ 353а, áðà‘òà å‘ 357, ìó‘æà å‘ 357а. 

Винителните форми почти изцяло имат новобългарски вид. 
а) За мъжки род те са: пълна форма íåãî, кратка – ãî. 
Пълната форма има два графически варианта – íåãî и íåãw, от тях първият е 

основен: М- íàè‡äå äðó‘ã·è‡ ìî‘ìàL íàìý‘ñòî íå‘ãî 31, õî‘÷ó äà ïîáý‘ãíà § íå‘ãî 62, è òðó‘äõà ñà òðè‘ 
ãîäè‘íè ñà¡T íå‘ãw äà ¹‘÷àòü 10а; Ж – ïðà‘òèa òîãw‘ ñЃùåíèêà äî íå‘ãî 361, è ïà‘êü  ¹çå‘õà § íå‘ãw 
356а. Употребява се предимно с предлог. 

Кратката форма има три графико-фонетични варианта – ãî, ãw и ãó. От тях 
вторият е графическа разновидност, а третият отразява котленската редукция на 
неударен гласен [о] и се среща само в “Митологията”: М – À òî à‘çü ¹‘òðå ïà‘êü äà â¥ ãî 
äà‘ìü 58, è ðà‘äîñòíî ãî ïðåãî‘ðíà è ïîçäðàâè‘ ãî 48, êàòî‘ ãw ¹ãîñò‘âàa 47, êàòî‘ ÷þ‘ ò¶‘ ðý‘÷è 
ìíî‘ãî ãó àџ·äè‘ñà , è ðå‘÷å ìó 27; Ж – Ôàòå‘òè ãî è ïðèíåñå‘òå ãî âà‘ìî 354а, à âåë·‘òî ãw íå ùå‘ 
354а. 

Дублираната употреба на пълната и кратката дателни форми е рядко явление, 
напр.: М – àëà‘ ãî ¹çå‘ è íå‘ãî áîðçèíàU ðý‘÷íà 20. 

б) За женски род винителните форми са: пълна – íå, кратка -  и þ. 
Черковнославянски характер има единствено последната форма, която се среща само 
веднъж в езика на “Митологията”, и то в подзаглавието “ Ñ¶‘å ñêàçà‘í·å èñïè‘ñà Ìó‘ñî ïåðñ·à‘íèO 
íà ïî‘ëçó âíý‘øíþþ ïðî÷èòàþ‘ùèìü þ 10а. Тук  родовото съгласуване е направено не със 
сказание а с *ïîëçà. Останалите форми са новобългарски и те често се използват, 
особено кратката: М – À òîðãî‘âö¥òå  íå wñòà‘âõà, è‘ùàõà ñè æàëòè‘öòå § íå 54а, àêî‘ 
ìî‘æèøü ò¥ äà  ïðåäó‘ìàd äà è‘äà äà ñà ñìå‘ñ ñà¡T íå‘ 30;  Ж – è ðîäè‘ëü ñà¡T íå‘ ìó‘æåñêîå äý‘òå 
358, íèòî‘  ¹çå‘ìà, íèòî‘ å ïîäà‘âà ïîçâîëåO äà ñà‘ ¹æå‘í¥ 357. 

4. Дателните форми в основната си част са новобългарски, но в някои случаи се 
откриват и черковнославянски нормативни отзвуци. 

а) За мъжки род се използват две пълни форми: новобългарска íà íåãî / íà íåãw 
и черковнославянска åìó. И двете обаче имат много рядка поява: М – È ïî ïîá¥÷à‘þ 
ïîêëîíè‘ ñà åìó‘ è ðå‘÷å 33а, ùî ì‘ ò¥‘ äà‘äå íà íå‘ãw 29; Ж – âè‘êíà íà íå‘ãî 354, тук åìó‘ не се 
появява. 

Кратката форма за мъжки род ìó е обща за черковнославянски и новобългарски, 
но Софроний се води предимно по новобългарските й употреби – много често тя има 
ролята на кратко притежателно местоимение. Примери: М – ïîìîëè‘ ìó ñà äà äî‘è‡äå ïðè 
ìåíå‘ 31, À áà‘áàòà ìó ðå‘÷å 36а; Ж – äà ìó ñà ìî‘ëèN 353а, à‘çü ìó ðå‘êîõ 354а. 

б) За женски род същинската пълна дателна форма е íå‘è‡, по веднъж тя е 
употребена и в двете съчинения. Макар да е остаряла, по времето на Софроний тя все 
още се е използвала в народния език: М – òîâà‘ å ïðà‘âåäíî äà áó‘äå íå‘è‡ íàêàçà‘í·å 64а; Ж – äà 
ì õàðè‘æè ìåíå‘ íå‘è‡ 356а. Освен това в “Митологията” се използва и 
черковнославянската форма åè‡, но само с притежателно значение, примери са посочени 
при притежателните местоимения. 

Кратката форма е новобългарска – има два варианта è и å, като вторият вариант 
е резултат от изясняване на гласен [и]. В езика на “Митологията” първият вариант е 
употребен 42 пъти, а вторият – 19 пъти, докато в “Житието” само веднъж се прибягва 
към кратка дателна форма, и тя е в котленския вариант: М – è §òð‘çàõà è ¹øè‘òå, è ò·‘ 
ïðåòåðïý‘ è òà‘ áî‘ëåñòü ìó‘æåñêè 64, è ðå‘êîa è äà  ¹ïå÷å‘ 46, Å‘òî òà‘  áà‘áà ùî òè ðå‘êîa, ïî÷òî‘ 
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å äà‘äóõü äðý‘õàòà 37, òîãè‘âà å ðå‘÷å äîìóã¡Tïäàðü íà æåíà‘òà ñâî‘ 44; Ж – àëà‘ å ïîäà‘äå ïîçâîëåO 
ñåãè‘ äà ñà wìó‘æè, è òà‘êw  ïðèâå‘äîõìå òó‘êà 357. 

 
§ 18 г. Форми на личното местоимение за 1 л. мн. ч. 
1. Именителната форма на това местоимение е í¶‘è‡, í¥‘è‡, по тип тя е ново-

българска, присъща и на котленския говор. Веднъж в “Житието” се среща и 
черковнославянското местоимение ì¥ в последното изречение: Ñ¶‘å ì¥‘ ¹ñå‘ðäíî âàN æåëà‘åN 
362а. Примери: М – äîêëå‘ íå ñìå‘ í¶‘è‡ ïàêü òðî‘èöà çà‘åäíî âñè‘ 53а; Ж – à í¶‘å‡ íå è‘ìàìè õëý‘áü 
360, ïî‘èäîõìå è í¶‘è‡ äå‘ñòü ÷Ѓëâö¥ 354а, à í¥‘è‡ ÷Ѓëâö¥ ïðî‘ñòè 353. 

2. Винителните форми íàñü и íè са общи за черковнославянски и новобългарски.  
Пълната форма íàñü се използва безпредложно и предложно: М – íå âè‘äý ñà äà 

ïð¶‘èäå ïðè íà¡T 54, ðàçó‘ìíî ñè íà¹‘÷èëü íà¡T 65; Ж – è‘ñêàõà äà ¹á¶‘òü íà¡T 353, Ïðèõî‘æäàõà 
áîñòàџí¶‘è ïðè íà¡T è ¹ñòðøà‘âàõà íà¡T êà‘êî õî‘÷åòü è íà¡T íà êî‘ë¥ äà íàá¶‘òü 356. 

Кратката винителна форма има два графически варианта – íè и í¥: М - § 
äâî‘è‡öà í¥ êî‘è‡ íàDâ¶‘è‡ äà ïîâåëå‘è‡ íà î‘íàãî ùî ìó ðå÷å‘ äà ãî ¹÷è‘íè 57а; Ж – è çàâå‘äå íè ïðè 
òý‘õü 359а, wá±çå‘ í¥ åäèO ñòðàa 358а. 

3. Дателните форми са: пълна – íàìü, кратка – íè, с разновидност í¥: М – Äà 
çíà‘è‡øü w áà‘áî, êî‘ëêî ñìóùå‘í·å ñòà‘íà íàN ¹ äî‘ìü íàd çàðàD òà‘ äðý‘õà 37а, è äó‘ìàõà è‡ äà‘è‡ í¥ 
æàëòè‘ö¥òå 54а, è ïîðà÷à‘ íè äà ¹ìå‘ñèìå ÷è‘ñòî áðà‘øíî ñà¡T ìå‘äü è ñà¡T ìà‘ñëî 21а; Ж – à íà‘ìü 
ñâåðçà‘øà ðó‘öý íàçà‘äü 355а, кратката форма тук не е използвана. 

 
§ 18 д. Форми на личното местоимение за 2 л. мн. ч. 
1. Именителната форма на второличното местоимение за множествено число в 

Софрониевия език е â¥, съвпадаща с черковнославянската: М – Åëà‘òå â¥ è òðî‘è‡öà 55а, 
Äó‘ìàè‡òå â¥ íà ñЃíà ìîåãw‘ 13а; Ж – Ñýäè‘òå â¥ òó‘êà äà ïî‘èäà à‘çü ãî‘ðý 354, Êî‘è‡ âðå‘äü è‘ìàòå 
â¥ § òîâà‘ 354а. 

2. Винителните форми са âàñü и âè.  
Пълната форма âàñü има употреби с предлог и без предлог: М – òîãè‘âà äà ñè è‘äè 

ïðè âàT 26а; Ж – è âàT ïîñý‘÷àìü 355. 
Кратката форма е в две разновидности – âè и â¥: М – Ìî‘ëþ â¥‘ âè‘æäüò äà íå 

áó‘äå çàïà‘ëèëü í‘êîè‡ ÷Ѓëâêü ìî‘è‡òà ñòî‘êà 56а; Ж – À‘çü â¥ ïîçîâàa äà â¥‘ ïè‘òàN çà ïó‘òü 354а, 
çà‘ùî âè‘ çîâå‘ ïàøàU 354. 

3. Дателните форми, както и винителните, рядко се появяват в Софрониевото 
повествование.  

Повече пъти Софроний прибягва до старата книжовна пълна форма âàìü, а към 
новобългарския й съответник íà âàñ се обръща само веднъж: М – Àìè‘ âà‘ìü êà‘êü âè ñà 
âè‘äè 13а, Áëàãîäà‘ðñòâóþ ìíî‘ãî ïå‘ðâî íà á Ѓãó âòî‘ðw íà âà¡T ùî ì êîðòîëè‘ñàõòå 48; Ж – âàN 
æåëàåN 362а. 

И тук кратката форма е с две писмени разновидности – âè и â¥: М – è õàðè‘çà âè 
ãî 43; Ж – §ïóñòå‘òå ì äà â¥ ñêàæà 356. 

Дублирана употреба на двете форми âàì âè намираме в един случай – вж. по-
горе примера от13а. 

Както се вижда, в повечето случаи формите на второличното местоимение за мн. 
ч. се водят по книжовния образец, но в същото време те не противоречат на 
състоянието в народната реч по онова време. Само новобългарски са формите за 
дателен падеж íà âàñü и âè. 
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§ 18 е. Форми на личното местоимение за 3 л. мн. ч. 
И тук, както при 3 л. ед. ч., се наблюдава по-голямо разнообразие от форми – 

предимно народни. 
1. Именителните форми и тук са две: î‘í¥ и ò¶‘å. По-честа е формата î‘í¥, която е 

не само черковнославянска, но и жива форма във врачанския и видинския диалект, 
които Софроний добре познава: М – È î‘í¥ êàòî‘ ãî âè‘äýõà  . . . ÷ó‘äõà ñà 13а, î‘í¥ 
ïîëà‘ãàòü ñìóùå‘í·å ìå‘æäó òåáý‘ è ìå‘æäó ìåíå‘ 39; Ж – î‘í¥ íå äîõî‘æäàU 355, à î‘í¥ íå àðå‘ñâàõà 
êîíà‘ö¥òå ñâî‘è 354. 

Източнобългарското местоимение ò¶‘å се появява по-рядко – в “Митологията” 
например се среща 2 пъти срещу 18 употреби на î‘í¥: М – äà ÷ó‘òü è äà âè‘äòü è ò¶‘å 
¹÷å‘í·åòî ìîå‘ 49а; Ж – êàêâî‘ äà áó‘äå ò¶‘å äîâå‘÷åðà ïðèõî‘æäàU 355. 

2. Родителна форма èõü е употребена в клиширан израз, но има значение на 
притежателно местоимение: М – è çàðàäü ñå‘äìü ô·ëîñî‘ô¥ öà‘ðåâ¥ äý‘í·å èõü 10а. 

3. Винителните форми също представят двата диалектни типа. 
Пълните форми са òõü / òýõü и íèõü с предпочитана употреба на втората 

форма, която представя и старата книжовна норма и е живо състояние в западните 
диалекти. В “Митологията” съотношението е 15:3, а в “Житието” 12:4 в полза на форма 
íèõü. Примери: М – íå è‘ìàìü ïè‘ñàíî íè åäíî‘ § íè‘õü 47а, äà íå äà‘âàN ò¶ æàëòè‘ö¥ § íèõü 
íè‘êîìó 55, êàòî‘ íå §è‘äå ïðè ò‘õü, à î‘í¥ âè‘êíàõà 54; Ж – çàâå‘äå íè ïðè òý‘õü, è ñýäa òà‘ìî 
ïðè íè‘õü 359а, ïî‘è‡äîa ñà¡T íèa 359. Вижда се, че в рамките на едно изречение може да се 
наблюдава редуване на двете форми. 

Кратката винителна форма също има два облика – ãè и èõü. Първият облик е 
основен, докато от втория има една същинска винителна употреба, а другата е в роля на 
притежателно местоимение: Ж – è à‘çü ïîâý‘ðóâàõü è âýí÷à‘õü èa 357. Примери: М – ðó‘öýòå 
ìî‘è âîçìî‘æíî å ëå‘ñíî äà ãè èçì¥ 22, äà‘è‡ ìó ãè 54; Ж – è êàòî‘ ïîìè‘íà ïðîäà‘äå ãè, ¹çå‘ ãè 
õàџ Âëà‘ñ·þ è ÌàU»å‘è‡, è ïðåäà‘äîõà ãè î‘í¥ íà åäíîãî‘ ÷Ѓëâêà 355. 

Дателните форми са: пълна òìü, кратка – èìü. Пълната се появява веднъж: М 
– è ò¥‘ ò‘ìü äà ¹÷è‘íèøü 68а. Кратката има по-чести употреби: М – È ñêà‘çà èìü 17, ðå‘÷å 
èìü 53а; Ж – äà èìü §âî‘ð 353а, äà èìü §ñý÷å‘ ãëà‘â¥ 355а. Както и другите дателни 
форми, така и тази има специфичните за народния език употреби като кратко 
притежателно местоимение. 

 
§ 18 ж. Обобщени изводи за личните местоимения 
Общата картина на личните местоимения в разглежданите Софрониеви творби 

може да се представи в табличен вид (вж. таблица 1). 
От представения преглед и анализ на личните местоимения и на техните форми в 

езика на “Митологията” и “Житието” могат да се направят няколко общи извода. 
Първо, в езика на Софроний Врачански водеща роля имат новобългарските 

форми на личните местоимения: 
а) В именителна служба използва както книжовните черковнославянски форми, 

общи и за западните говори, така и източнобългарските народни местоименни форми. 
б) Към черковнославянските родителни форми прибягва само при третоличните 

местоимения, като ги използва за изразяване на притежание. 
в) Винителните форми, които практически са форми за агломеративен падеж, 

съвпадат основно с народните. 
г) При дателните форми старата книжовна норма се проявява само при пълните 

форми, докато кратките имат типичните народни употреби. 
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д) Много по-често се прибягва до кратките винителни и дателни форми, 
отколкото към пълните. 

Второ, както в народната реч пълните и кратките винителни и дателни форми се 
използват и удвоено. 

Трето, кратките форми за дателен падеж по новобългарски образец се използват и 
приименно за означаване на принадлежност. 

Четвърто, именителните форми на третоличните местоимения òîè‡, ò¶·‘, òî, ò¶‘å, 
îíü, î‘íà, î‘í¥ са по същество стари показателни местоимения и Софроний ги използва, 
както това е в народната реч, и като показателни. 

 
 § 19. Притежателни местоимения 
Притежателните местоимения също са представени с разнообразните си форми. 

Както това е в новобългарски, те имат пълни и кратки форми. Като кратки 
притежателни местоимения се използват кратките дателни форми на личните 
местоимения, както това е в народния език. Освен това обаче като притежателни 
местоимения се употребяват и родителните форми на третоличните местоимения. 
Пълните притежателни местоимения имат граматическите категории род, число, 
падеж, определеност. За разлика от прилагателните на тях им е свойствена и 
категорията лице на притежателя. 

 
§ 19 а. Форми на притежателното местоимение за 1 л. ед. ч. 
Притежателното местоимение за 1 л. ед. ч. в Софрониевия език е използвано с 

трите си родови форми, като падежите са застъпени в различна степен. 
1. За мъжки род пълното притежателно местоимение има следните форми: 
а) Именителна форма ìîè‡. Т е обща за черковнославянски и новобългарски. 

Словоредната й употреба показва, че Софроний се води по стария книжовен образец – 
местоимението стои основно в постпозиция по отношение на съществителното, както 
това е в езика на “Неделника”34: М – È ìó‘æü ìî‘è‡ ñåãà‘ å âî‘íü 46а, á Ѓãü ìî‘è‡ ùå ïîäàäå‘ ìåíå‘ 
ñè‘ëà 27а; Ж – àëà‘ è ñòð¥‘è‡ ìî‘è‡ íà ÖЃðèãðàD ¹‘ìðå 353, ñà¡T ñëå‘ç¥ wïëà‘êàa æèâîU ìî‘è‡ 359а. 

б) Родителна (или родително-винителна) форма ìîåãw‘, ìîåãî‘. Черковнослявнска 
особеност, тя сравнително често се използва: М – äó‘ìàè‡òå íà ñЃíà ìîåãw‘ 13а, äà âè‘äòü è 
ò¶‘å ¹÷å‘í·åòî ìîå‘, ùî ãw íà¹‘÷èõü § Ñvíò¶‘ïà ¹÷è‘òåë ìîåãî‘ 49а; Ж – ïðàòè‘ ñЃíà ìîåãw‘ ñà¡T 
åäíîãw‘ ÷Ѓëâêà 355, è ïîèäî‘øà äî äðóãà‘ð ìîåãw‘  353а. 

в) Дателна форма ìîå‘ìó. Употребена е веднъж в “Митологията” – Ðàçóì‘õü à‘çü 
ïî÷òî‘ íå å âîçìî‘æíî íè îЃöó ìîå‘ìó äà ì êîðòîëè‘ñà § òà‘ ïà‘ãóáà 24а. 

г) Определена форма ìî. За разлика от останалите форми тя следва ново-
българския словоред - стои в почти всички случаи пред съществителното: М – Ìî‘ 
ìó‘æü ìåíå‘ sëå‘ ì á¥‘ 36, Ìî‘ ðà‘çóìü ñïðîòè‘ âàøàU ïðåìó‘äðîñòü ñóìíè‘òåëåíü äîõî‘äè 51; Ж – è 
¹çå‘ § ìî‘ êî‘íü þëà‘ð 357, òîãè‘âà ìå ¹çå‘ ñòð¥‘è‡ ìî‘ íà ìý‘ñòî ñ¥‘íà 353. 

2. За женски род са употребени три форми: 
а) Именителна форма ìî‘, срещана главно в черковнославянска словоредна 

позиция: М – ×ó‘õü äЃøè ìî‘, êà‘êî ò á¶‘ëü ìó‘æü òâî‘è‡ 35а; Ж – è § áåçó‘ìíà ìëà‘äîñòü ìî‘ 
íå õî‘÷àõü äà èìü ñ ïîêîð‘âàN 354, È ïð·è‘äîõü íà åï¡Têï¶‘à ìî‘ 358. 

б) Винителна форма ìîþ‘. Намира се само в “Житието”: êî‘ëèêî ¹êîðå‘í·å òåðïý‘õü § 
æå‘íó ìîþ‘ 353а, âëà‘øêà êà÷ó‘ëà è‘ìàa íà ãëà‘âó ìîþ‘ 361. 

                                                            
34 Вж. Ничева К. Езикът на Софрониевия “Неделник “ … с. 49. 
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в) Определена форма ìî‘òà. Няколкото й употреби в двете съчинения са в 
препозиция: М – À‘çü äà ìó ïðèâåäà‘ ìî‘òà æåíà‘ 28а; Ж – ñ ïðîäà‘äîõà è êó‘ïèõà ¹ ìî‘òà 
õè‘æà 356а, äà âýí÷åèd ò¥‘ ìî‘òà æåíà‘ ñà¡T ã·àâó‘ðèíà 357а. 

3. За среден род Софроний си е послужил само с именителна форма ìîå‘, която 
има и редуциран вариант ìî‘è‡: М – íå ïè‘òàè‡ ì ÷à‘äî ìîå‘ 30а, Ìî‘è‡ æèâå‘í·å äà áó‘äå ëè‘¾àíî 
§ ìåíå‘ 11; Ж – È òà‘êw íåñïîêî‘è‡íî í‘êîëèêî ãîäè‘íè ïðîìèíó‘âàõü æèâå‘í·å ìîå‘ 354. 

4. За множествено число се откриват употребени три форми: 
а) Именителна форма ìî‘è (ìî‘è‡) е най-често използвана: М – Å‘òî wðòà‘ö¥òå ìî‘è 

353а; Ж – ðîäíè‘íè ìî‘è‡ ïîâå‘÷å ðàçãðàáè‘øà äî‘ìîâí¥ âåùè‘ 353а. 
б) Дателна форма ìîèìü – появява се веднъж: Ж – àëà‘ áЃãü ñЃò¥è‡ âîçäà‘äå ìè 

ïðà‘âåäíî ïî äýëàN ìîèN 354а. 
в) Определена форма ìî‘è‡òå на два пъти се появява в “Митологията” – Å‘òî à‘çü 

òåáý‘ íàDâ¥õü ñà¡T ìî‘è‡òå äó‘ìè 57а. 
Освен разгледаните дотук форми, като единствен пример, може да се приведе 

черковнославянската форма за двойствено число дателен падеж ìîè‘ìà, употребена в 
“Житието” – è ¹äà‘ðè ì ñà¡T òåïåџè‘êó äâà‘ ïó‘òè ïî ïë‘ùèìà ìîè‘ìà 357. 

5. Кратката форма на притежателното местоимени за това лице е ìè. Тя се 
появява много по-рядко от пълните форми, което говори за все още силното влияние на 
стария местоименен образец. Примери: М – äà ïðà‘òèd ç‘ò ìè äî íà¡T 26а; Ж – è î‘í¥ ìå 
ïîâëå‘÷å ñà¡T âü‘æåòî íà ø¶‘òà ìè 357а, î÷è‘òå ìè õî‘÷åõà äà èçâàäU 359. Следваното от 
местоимението съществително е винаги членувано, както е и днес в книжовната норма. 

 
§ 19 б. Форми на притежателното местоимение за 2 л. ед. ч. 
Притежателното местоимение за това лице Софроний използва главно в 

пълните му форми. Кратката се среща веднъж. В езика на “Житието” формите на това 
местоимение не се появяват. 

1. За мъжки род пълното притежателно местоимение е употребено в няколко 
форми: 

а) Именителна форма òâî‘è‡. Тя е обща за черковнославянски и новобългарски, но 
тук словоредно се следва старият книжовен образец: М - ¹êðàñè‘ äî‘ìü òâî‘è‡ 31, Ò¥‘ 
çíà‘è‡øü äîáðý‘, êà‘êî å îЃöü òâî‘è‡ ñòà‘ðü è íå‘ìîùåíü 14а. 

б) Родителна (или родително-винителна) форма òâîå‘ãw, òâîå‘ãî. Среща се около 
20-ина пъти: М - ¹‘òðå ùå ïðà‘ò ñ¥‘íà òâîå‘ãî 12, ïîðà÷à‘õü íà ñ Ѓíà òâîå‘ãw 50. 

в) Дателна форма òâîå‘ìó. Открива се в два примера: М – ïðèíå‘ñîõü ò äî‘áðü ñëó‘õü, 
è ðà‘äîñòåíü õàáåR çàðàäè‘ ñЃíà òâîå‘ãw, è íàñëý‘äíèêà öð¡Tòâ·þ òâîå‘ìó 48а. 

в) Определена форма òâî‘. Има три употреби: М – è‘ìàøü ëè è òà‘ íàïè‘ñàíà íà 
òâî‘ òåôòåR 44а. 

2. За женски род пълното притежателно местоимение Софроний използва в три 
форми: 

а) Именителна форма òâî‘. Среща се и пред, и след съществителното: М – À‘çü 
äà ñòî‘ð âî‘ëòà òâî‘ 31, êàòî‘ ñ±ìü à‘çü òâî‘ æåíà‘ 29. 

б) Винителна форма òâî‘þ. Открива се в един пример: М – íî sëå‘ õî‘÷åøü äà 
èñïðîâå‘ðãíèd ä Ѓøó òâî‘þ 29. 

в) Определена форма òâîòà. Представена е с 4 употреби: М – è à‘çü ñà wñêîðáè‘õü 
çàðàD òâî‘òà ñêî‘ðáü 57. 
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3. За среден род формите са две: 
а) Именителна форма òâîå‘. По-често стои след съществителното: М – w öà‘ðþ, í¶‘è‡ 

ñìè‘ ñëó‘ãè íà òâîå‘ äåðæà‘â·å, è ñïðîòè‘ ïîâåëå‘í·å òâîå‘ ãîòî‘â¥ åñì¥‘ äà èñïî‘ëíèN æåëà‘í·åòî òâîå‘ 17. 
б) Определена форма òâî‘åòî: М – À‘çü ùà‘ ñîâåðøà‘ òâî‘åòî æåëà‘í·å 35. 
4. За множествено число именителната форма òâîè‡ стои в постпозиция, а 

определената форма òâî‘è‡òå – в препозиция: М – ô·ëîñî‘ô¥ òâî‘è‡ 27а, êàêâî‘òî ñîâý‘òóâàU è 
äó‘ìàòü òâî‘è‡òå ïàø¶‘å 63. 

5. Кратката форма е òè: М – ñ¥‘íü òè êîãè‘ íà÷å‘íå äà õîðàòè‘ ùå ñêà‘æè òîâà‘ 63. 
 
§ 19 в. Форми на притежателните мекгоимения за 3 л. ед. ч. 
Притежателните местоимения за това лице в новобългарски са интересна и 

богата на форми лексемна реалност. Ако за останалите лица притежателните 
местоимения имат число и род на притежаваното, то за 3 л. ед. ч. те освен това имат 
форми и според рода на притежателя. 

Софроний Врачански основно си служи с народните притежателни местоимения 
за това лице, но под влияние на черковнославянските форми за останалите лица често 
ги подвежда по техен формален образец. Освен това, като притежателни местоимения 
той използва и родителните форми на личните местоимения за 3 л., както това е в 
черковнославянски. Според рода на притежателя могат да се обособят две групи – една 
за притежател от мъжки род и среден род, друга за притежател от женски род. 

1. Първата група, при която притежателят е от мъжки или среден род, 
според рода и чеслото на притежаваното има следните облици: за притежаван мъжки 
род, за притежаван женски род, за притежаван среден род, за притежаван в 
множествено число. 

а) Местоимението за притежаван мъжки род има използвани три форми: 
- Именителна форма íå‘ãîâ¥è‡. Въпреки че е от новобългарски тип, тя има 

черковнославянското дълго окончание и словоредно е подведена по черковносла-
вянската норма – стои в постпозиция спрямо съществителното: М - ¹‘ìü íå‘ãîâ¥è‡ òî‘ëêî¡T 
íå ïîñòè‘ãâà 59а, Àëà‘ òîìó‘ ÷ëЃâêó ãîë‘ìà ïî‘ëçà ¹÷è‘íè äðó‘ãü íå‘ãîâ¥è‡ 68; Ж – ïðèâå‘äîøà ìå íà 
íå‘ãîâè‡ êîíà‘êü 361. 

- Родителна (родително-винителна) форма íå‘ãîâàãî: М – è ãîë‘ìîå áëЃãîäàðå‘í·å 
÷è‘íøå íà Ñvíò¶‘ïà Ô·ëî‘ñîôà ¹÷è‘òåë íà ñЃíà íå‘ãîâàãî 62а; Ж – õî‘÷åõìå ñà¡T åäíîãw‘ wðòà‘êà 
íå‘ãîâàãî äà ïî‘èäåìü ¹ Àíàäî‘ëñêà ñòðà‘íà 353. 

- Определена форма íåãîâ¥. Открива се в езика на “Житието” – õî‘÷óòü äà 
íàòîâà‘ðòü âñ¥‘ íå‘ãîâ¥ äî‘ëãü íà ìåíå‘ 353а. 

б) Местоимението за притежаван женски род Софроний е използвал в неговата 
именителна форма íå‘ãîâà: М – è ¹äèâè‘ ñ . . . è íà ¹‘ìíà íå‘ãîâà îñòðîòà‘ 55а; Ж – à‘çü 
íå çíà‘a íå‘ãîâà ëå‘ñòü 351а. 

в) За притежаван среден род са употребени форми от две местоимения – íå‘ãîâîå 
и òî‘ãîâó: 

- Именителните форми íå‘ãîâîå и òî‘ãîâó имат новобългарския тип словоредно 
разположение: М – è ¹ìåã÷è‘õü íå‘ãîâîå òâå‘ðäî ìîë÷à‘í·å 62а; Ж – íà÷åíàa äà õî‘ä ïî íå‘ãîâîå 
¹ãîæäå‘í·å 354а. Местоимението òî‘ãîâó е получено от родително-винителната форма на 
показателното местоимение за 3 л. ед. ч. – òîãî. То е народно по тип, присъщо е на 
мизийските говори35. У Софроний се среща веднъж: М – W ö Ѓðþ, íà òî‘ãîâó ¹á·å‘í·å íå å 
ñåáå‘ïü è æåíà‘òà 50а. 
                                                            

35 Вж. Стойков Ст. Българска диалектология … с.169. 
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- Определена форма е употребена само от първото местоимение – íå‘ãîâîòî, 
íå‘ãîâîòó: М – íà íå‘ãîâîòî ¹á·å‘í·å íå å ñåáå‘ïü Ñvíò¶‘ïà 50а, Êî‘è‡ õî‘÷åøå äà áó‘äå ñåáå‘ïü íà 
íå‘ãîâîòó ¹á·å‘í·å 50. 

г) За притежавано в множествено число се използват форми само от едното 
местоимение: 

- именителната форма е íåãîâ¥è‡: М – äà ï¶‘òü § òî‘ ìëå‘êî ïå‘ðâî ñëó‘ãèòå íå‘ãîâ¥è‡ 
51а; Ж – è ïð·è‘äîøà íå‘ãîâ¥è‡ ÷ëЃâö¥ 361. 

- определената форма е íå‘ãîâ¥òå: М – íå õî‘÷åøå íè‘êàêü äà ïð·å‘ìíå íå‘ãîâ¥U ðý‘÷è 29а. 
д) Типична черковнославянска местоименна особеност е употребата на 

родителната форма на личното местоимение за 3 л. ед. ч. м. р. и ср. р. като 
неизменяемо притежателно местоимение. Местоимението åãw се открива в общо 25 
случая в такива употреби: М – ìàòåR åãw‘ ìíî‘ãî ñà ¹ãîð÷è‘ 14; Ж – è êàòî‘ èçëå‘çå èç ïî‘ðò¥ 
åãw‘ 356а, êó‘ïèa äî‘ìà ñòð¥‘íàãî âü æèâî‘òý åãw‘  353а. 

е) Краткото притежателно местоимение ìó, по произход кратка дателна форма 
на личното местоимение за 3 л. ед. ч. м. р., има сравнително висока честотност – общо 
над 50 употреби: М – À îЃöü ìó êàòî‘ âè‘äý ïî÷òî‘ ïà‘äíà ñ¥‘í± ìó â ðý‘êàòà, òîè‡ ÷à¡T ñà ìå‘òíà è 
î‘íü â ðý‘êàòà 20, wðòà‘ö¥òå ìó êàòî‘ ãî ÷à‘êàõà ìíî‘ãî . . . 54; Ж – ãëå‘äàN ãî ëèöå‘òî ìó êàòî‘ îã±íü 
çàïà‘ëåíü 359, è âîè‡ñêà‘òà ìó ñà ðàçíå‘ñëà 359а. 

2. Втора група са местоименията, при които притежателят е от женски род. 
Тази група е слабо представена, особено в “Житието” . 

а) За притежаван женски род са употребени именителните форми íå‘è‡íà и 
íå‘è‡íà, едната повлияна в окончанието си от черковнославянски, другата изцяло 
народна. Срещаме ги в три примера, и то само в “Митологията”: È òîè‡ ÷à¡T ñà ôàòè‘ çà 
íå‘è‡íà êðàñîòà‘ 16, è §è‘äå ¹ åäíà‘ õè‘æà ùî áå‘øå íå‘è‡íà ñðî‘äíèöà 35а. 

б) За притежавано в множествено число е форма íå‘è‡í¥. Народна по тип, тази 
форма е архаизирана с черковнославянско окончание: М – çàðàD äà íå ðàçóìå‘è‡ íå‘è‡í¥ 
ðà‘áîòè ìó‘æü åè‡ 41-41а. 

в) Както при притежателните местоимения за притежател от мъжки род и среден 
род, така и тук Софроний си служи с родителна форма на личното местоимение за 3 л. 
ед. ч. ж. р. å‘ като притежателно местоимения. Неизменяемо по род и число, то стои в 
постпозиция и изцяло е отражение на старата книжовна норма: М – è èçëå‘çå èç äî‘ìà 
ïîêðà‘è‡ ìó‘æà å‘ 22а, îЃöü å‘ è áðà‘ò·à å‘ ðàçóì‘õà ñåáå‘ïó 17а;  - ãî‘íèM ñóëòàO îЃöà å‘ äà ãî ¹á¶‘è, 
à î‘íü ïîáý‘ãíàM, è ¹ôà‘òèëü áðà‘òà å‘ 357. 

 г) Като неизменяеми притежателно местоимение за притежателка жена в езика 
на Софроний се използват и всичките 22 дателни форми на личното местоимение за 3 л. 
ед. ч. ж. р. å‘è‡  в “Митологиятка”, докато в “Житието” такива употреби липсват. 
Примери: À ìó‘æü, å‘è‡ ðåc 45, Ïî‘ñëý íà äýâî‘è‡êàU îЃöü å‘è‡ ïðàòè‘ëü õàáåR 26. Тази практика е 
изцяло черковнославянска. 

д) Новобългарското кратко притежателно местоимение è‡, кратка дателна форма 
на личното местоимение за 3 л. ед. ч. ж. р., се среща в напълно съвременни употреби, 
но само в езика на “Митологията”: È ñðî‘äíèö¥òå è‡ è êîìø¶‘è‡òå è‡ ñîáðà‘õà äðý‘âà 42, È 
ëèöý‘òî è‡ äà ïî÷å‘ðí U ñàT¡ êàòðàO 64а. 

 
§ 19 г. Форми на притежателното местоимение за 1 л. мн. ч. 
Според рода и числото на притежаваното притежателните местоимения за 

множествено число имат облици за мъжки, женски, среден род и за множествено число. 
1. За мъжки род местоимението има следните форми: 
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а) Именителна форма íàøü. Обща за черковнославянски и новобългарски, 
Софроний я използва в черковнославянска словоредна позиция – след съществи-
телното: М – è ïîáý‘ãíà òà ñà ñêð¥‘ ¹ äî‘ìü íàd 23; Ж – è §õî‘æäàõìå ñà¡T òîãw‘ Ìè‘ëîøà âü 
ïó‘òü íàd 357. 

б) Родителна форма (родително-винителна) форма íà‘øåãî, íà‘øåãw. На три пъти се 
появява в само в езика на “Митологията” – è èçëå‘çü èç äî‘ìà íà‘øåãî 22а, Êàêâî‘ ìî‘ãà âå‘÷å 
äà èäà ¹ äî‘ìà íà‘øåãw 29. 

в) Дателна форма нашему. Има я в “Житието”: è ïîëà‘ãàa ïîó÷å‘í·å ïî íà‘øåìó 
áî‘ëãàðñêîìó ÿç¥êó‘ 358, à ïî îá¥÷à‘þ íà‘øåìó ïîòðå‘áíî áå‘øå …354. 

г) Определана форма íà‘øå: М – Ãäå íàøåwðòàêü 54; Ж – ïð·è‘äîøà è äî íà‘øå 
êîíà‘êü 360, è íà‘øå äî‘ìü âñå‘ ðàçãðà‘áèøà 359а. Формата напълно съответства на живата в 
котленския говор употреба. 

 2. За женски род има само няколко употреби: 
а) Именителна форма íàøà, която е напълно новобългарска, намираме я в 

“Митологията” -  Åäíà‘ íà‘øà íè‘âà íåðàáî‘òíà äà‘äîõìå íà ìó‘æà òîãw‘ 17а. 
б) Винителна форма íà‘øó се открива в “Житието” – Ã·àâó‘ðü: ñêî‘ðî ñåãè‘ ïð·èäè‘ íà 

âý‘ðó íà‘øó 357а. Отзвук е от черковнославянската местоименна норма. 
3. За среден род в езика на “Житието” са употребени: 
а) Именителна форма íà‘øè, в която може да се види котленска редукция на [е] в 

[и]: Ж - ¹ åäè‘íü äå‘íü ïð·è‘äîøà íà ñå‘ëî íà‘øè äâà‘äåñU áîñòàíџ¶‘è 354а. 
б) Косвена форма íà‘øåè‡, която Софроний използва в два случая неправилно при 

единствено и при множествено число, но в езика на “Неделника” има по-чести 
употреби36: Ж – Òîãè‘âà ¹ íà‘øåè‡ ñå‘ëî ñýä‘øå àðíàó‘òñêà ïàøà‘ 354а 

4. За множествено число Софроний се старае да следва старата книжовна 
норма като прибягва към различни родови форми: 

а) За мъжки и среден род се срещат форми íà‘øè и íà‘ø¥: М – ÷è í¶‘è‡ ãî ïðàòè‘õìå äà 
âîçìå‘ ãðå‘áåí¥U íà‘ø¥ 54, è ñà¡T íå‘ãî ñè ïà‘ëèìå ïå‘ùè, è ¹ äî‘ì¥ íà‘øè ãîðè‘ìü ãî 56а; Ж – è êàòî 
ïî¹äàëå÷è‘õìå ìà‘ëî âüñàäèa íà êî‘í¥ íà‘øè 355а, ïðåD î‘÷è íà‘øè 356, äýöà‘òà íà‘øè 357а. 

б) За женски род в “Митологията” са употребени две форми – íà‘ø и íà‘ø¥: à íå 
æàëòè‘ö¥òå íà‘ø 54, ïîñëó‘øàè‡ ò¶‘ íà‘ø¥ äó‘ì¥ 43. 

5. Краткото притежателно местоимение í¥ се появява веднъж: М – § äâî‘èöà 
í¥ êî‘è‡ íàDâ¶‘è‡ äà ïîâåëå‘è‡ íà î‘íàãî ùî ìó ðå÷å‘ äà ãî ¹÷è‘íè 57а. 

 
§ 19 д. Форми на притежателното местоимение за 2 л. мн. ч. 
Притежателното местоимение за това лице рядко се появява в езика на двете 

повести, но са представени трите рода и множествено число. 
1. За мъжки род се срещат две форми. Макар първата да има стария словоред, и 

двете форми могат да се разглеждат като новобългарски: 
- неопределана форма âàøü: Ж- À‘çü å‘ñìü ðà‘áü âà‘øü 357; 
- определана форма âà‘øå: М – àëà‘ õî‘äèa òîãè‘âà ¹ âà‘øå äî‘ìü 37. 
2. За женски род се откриват също две форми: неопределена âà‘ø и определена 

âà‘øàòà. Ако първата и по окончание, и по словоред може да се свърже със старата 
книжовна норма, то втората е изцяло новобългарска: М – Î‘íü êàòî‘ ¹çå‘ êåñ·è‘òå ñà¡T 

                                                            
36 Ничева К. Цит. съч., с. 48 
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æàëòè‘öèòå § ìåíå‘, ñïðîòè‘ âà‘øå ãëà¡T è ñïðîòè‘ äó‘ìàòà âà‘ø, è èçëå‘çå 54, Ìî‘ ðà‘çóìü ñïðîòè‘ 
âà‘øàU ïðåìó‘äðîñòü ñóìíè‘òåëåíü äîõî‘äè 51. 

3. За среден род се прибягва само до неопределената форма âàøå, стояща след 
съществителното: М -  È òî‘ ì ñêàçà‘ òàêè‘âà ðý‘÷è äà ðåêó‘ íà ã¡Tïäà‘ðñòâî âà‘øå 55а. 

4. За множествено число формите са три:  
- неопределени форми: за мъжки род âà‘øåè‡, за женски род âà‘ø, които трябва 

да се свържат с черковнославянските образци, въпреки че първата е неправилна: Ж – Íå 
ïð·è‘äîøà ëè âà‘øåè‡ ÷Ѓëâö¥ 355, §ñå‘êíóâàòü ãëà‘â¥ âà‘ø 353;  

- определена форма âà‘øèòå: М – êàêâî‘òî ãëå‘äàì è ÷ó‘åìü âà‘øèòå äó‘ì¥ òà ïðèëè‘÷àU íà 
… 63а; Ж – Ãäå‘ âà‘øèU ÷Ѓëâö¥ 355 

Кратко притежателно местоимение за това лице не е използвано. 
 

§ 19 е. Форми на притежателно местоимение за 3 л. мн. ч.  
За това лице Софроний Врачански си служи с новобългарски местоимения, 

формално подведени по черковнославянски образец. Краткото местоимение е изцяло 
народно. Пълните притежателни местоимения, застъпени с различни форми за трите 
рода и множествено число, са източнобългарското народно местоимение òý‘õí¥è‡ и 
западнобългарското народно местоимение íè‘õí¥è‡, използвани с книжовни окончания. 

1. За мъжки род с по една употреба са форми и от двете местоимения: 
- именителна форма òý‘õí¥è‡ и íè‘õí¥è‡: М – ïîòå‘êîõà ïðè öЃð è ïðèçîâà‘õà ç‘ò 

òý‘õí¥è‡ 17а; Ж – òà‘ìî å‘ñòü è ÷åò¥‘ðè åï¡Têï¥ åãw‘, ñàT¡ íè‘õí¥è‡ ñîâý‘òü 358. 
- родително-винителна форма íèõíàãî, получена по книжовен образец от 

народното местоимение: М – òîâà‘ ùî ÷þ‘ î‘íü § íè‘õíàãî ¹÷è‘òåë 61. 
2. За женски род са използвани само определени форми от двете местоимения в 

“Митологията”: È § òý‘õíàòà ÷å‘ñòü òà‘êw è‘ìàëè òîâà‘ äà ïà‘òòü 52а, È íå áå‘øå âîçìî‘æíî è 
äà ïîáý‘ãíå § íè‘õíàòà ìðý‘æà 57а. 

3. За среден род е употребена неопределена форма от западнобългарското 
народно местоимение – íè‘õíîå: М – äà ¹á¶‘è‡ ñЃíà ñâîåãw‘ áåç íè‘õíîå çãîâîðå‘í·å 15а; Ж – ïî 
íè‘õíîå îá¥‘÷àè‡ 360а. Веднъж се среща и определена форма íè‘õíîòî: М – äà íàDâ¶‘åøü ò¥ 
íè‘õíîòî ëóêà‘âñòâî 59. 

4. За множествено число с по една употреби са представени: неопределена 
форма òý‘õíè‡ и определени форми  òý‘õíèòå, íè‘õí¥òå: М – ñïðîòè‘ òý‘õíèU ëóêà‘âùèíè, 
ìíî‘ãî ñà ÷ëЃâö¥ çàòðè‘õà 37а-38; Ж – È à‘çü ïî òý‘õí¥è‡ õîðàòè‘ ïðèêëîíèa ñ 358, àìè‘ ùî 
ïîòåãëè‘õìå § íè‘õí¥òå æå‘í¥ 356. 

5. И за това лице в няколко примера като кратко притежателно местоимение е 
използвана кратка дателна форма èìü, напр. М – è òî‘è‡ ÷à¡T ïðàòè‘õà åäíîãî‘ § íè‘õü íà 
áà‘áàòà äà âîçìå‘ ãðå‘áåí¥òå èìü 53а. 

 Освен това по черковнославянски образец като притежателно местоимение е 
употребено веднъж и èõü – родителна форма на личното местоимение за 3 л. мн. ч.: М 
– Ñêàçà‘í·å . . .  çàðàD ñå‘äìü ô·ëîñî‘ô¥ öà‘ðåâ¥, è äý‘í·å èõü 10. 

Обобщената картина на използваните притежателни местоимения вж. на таблица 
2. 

 
§ 19 ж. Обобщени изводи за притежателните местоимения 
Във връзка с употребата на притежателите местоимения и техните форми от 

Софроний могат да се направят няколко обобщени извода: 
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Първо, в основната си част пълните притежателни местоимения в Сфорониевия 
език са общи за черковнославянски и новобългарски – ìîè‡, òâîè‡, íàøü, âàøü. Само 
новобългарски са местоименията за 3 л. ед. и мн. ч. – íå‘ãîâ¥è‡, íå‘è‡í¥è‡, òý‘õí¥è‡,  íè‘õí¥è‡, 
които в повечето случаи са подведени по черковнославянски формални образци. 

Второ, като в народния език: 
а) макар и не така често, Софроний прибягва до новобългарските определени 

форми – ìî‘, òâî‘, íå‘ãîâ¥, íà‘øå, âà‘øå; ìî‘òà, òâî‘òà, âà‘øàòà, òý‘õíàòà, íè‘õíàòà; 
òâî‘åòî, íå‘ãîâîòî (íå‘ãîâîòó), íè‘õíîòî; ìî‘è‡òå, òâî‘è‡òå, íå‘ãîâ¥òå, âà‘øèòå, íè‘õí¥òå; 

б) като кратки притежателни местоимения се използват кратките дателни 
форми на личните местоимения – ìè, òè, ìó, è‡, í¥, èìü. 

Трето, под влияние на черковнославянски: 
а) Софроний си служи с чуждите на народния език родителни (родително-

винителни) и дателни форми на притежателните местоимения – ìîåãw‘ (ìîåãî‘), òâîåãw‘ 
(òâîåãî‘), íå‘ãîâàãw (íå‘ãîâàãî), íà‘øåãw (íà‘øåãî), íà‘ø, íà‘ø¥, íè‘õíàãî; ìîå‘ìó, òâîå‘ìó, 
íà‘øåìó; 

б) пълните притежателни местоимения имат в повечето случаи постпозитивна 
употреба; 

в) като неизменяеми притежателни местоимения се използват родителните 
форми на личните местоимения за 3 л. ед. и мн. ч. – åãw, å, èõü, а също така и 
дателната форма на личното местоимение за 3 л. ед. ч. ж.р. åè‡. 

 
 § 20 Възвратни местоимения 
Както и в съвременния книжовен език, възвратните местоимения у Софрониевия 

език са два вида – лично и притежателно. В техните форми и употреба обаче 
Софроний не спазва последователно нито старата книжовна норма, нито живата 
говорна практика. Това води до своеобразно съжителство на народни и книжовни 
местоименни форми. 

 
§ 20 а. Възвратно лично местоимение 
1. Пълното възвратно лично местоимение има форми ñåáý, ñåáå, ñåáý ñè, които 

са изобщо форми за косвен падеж. Те са присъщи на народния език, включително и на 
Софрониевия роден говор37, но в някои случаи при употребата им той се води по 
старинни книжовни образци: М – Âîçìè‘ ò¶‘ òðè‘ êåñ¶‘è‡ è âàðäè‘ ãè ¹ ñåáý‘ äîáðå‘ 53а, 
Òîãè‘âà î‘í¥ õàè‡äó‘òèO êîðòîëè‘ñà ñåáý‘ è § äâî‘èòå sâý‘ðîâå 39, äà èñïè‘òàN ñåáý‘ ñè 28а, äà 
¹÷èí U ëþáî‘âü ìå‘æDó ñåáå‘ 36а; Ж – È ïîè‘äîõü . . . äà ¹ïðà‘âN ñåáý‘ 353а, íå âè‘äèd ëè ñåáý‘ ñè 
êà‘êî ò ôà‘òèëà ÷ó‘ìàòà 359, ïîçîâà‘ ïàøà‘ ÷åò¥‘ðè ñòà‘ðö¥ ïðè ñåáý‘ 354. 

2. Кратката винителна форма на това местоимение като възвратна частица има 
не само голяма честотна употреба – над 600 пъти, но и разпообразни графико-
фонетични облици – ñ, ñà, ñå. 

а) Вариантът ñà е новобългарски и идва от родни говор на автора – на него се 
падат повече от 520 употреби. Ако в “Житието” вариантите ñà и ñ са количествено 
равностойни, то в “Митологията” предпочитанията са решително в полза на първия 432 
: 67 в полза на ñà. Примери: М – Âàðäè‘ ñà è ò¥‘ w ö Ѓðþ, è ïàçè‘ ñà § òàêè‘âà ëóêà‘â¥ æåí¥‘ 
38, È ö Ѓðü ñà òî‘è‡ ÷à¡T ðàçáó‘äè è êàòî‘ ãw âè‘äý ¹áî‘ ñà § íå‘ãî 66а; Ж – ÷ó‘õìå êà‘êî ñà ïîòðå‘ñå 
ãðàäî‘, è âäè‘ãíà ñà åäè‘íü î‘á±ù¥è‡ ãëà¡T è âè‘êàí·å 360. 

                                                            
37 Стойков Ст. Българска диалектология, с.168.  
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б) Вариантът ñå също е новобългарски, предава изоговора на винителната 
енклитика в западнобългарските области. Той обаче в езика на “Митологията” не се 
появява, а в “Житието” се промъква едва в 3 примера: È à‘çü òîãè‘âà ¹áî‘õ ñå è ïð·è‘äîa âü 
¹ñóìíå‘í·å ãîë‘ìîå 357, õî‘÷åN âñè‘ äà ñå èçäà‘âèN 361. 

в) Вариантът ñ представя черковнославянската писмена норма на винителната 
енклитика, но може да се предположи, че зад нея стои западнобългарският е-изговор: 
М – È ¹áî‘ ñ è êàòî íà÷åíà äà ñà ðàçñî‘ìâà è êàòî‘ õî‘äøå àñëà‘íà ñà¡T âî‘ëõâàòà, ñëó‘÷è ñà òà 
ïðîñòðå‘ ñ ðó‘öýòå è ôà‘òè ñà § åäè‘íü êëî‘íü 38а; Ж – È íå ñà ïîìè‘íàõà òðè‘ äíè‘, ÷ó‘ ñ èç 
ãðàäî‘ ñìóùå‘í·å ãîë‘ìîå 360а, è ¹áî‘õ ñå è ìíî‘ãî ïàðè‘ ïîäà‘äóa è ïðèíå‘ñîõà íè íà Äó‘íàâó àëà‘ ñà¡T 
êàêî‘âü ñòðà‘õü ïðîáè‘ ñ ëýäî‘ 361а. Такива редувания в непосредствено съседство или в 
едно и също изречение на различните облици са често явление. Те говорят не само за 
липсата на нормативно единство в Софрониевия език, но и за стремежа му да 
примирява старата книжовна норма със състоянието в живата народна реч. Това се 
потвърждава и от словореда. 

3. Кратката дателна форма ñè е също обичайно явление в Софрониевия език. 
Употребата й е напълно съвременна. От общо стотината употреби над 60 са като 
възвратна частица, над 15 са заедно с пълната форма ñåáý, а останалите са като 
възвратно притежателно местоимение. Примери: М – äîêëå‘ ñè ñîâåðøè‘øü ñâà‘òáàU . . . ùå 
äî‘è‡äåd ïàêü òó‘êà äà ñè âîçìå‘øü æå‘íñê·à î‘áðàçü 27, äà âà‘ðäè ñåáý‘ ñè § ÷ó‘æäàãî ìó‘æà äîêëå‘ ñè 
äî‘è‡äå î‘íü 29а; Ж – ïîè‘äîõà ñè ìîñêî‘âèòå 354, äà ñè äî‘èäåd íà åï¡Têï¶‘àòà 359а, íå âè‘äèd ëè ñåáý‘ 
ñè 359, ¹çå‘õà ìà‘ëî âå‘ùè ñà¡T ñåáý‘ ñè 360а. 

 
§ 20 б. Възвратно притежателно местоимение 
Както в народния език, то има две разновидности – пълна и кратка форма, като 

пълната се и членува, но в същото време има и падежни форми като в 
черковнославянски. 

1. Пълното възвратно притежателно местоимение е употребено и в трите му 
родови форми, както и във формата му за множествено число. 

а) За мъжки род се откриват четири форми: 
- именителна форма ñâîè‡ с над 50 употреби: М – ïðèâå‘äå ãî âü äî‘ìü ñâî‘è‡ 12, äà 

ïîêð¶‘è‡ ñðà‘ìü ñâî‘è‡ 41; Ж – ðå‘÷å íà ÷Ѓëâêà ñâî‘è‡ 357а; 
- родителна (родително-винителна) форма ñâîåãw‘, ñâîå‘ãî, имаща над 120 

употреби: М – È ïîñëý‘ ïðèíåñå ÿ‘ñò·å íà ìó‘æà ñâîåãw‘ 45, è ðå‘÷å íà ìó‘æà ñâîå‘ãî 41; Ж – 
ñýä‘øå íà êî‘í ñâîåãw‘ 357; 

- дателна форма ñâîåìó‘ се появява на два пъти в “Митологията”: È ñýäíà‘õà âñè‘ ïî 
÷è‘íó ñâîåìó‘ 49а. Очевидно е, че при използването на изредените дотук форми Софроний 
има за образец старата книжовна норма, това се вижда и от словоредното разположение 
– предимно след съществителното; 

- определена форма ñâî‘ на няколко пъти се появява в “Митологията”: è èçëå‘çå § 
ñâî‘ äîìü 35а. 

б) За женски род падежните форми са с една повече: 
- именителната форма ñâî‘, както и останалите падежни форми, има предимно 

постпозитивно разположение: М – ðå‘÷å íà î‘í¥ ëóêà‘â¥ æåíà‘ ñâî‘ 14, íè ñìý‘øå íè‘êàêü 
äà è‘äè äà ñïè‘ ïðè æåíà‘òà ñâî‘ 17; Ж – è ïð·å‘ ìà ïðè ñâî‘ ÷åëD 360, çàïðå‘ãíà ïó‘øêà ñâî‘ 
íàñðý‘ùî ìåíå‘ 357а; 

- винителна форма ñâî‘þ се открива на три пъти в езика на “Митологията”: È 
ñêàçà è òà‘ sëà‘ áà‘áà âñ‘ ïî‘ì¥ñëü ñâî‘þ 35; 
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- творителна форма ñâîå‘þ се среща веднъж: М – È òà‘êw ¹÷è‘íèõà ëþáî‘âü è 
ñîäðó‘æåñòâî î‘í¥è‡ ìó‘æü ñà¡T æåíî‘þ ñâîå‘þ 37а; 

- определена форма ñâî‘òà се появява в два примера от “Митологията”: è âè‘äý 
¹äî‘ëó ñâî‘òà äðý‘õà 35а. 

в) За среден род двадесетината примера са само с именителна форма ñâîå‘: М – è 
§÷óæäè‘ë ñà § îòå‘÷åñòâî ñâîå‘ 44; Ж – ñóëòà‘íî ñà wáü‘ðíà êàìòî‘ âåðáà‘òà ëèöå‘ ñâîå‘ 356. 

г) За множествено число формите са две: 
- неопределена форма ñâî‘è‡, ñâîå‘, като вторият вариант, на два пъти се появява в 

“Житието” и може да се обясни с котленската фонетична особеност -изясняване на [и] в 
[е]:  М – ôà‘òè ñè ëèöý‘òî ñà¡T íî‘ãòå ñâî‘è‡, è âè‘êíà 45а; Ж – è‘ìàøå äà ¹çå‘ìà § ñ¥‘íà ìîåãw‘ 
çàðàäè‘ ñâîè‡ ïàðè‘ ôàè‡äà‘ 355а, ïàëà‘òè ñâîå‘ 361а; 

- определена форма ñâî‘è‡òå има две употреби в “Митологията”: è ðàçäà‘äå ãî ïî 
ñâî‘è‡òå ñðî‘äíèö¥ 42. 

2. Кратко възвратно местоимение, както вече се каза, е дателната енклитика ñè, 
която в тази си служба е по-честа в езика на “Митологията”: М – È ðå‘÷å íà æåíà‘òà ñè 41, 
È îЃöü ïîâåëå‘ íà ñ¥‘íà ñâîåãw‘ äà è‘äè ïðè òå‘ñò ñè 26а; Ж  - è‘ñêàõà ñè ïàð¥‘òå 355. 

3. Като обобщен извод от употребата на възвратните местоимения може да се 
заключи, че Софроний се служи както със старите книжовни техни форми, така и със 
свойствените на народния език, като позиционно пълните форми основно следват 
черковнославянската норма. 

 
§ 21. Показателни местоимения 
Значително разнообразие откриваме и при показателните местоимения в 

Софрониевия език. Едни от тях по тип са новобългарски и идват от народния език, 
други са преминали по книжовен път от черковнославянски. 

Според това, което посочват, показателните местоимения се отнасят към три 
групи: за лица и предмети, за признаци, за количество. 

 
§ 21 а. Местоимения за посочване на лица и предмети 
Едни от показанелните местоимения указват на близки лица и предмети, други на 

отдалечени. Освен това и едните, и другите имат родови форми, при част от които се 
използват и падежни облици. 

1. За мъжки род в преобладаващата си част показателните местоимения са 
новобългарски по тип, но когато са в ролята на съгласувани определения, а понякога и 
в самостоятелна употреба, по черковнославянски образец Софроний ги използва в 
падежни облици. 

а) Именителните форми тук са:  òîè‡, òî, òîãw‘ñü и îíü, î‘í¥è‡  (î‘í·, î‘í·à). 
- местоимението òîè‡ като показателно е общо за черковнославянски и новобъл-

гарски, но, както видяхме, Софроний го използва и като лично, както това е в 
източнобългарските говори. В ролята на показателно местоимение обаче са основните 
му употреби: М – Òî‘è‡ ÷ëЃâêü äå‘ìîíü è‘ìà 45а, à ò¥‘ äà ãî íå ¹á¥‘åøü òî‘è‡ ÷àT¡ 20; Ж - ¹ òî‘è‡ 
äå‘íü ïð·è‘äå è Õóñå‘èO ïàøà‘ 360а,  òî‘è‡ áîñòàџíè‘ áàøè‘ áå‘øå § Êàðíîáà‘òü 356. Много от 
употребите се падат на устойчивия израз òî‘è‡ ÷àT¡ – повече от половината примери; 

- местоимението òî е новобългарско, има над 50 употреби: М – äà ò èçáà‘âè § 
òî‘ ñòðà‘õü 24а, è ñêà‘çàõü ìó òî‘ ñî‘íü 41; Ж - ¹ òî‘ äå‘íü âîñòà‘íàa § õà‘íó 360а, Àìè‘ êîìó‘ äà 
ñêà‘æà òî‘ ñêî‘ðáü ìîþ‘ 354; 

- местоимението òîãw‘ñü веднъж се среща, то също може да се свърже с народния 
език: М – Àìè‘ äà íå wá¥‘êíè í‘êàêü òîãw¡T ìëà‘äàãî 29; 
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- местоимението î‘í¥ (î‘í·, î‘í·à) идва от народния език, то е твърде обичайно за 
езика на Софроний: М – È î‘í¥ ìî‘ìàêü ïîâýðó‘âà 31, È î‘í¥ âî‘è‡íü âëå‘çå 22а; Ж – àëà‘ 
ïàäà‘äå á Ѓãü òà î‘í¥ êî‘íü íå ïîè‘äå íà äàëå‘êî 361, È à‘çü ïîè‘äîõü íà î‘í· õà‘íü 360а, Î‘í·à 
Êàëë¶‘íèêü êàëó‘ãåR êàòî‘ íå çíà‘øå òîâà‘  . . .  361а; 

- местоименната форма î‘í¥è‡ се свързва с черковнославянското показателно 
местоимение: М – È êàòî‘ ÷þ‘ î‘í¥è‡ ìëà‘ä¥ òàêâèT ðý‘÷è, òà‘êw ñòî‘ðè êàêâî‘òî ãî íàó‘÷è î‘í¥è‡ 
÷Ѓëâêü 43а; Ж – èçë‘çîa à‘çü èçü î‘í¥è‡ õàðåN 360а] 

- местоимението îíü само веднъж е употребено като показателно, във всички 
останали случаи то е в ролята на лично местоимение за 3 л. ед. ч.: М – È ïîòðå‘áíî å î‘íü 
÷ëЃâêü äà ñà íàçîâå‘ êðà‘è‡íî íåó‘÷åíü 53. 

б) Родително-винителна форма имат показателните местоимения òîè‡ и î‘í¥è‡ - 
òîãw‘ (òîãî‘), òàãî‘ и î‘íîãw (î‘íîãî), î‘íàãî: 

- формите от първото местоимение се срещат и в двете повести в около 70 
употреби: М – Êà‘êî ùå ìî‘æèøü äà ñà êîðòîëè‘ñàøü § ñìåòý‘í·å òîãw‘ ÷ëЃâêà 59а, òà‘êw è î‘í¥è‡ 
òîãî‘ ãëå‘äàõà 57а, íàDâ¥ òîðãî‘âöà òàãî‘, è ðå÷å ìó 57а; Ж – è wáýùà‘õìå íà òîãw‘ ÷àó‘øà òðè‘äåñ U 
ãðîd 355а; 

- формите от второто местоимение имат употреба само в “Митологията” в 24 
случая: М – È êàòî‘ äó‘ìàøå òîâà‘ áà‘áàòà íà î‘íîãî ìó‘æà, à òî‘è‡ èì ðå÷å‘ 37а, ïðà‘òèëü õàáåR íà 
î‘íîãw ö Ѓð 26, íàãîòâè‘ ñà çà ñìýøå‘í·å ñàT¡ î‘íàãî ìî‘ìêà 31. 

в) Дателна форма òî‘ìó има 7 употреби в езика на “Митологията”: È òî‘è‡ ÷àT¡ 
ïðîäà‘äå âñå‘ ñòî‘êà ñâî‘ òî‘ìó ÷ëЃâêó 57. 

2. За женски род Софроний си е послужил с три показателни местоимения: òà‘, 
î‘íà, î‘íà. От тях само последното съвпада с черковнославянската форма, останалите 
две са народни. 

а) Именителните форми òà‘, î‘íà, î‘íà са основни. Ако към книжовната форма 
î‘íà се прибягва веднъж, то народните форми са твърде чести:  

Примери с форма òà‘: М – Òà‘ íî‘ùü âè‘äýõü ñî‘íü 41, è ñêàçà‘ íà òà‘ sëà‘ áà‘áà 35; Ж 
-  § òà‘ òåãîòà‘ âîñòà‘íàa è ïîè‘äîõü 356а, àëà‘ è òà‘ ëà‘ä·à ñìå‘ðòíîå êîðè‘òî å‘ñòü 361; 

Примери с форма î‘íà: М – È òîãè‘âà âîñòà‘íà î‘íà ìëà‘äà æåíà‘ 31,  È êàòî‘ §è‘äå 
î‘íà æåíà‘ íà áàêà‘ëèíà 25; Ж – È êàòî‘ ìè‘íàõìå î‘íà ðý‘êà ñâý‘òíà íè ìà‘ëî 361, è § ãëóáà‘ 
î‘íà ¹çå‘ ïîëîâè‘íà 356; 

Пример с î‘íà: М – Òîãè‘âà î‘íà ìëà‘äà æåíà‘ êàòî ÷þ‘ ò¶‘ ðý‘÷è § áà‘áàòà ¹áî‘ ñ 30а. 
б) В “Житието” веднъж Софроний е прибягнал и до винителна форма î‘íóþ: àìè‘ 

î‘íóþ ñìå‘ðòíóþ ðý‘êó íî‘ùåN ¹ òå‘ìíîñU êà‘êî äà ïðåìè‘íåN 361. 
3. За среден род показателните местоимения са по-разнообразни. От тях са 

използвани само именителните форми: òîâà‘, òî‘å, òî, ñ¶‘å; î‘íîâà (w‘íîâà), î‘íîå, î‘íî. Софро-
ний най-често прибягва до местоимението òîâà‘, което има над 160 употреби срещу 
трийсетина за всички останали. 

 - Местоименията òîâà‘ и î‘íîâà са народни. Първото обикновено се използва без 
съществително: М – Òîâà‘ êàòî‘ ÷þ‘ î‘í¥ ìó‘æü, ïðåêëà‘ ãî 18а; Ж – ùî èìü íà ¹‘ìü íå ïð·è‘äå 
òîâà‘ íå ñòî‘ðèõà 354. Второто местоимение î‘íîâà (w‘íîâà) служи за посочване на далечни 
лица и предмети: М – è ïîëîæè‘  íà î‘íîâà ìý‘ñòî 25а, w‘íîâà äý‘òå, ùî è‘ìàøå ö Ѓðü 67а. 

- Местоименията  òî‘å и òî рядко се появяват. Докато първото има книжен 
характер, второ може да се свърже с народната реч: М – Àëà‘ § òî‘å ðàñêà‘í·å íå ìîæè‘ äà 
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ñà ¹ïîëç¥‘ íè‘êàêü íè‘ùî 40, ¹ òî‘ âðå‘ìå çàðàD í‘êî ïðè÷è‘íà 12, È òî‘ëêî¡T ñà íàó÷è‘ òî‘ äý‘òå 12; 
Ж – Òî‘å ëý‘òî ¹äà‘ðè åäíà‘ ÷ó‘ìà 358а, è òî‘ ìàèñå‘ðå äåðæà‘ äâå‘ ãîäè‘íè 362. 

- Местоименията ñ¶‘å, î‘íîå и î‘íî идват в Софрониевия език по книжовен път: М – 
Ñ¶‘å ïîêàçà‘í·å èñïè‘ñà Ìó‘ñî 10а, ñòî‘øå î‘íîå òå‘ñòî ìíî‘ãî ÷à‘ñîâå íà ðà‘íàòà 22а, è î‘íî æè‘òî ùî 
áå‘øå ôèð‘ñàëî, ¹êâà‘ñè ñ 40; Ж – Ñ¶‘å ì¥‘ ¹ñå‘ðäíî âàN æåëàåN 355а, è íà÷å‘íàõà äà ïîè‘äóòü ïî 
î‘íîå ïîëå‘ äî ÊîðèòåN 353а. 

4. За множествено число формите на показателните местоимения за близки и 
далечни лица и предмети са: ò¶‘ (ò¥‘, ò¶‘à), ò¶‘å; î‘í¥, î‘í¥è‡, î‘í¥. С книжовни образци 
могат да се свържат само последните две. Примери: М – ïîðà‘÷àõà ìè äà íå äà‘âàìü ò¶‘ 
æàëòè‘ö¥ 55, Ñåáå‘ïü íà ò¥‘ ÷ëЃâö¥ ñìåðòà‘ ëó‘ïîñü 52, Äó‘ìàòü çàðàD ò¶‘å ãî‘ëóá¥ 39а, § î‘í¥ 
äðý‘âà 56, è î‘í¥ ñü‘ùè ô·ëîñî‘ô¥ êàòî‘ ÷ó‘õà òîâà‘ ïîâåëå‘í·å 42а; Ж – Äà‘è‡ ìè ðå‘÷å ò¶‘å ïàðè‘ 355а, 
è ¹ ò¶‘à äíè‘ ïð·è‘äå âðà‘÷àíñê·à åïT¡êïü 357а, è òà‘êw ïîìè‘íàõìå ò¶‘å äâå‘ ãîäè‘íè 359, è ñýä‘õà 
î‘í¥è‡ îâ÷à‘ðå òà‘ìî ¹ çàòâî‘ðêà òðè‘ ìT¡ö¥ 356, è ïðåäà‘ëü ñóëòà‘íó î‘í¥ çàòâî‘ðíèö¥ íà áîñòàíџè‘ 
áàøè‘ 355а. 

  
§ 21 б. Местоимения за посочване на признаци 
1. За мъжки род показателното местоимение за признаци има две форми: 

именителна òàêîâü и òàêîâ¥è‡, като архаизираната с книжовно окончание разновидност 
по-често се появява, и родително-винителна форма òà‘êîâàãî, срещана веднъж: М – è 
êàòî‘ ãî âè‘äý õàìàìџ¶‘ òà‘êîâü àџ·äè‘ñà ãî 25, À äà ì ¹÷è‘íè òà‘êîâ¥è‡ ñðà‘ìü íå ñà íàäý‘õü 
íè‘êàêü 15, Ïî÷òî‘, àêî‘ íå ïîâåëå‘è‡øü äà ¹á¥‘åøü ñЃíà ñâîåãw‘ òàêî‘âàãî áåççàêîOàãî ÷ëЃâêà, íè‘êîè‡ 
âå‘÷å íå è‘ìà äà äåðçà‘è‡ 20; Ж – íå ñ±ìü äîñòî‘èíü çà òà‘êîâ¥è‡ ÷è‘íü 358. 

2. За женски род формите са само именителни. Освен очакваните форми от вече 
посочените местоимения за м. р. – òà‘êîâà, òà‘êîâà, една употреба има и местоимението 
òàêâà‘ñü, което е народно и се отнася към показателните местоимения с частица -зи. 
Срещат се само в “Митологията”: è äà íå‘ ¹÷è‘íè òà‘êîâà áåçìý‘ñòíà ðàáî‘òà 66, íå ò¥‘ ñ 
ñëó‘÷è äà ñà ñìý‘ñèd ñàT¡ í‘êî òàêî‘âà sëà‘ æåíà‘, À ìó‘æü åè‡ ðå÷å: äà áå‘øå ìè ñà ñëó÷è‘ëà òà‘êîâà 
sëà‘ æåíà‘ 45, è æåíàU ñàT¡ òàêâàT¡ ñêî‘ïîñòü ïîêðè‘ òà‘ ðàáî‘òà 41. 

3. За среден род формите на показателните местоимения са: òà‘êî‘âîå, òàêî‘âî 
(òà‘êîâó), òàêâî‘ñü. Първите три са вариантни форми – едната с книжовно окончание, 
другата редуцирана разновидност на народната форма òàêî‘âî: М – Òàêî‘âà ïîêàçà‘í·å 
ïå‘ðâ¥ ô·ëî‘ñîôü ïðèíå‘ñå íà öЃð 18, çà‘ùî ãw íå ðàçâàðíàaìå § òà‘êîâîå ñòðà‘øíîå íàêàçà‘í·å 15а, 
È ö Ѓðü êàòî‘ ÷þ òà‘êîâó ïðèêëþ÷å‘í·å ðå‘÷å íà ìó‘æà å 17а, íå è‘ìàìè äà ïðîäà‘âàìå òàêî‘âî¥è‡ 
õëý‘áü § òàêâî¡T òå‘ñòî 22; Ж – êà‘êî ñ±ìü äå‘ðçíóëü äà ïî‘èäó íà òàêî‘âîå âðå‘ìå íà Âðà‘öà 358. 

4. За множествено число форми има от двете показателни местоимения – òàêè‘âà 
и òàêâè‘ñü: М – êàòî‘ ÷þ òàêè‘âà ðý‘÷è  . . .  çàðà‘äâà ñà 55-55а, È öЃðü êàòî‘ ÷þ òàêâèT¡ ðý‘÷è § 
ñЃíà ñâîåãw‘ çàðà‘äâà ñà 65; Ж – Å‘òî òàêè‘âà íó‘æä¥ è ñìå‘ðòí¥è ñòðà‘õîâå ïðîìè‘íàa 357а. 

За отбелязване е, че показателното местоимение с частица -ñü не се появява в 
езика на “Житието”. 

 
 § 21 в. Местоимения за посочване на количество 
Показателните местоимения за количество и степен, които се използват и като 

наречия, са предимно новобългарски: òî‘ëêîâà, òî‘ëêîñü. Книжовен характер има само 
местоимението òîëè‘êî, срещано в “Житието”. Примери: М – òî‘ëêîâà âðå‘ìå à‘çü ùà ìîë÷å‘ 
13, Òà‘ íî‘ùü òî‘ëêîT¡ äî‘æäü áå‘øå 19, ùî á¥ òîâà‘ òî‘ëêîâà òâîå‘ ìîë÷à‘í·å è áåçãëà‘ñ·å íà òî‘ëêîT¡ 
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äíè‘ 49; Ж – Êîãäà‘ äà ñîáåðó‘òü òî‘ëêîâà ïàðè‘ 357а, è òîëè‘êî íó‘æä¥ è ñêî‘ðáü ùî ñ±ìü ïîòå‘ãëèëü 
362а. 

 
§ 21 г. Обобщени изводи за показателните местоимения 
В обобщение могат да се направят няколко основни извода: 
Първо, в основната си част показателните местоимения в езика на Софроний са 

народни: òîè‡, òî‘, òîãw‘ñü, î‘í¥; òà‘, îíà‘; òîâà‘, òî, î‘íîâà; òà‘êîâü; òàêî‘âà, òàêâà‘ñü; 
òàêî‘âî (òàêî‘âó); òàêâî‘ñü; òî‘ëêîâà, òî‘ëêîñü; ò¶‘ (ò¥‘), ò¶‘å, î‘í¥. По книжовен формален 
образец са подведени форми като: òà‘êîâ¥è‡, òàêî‘âà, òàêî‘âîå. 

Второ, черковнославянски характер има местоимения като: îíü, î‘í¥è‡, î‘íà, î‘íî, 
î‘íîå, î‘í¥, ñ¶‘å, òîëè‘êî. 

Трето, под черковнославянско влияние се използват и падежни форми: 
родително-винителна, винителна, дателна, предимно при показателните местоимения 
за лица и предмети (òîãw‘ /òîãî‘/, òàãî‘, î‘íàãî /î‘íîãw/, î‘íàãî, îíó‘þ, òî‘ìó, òàêî‘âàãî). 

Четвърто, макар и по-рядко, срещат се и показателни местоимения с частица –
зи, проявяваща се в съкратен обезвучен вид –ñ във форми като: òîãw‘ñü, òàêâà‘ñü, 
òàêâî‘ñü, òàêâè‘ñü, òî‘ëêîñü. 

Пето, показателните местоимения се използват и като съгласувани определения 
(по-често), и самостоятелно. 

 
§ 22. Въпросителни местоимения 
В езика на Софроний въпросителните местоимения имат напълно съвременен вид, 

изключенията са малко. 
1. За лица и предмети въпросителното местоимение има използвани форми за 

два рода. 
а) За мъжки род формите са: 
- именителна форма êîè‡: М – Êî‘è‡ õî‘÷åøå äà áó‘äå ñåáå‘ïü 50; Ж – Êî‘è‡ ò ãî‘íè 354а; 
- винителна форма êîãî‘ / êîãw‘: М – àìè‘ êîã‘î ùå äà wñòà‘âèd íàñëý‘äíèêü 47а; Ж – 

àìè‘ êîãw‘ äà ¹á¶‘à 357а; 
- дателна форма êîìó‘: Ж – Êîìó‘ äîõî‘æäàa à‘çü íà ¹‘ìü 360а, àìè‘ êîìó‘ äà ñêà‘æà òî‘ 

ñêî‘ðáü ìî‘þ 354. 
б) За женски род е използвана само именителна форма êî‘: М – àìè ñêàæè‘ ìè ïî 

êî‘ ïðè÷è‘íà òî‘ëêîâà âðå‘ìå äà ìîë÷èd 14а; Ж – Íå çíà‘ êî‘ å‘ñòü Êîâàíџ¶‘þâà äЃùå‘ð 357, ¹ 
êî‘ õè‘æà äà ïî‘èäà 360. 

2. Само за предмети се пита с въпросителните местоимения ùî и êàêâî‘: М – Ùî 
òðà‘æèøü ÷ëЃâ÷å 43а, äíå‘ñü ùî ê äà ïðà‘âèøü 45, è íå çíà‘øå êàêâî‘ äà ñòî‘ðè 47; Ж – êàêâî‘ äà 
ñòî‘ðèN 361. 

3. За признаци се пита с местоимените êàêî‘âü, имащо следните форми: 
- за мъжки род êàêî‘âü и êàêî‘â¥è‡: М – êàêî‘âü §âý‘òü ùå âîçäàäåd íà áЃãà 34а; Ж – è íå 

ïîçíà‘õà ìå êàêî‘âü ÷Ѓëâêü å‘ñìü 360, è çàâå‘äîõà ìå ïðè ïàøà‘òà, àëà ñàT¡ êà‘êîâ¥è‡ ñòðà‘õü 354а 
- за женски род êà‘êîâà, êàêâà‘ êà‘êîâà: М – êàêâà‘ ñòî‘êà è‘ìàøü 56а, è ì¥‘ñëøå ñàT¡ 

êà‘êîâà ñìå‘ðòü äà ¹á¶‘è‡ ñЃíà ñâîå‘ãî 15а; Ж – êàêî‘âà ñ·ðîìàø¶‘à ïîòå‘ãëèa 353а, àëà çà êà‘êîâà 
ïðè÷è‘íà äà âè ñêà‘æèN 361а; 

- за среден род êàêâî‘: М – Âè‘äèø ëè êàêâî‘ òè äîáðî‘ ñòîðè‘ æåíà‘òà ìî‘ 23; Ж – êàêâî‘ 
sëî‘ íå ñòî‘ðèõà ïî õð¡Tò·à‘í¥ 354; 

- за множествено число êà‘êîâ¥  - êàêî‘â¥è‡ ëè ãî‘ð¥ è õî‘ëìè è äî‘ë¥ íå wáèêîëè‘õìå 
359а. 
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4. За притежание местоименията у Софроний са: ÷åè‡ и êîè‡: М  - §ãäå‘ ñè ò¥‘ è ÷å‘è‡ 
ñè ñ¥‘íü 27, Íå çíà‘øå íè‘êàêü êî‘è‡ ñà ò¶‘ ïàëà‘òè è ïðåìè‘íà èñ ïî‘ðòèòå ìî‘ëêîìü 66а. 

5. За количество се използва народното местоимение êî‘ëêî – и в “Митологията”, 
и в “Житието”, а само в “Житието” и старото книжовно местоимение *êî‘ëèêü. 

- Местоимение êî‘ëêî: М – À‘çü êî‘ëêî òè ïó‘òè ðå‘êîõü 46а; Ж – ïî êî‘ëêî ãè ïðîäà‘äå 
356; 

- Местаимение *êîëèêü се използва в две родови форми: за женски род – êî‘ëèêà: 
Ж – êî‘ëèêà ëè ñêî‘ðáü è ãðè‘æà è‘ìàõü 362; за среден род – êî‘ëèêî: êî‘ëèêî ¹êîðå‘í·å òåðïý‘õü 
353а; за множествено число се използва същата форма – êî‘ëèêî: êî‘ëèêî êðà‘ò¥ èçëà‘çèa íà 
âåçè‘ðñê·à äèâà‘í çàðàD ñå‘ëñêà ïî‘ìîùü 356. 

6. Съпоставката показва, че в езика на “Житието” наред с новобългарските 
въпросителни местоимения се появява употреба и на черковнославянски – êî‘ëèêî, 
êî‘ëèêà, или на архаизирани форми – êà‘êîâ¥è‡, êà‘êîâà, докато в “Митологията” те 
липсват. 

 
§ 23. Относителни местоимения 
Относителните местоимения в Софрониевия език по форма и по употреба 

следват особеностите на народния език. Същинските относителни местоимения са 
образувани с постфикс –òî от въпросителните. Освен тях в относителна служба са 
използвани и въпросителни местоимения. 

1. Същински относителни местоимения 
Според природата на отнасянето те се подразделят на три групи: за лица и 

предмети, за признаци, за количества. 
а)  За  лица и предмети са употребени относителни местоимения:  
- за мъжки род êî‘è‡òî: М – êî‘è‡òî íàDâ¥è‡ ñàT¡ äó‘ìà, äà ñòî‘ðè íàD¡â¥‘ò· ùî‘ ìó ïîâåëå‘è‡ î‘íü 

ùî ãî å íàD¡â¥‘ëü 59а;  
- за женски род êî‘òî: М - È ¹ òåìíîòà‘òà íà÷å‘íà äà èçáè‘ðà êî‘òî å ïî äîáðî‘ òîãw‘ äà 

¹çå‘ìíå 38а; Ж – è ñàT¡ êî‘òî îäå‘æäà áå‘øå îáëå‘÷åO òîãäà‘øí¥è‡ àðõ·åðå‘è‡ 358. 
б) Само за предмети отнасят местоименията ùî‘òî, êàêâî‘òî / êàêâw‘òî: М – È 

äó‘ìàõà äà ìó äàäå‘ åäíà‘ ïàíè‘öà ïî‘ëíà ùî‘òî î‘íü õî‘÷å 57, Íà¹÷è‘ ëè ñ ñ¥‘íå ìî‘è‡ êàêâî‘òî ðå‘÷å 
¹÷è‘òåëü òâî‘è‡ 12а; Ж – àëà‘ ïî‘ìîùü ìëT¡ò¥‘í êàL¡âî‘òî è‘ìà wá¥÷à‘è‡ sý‘ëw ìà‘ëî ì¥ ïîäàðè‘øà 
358а. 

в) За отнасяне на признаци служи местоимението êàêâè‘òî, срещано веднъж: М – 
Ïðàòè‘õà ì wðòà‘ö¥U ìî‘è‡ äà ìè äàäå‘øü è òðè‘òå êåñ¶‘è‡, êàêâè‘òî ñà çàïå÷à‘òåí¥ 53а. 

г) За отнасяне на количество е използвано местоимението êî‘ëêîòî / êî‘ëêîòó: М – 
È äîêëå‘ íå ¹âçå‘ § íè‘õü êî‘ëêîòî î‘íü õî‘÷åøå, íå wñòà‘âè ãè 61а, è êî‘ëêîòó è ïó‘òè âëà‘çõà ¹ 
äî‘ìü òàáà‘êîâ¥è‡ ÿ‘ëà ìó êî‘æèòå 63а. 

2. Несъщински относителни местоимения 
Като относителни се употребяват и някои въпросителни местоимения, нещо 

твърде обичайно и характерно за народната реч: 
а) За лица êîè‡, êîãî‘: М – Êî‘è‡ è‘ìà ìà‘ëêî äý‘òå è ïëà‘÷è ìíî‘ãî, äðó‘ãî íå è‘ìà ïî äîáðî‘ 

êàòî‘ ëåñè‘÷è ¹‘øè äà ãè äåðæè‘ §ãîðå íàD äý‘òåòî 64, Êîãî‘ ÷Ѓëâêà áîë‘òü çó‘á¥òå äà òó‘ðè ëñè‘÷è 
çó‘á¥ âå‘ðõü ñâî‘èòå çó‘á¥ 64. 

б) За предмети и лица êàêâî‘, ùî: М – êàêâî‘ õî‘÷åøü òè äà ÷è‘íU òå‘áý ÷ëЃâö¥òå è ò¥‘ 
ò‘ìü òà‘êw äà ¹÷è‘íd 68а, È ãëå‘äàøå è âè‘äý, êà‘êî ïð·è‘äå ïå‘ðâî î‘í¥ ùî ìó ïðîäà‘äå 
òîðãî‘âèöó ìvð·çëè‘âîòî äðý‘âî . . .  À‘çü, ðå‘÷å ñðý‘ùíàõü äíåT¡ åäíîãî‘ òîðãî‘âöà, ùî ïðîäà‘âàøå 
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ìvð·çëè‘â¥ äðý‘âà 59; Ж – à ÷è êàêâî‘ áЃãü ïîäàðè‘ 359; ¹ åäíà‘ ¹äà‘ ùî áå‘øå áëè‘çó ïðè ïó‘òü 
353а, Ïð·è‘äå åäèO ÷àó‘øü ùî ñýäå‘øå âñ‘êîçè íà ñå‘ëî 354. 

3. Вижда се, че Софроний Врачански твърде свободно си служи с ново-
българските относителни местоимения, които по-късно се утвърждават в книжовния 
ни език, като същевременно прибягва и до практикуваното в народния език използване 
на въпросителните местоимения в ролята на относителни. Особено характерна в 
това отношение е употребата на въпросителното местоимение ùî като неизменяемо 
относително местоимение за предмети и за лица. Към това трябва да се прибави и 
препозицията на местоименията êî‘è‡òî, êî‘òî. 

 
§ 24. Определителни местоимения 
Те се представят от местоимението ñàìü, което в езика нна Софроний има форми 

за мъжки род, женски род и за множествено число. 
1. За мъжки род се откриват в употреба: 
- именителна форма ñàìü, ñà‘ì¥è: М – ñà‘ìü ò¥‘ âè‘äý 23, Àíџà‘ ñåáå‘ïü å î‘íü ñà‘ìü 51; 

Ж – ìî‘æàøå äà áó‘äå ñà‘ì¥è‡ öà‘ðü òà‘ìî 353. 
- родително-винителна форма ñàìàãî: М - íà ñà‘ìàãî òý‘ëà åãw‘ ïðèíî‘ñè áåçîáðà‘ç·å 

68. 
2. За женски род се прибягва също до две форми: 
- именителна форма ñà‘ìà, ñà‘ìà: М – à‘çü å‘ñìü ñà‘ìà ìëà‘äà íåâý‘ñòà 14а, à ò·‘ á¥‘ëà 

íà òîãw‘ ìó‘æà æåíà‘òà ñà‘ìà 31; Ж – ò·‘ ñà‘ìà õî‘÷å äà ïîáý‘ãíå § íåãw‘ 357а; 
- винителна форма ñà‘ìîþ: М – è ñêàçó‘âàøå ìåíå‘ ìíî‘ãî ñâî‘è‡ ñêðè‘ò·è‡ ðàáî‘òè, ùî‘ ãè íå 

ñêàçó‘âàøå íè íà ñà‘ìîþ ìà‘òåðü ñâîþ‘ 14. 
3. За множествено число формата е ñà‘ìè / ñà‘ì¥: М - à äî‘ëó ñà‘ìè íå ïà‘äàõà âå‘÷å 33, 

È î‘í¥ ñà‘ì¥ ðå‘êîõà  53а. 
4. Следователно като обобщение можем да кажем, че Софроний основно си 

служи с формите на определителното местоимение, които са живи в народния език, но 
в същото време нерядко прибягва и до негови стари книжовни облици. 

 
§ 25. Неопределителни местоимения 
При употребата на неопределителното местоимение í‘êîè‡ отново се срещаме със 

стремеж да се следва практиката в народния език. 
1. За лица и предмети: 
а) В мъжки род местоимението е употребено с няколко форми: 
- именителна форма íêîè‡: М – Àëà‘ ÷þ § åäíî‘ãî ÷Ѓëâêà, êà‘êî íà í‘êîè‡ ãðà‘äü ïðîäà‘âà 

ñà ìvð·çëè‘âî äðý‘âî ìíî‘ãî ñêó‘ïî 56, äà çíà‘è‡øü, ïî÷òî‘ ò íàïðà‘âè í‘êîè‡ ìàã¶‘à 36; Ж – Ñëý‘äü 
í‘êîè‡ äå‘íü ðàçáîëå‘ ñ è ïîïàä¶‘à 355, äà íå è‘äè í‘êîè‡ äà ì ñêà‘æè 360а; 

- родително-винителна форма í‘êîãî / í‘êîãw: М – Âè‘äý ëè í‘ùî æåíà‘òà ìî‘ äà 
äó‘ìà ñàT¡ í‘êîãî 18а, È ãëå‘äàõü äà âè‘ä í‘êîãw § ñëó‘ãèòå ìî‘è‡ 24; Ж – äà ãè ¹çå‘ìàòü § 
í‘êîãw òîðãî‘âöà 355; 

- дателна форма í‘êîìó:   Ж – äà íå ñêà‘æè í‘êîìó ïî âîíü 361. 
б) За женски род формата е í‘êî: М – êîãè‘ áè‘ëü âè‘äýëü ¹ í‘êî ãî‘çáà í‘ùî ñî‘÷åb 

¹ í‘êî ñàäè‘íà êîãè‘ ù‘ëü äà ÿäå‘ 21, . . . è ïî í‘êî öà‘ðñêà ðàáî‘òà 16а; Ж – è ïî í‘êî 
ïðè÷è‘íà ñòîðè‘ çàðàR 1400 ãðîd 355. 

в) За среден род – í‘êîå / í‘êîè‡: М – è ïðàòè‘ ãî ïî í‘êîå ñëóãóâà‘í·å 16а, çàðàD äà 
§êðà‘äíå í‘êîè‡ ìó‘ëè 38а. 
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г) За множествено число – í‘êîè: Ж – ïà‘äíàõà í‘êîè àãè‘ 356, àìè‘ í‘êîè áà‘á¥ 
áà‘õà ìè 355. 

2. За количество се използва неопределителното местоимение í‘êîëèêî, което 
срещаме в “Житието”: è òà‘êw íåñïîêî‘è‡íî í‘êîëèêî ãîäè‘í¥ ïðîìèíó‘âàõü æèâå‘í·å ìîå‘ 354, äà 
èñïè‘øà í‘êîëèêî êíè‘ãè 362а. 

3. Макар в повечето случаи да е употребено като субстантивирано съществително, 
неопределителното местоимение í‘ùî / í‘÷òî се появява и в местоименна функция: 
Ж – Íå áý‘ãàa à‘çü êà‘êî å‘ñìü í‘ùî sëî‘ ñòî‘ðèëü 360, è íå ñìý‘õü äà ïðîäó‘ìàìü í‘ùî õîðàòè‘ 
362. 

4. Като неопределително местоимение твърде често се използва и числителното 
åäè‘íü, åäíà‘, åäíî‘: М – òîãè‘âà î‘íü §è‘äå ïðè åäíà‘ ñòà‘ðà æåíà‘ è ñêàçà‘ íà òà‘ sëà‘ áà‘áà âñ‘ 
ïî‘ì¥ñëü ñâîþ‘ 35; М – Àëà‘ ÷þ § åäíî‘ãî ÷Ѓëâêà, êà‘êî íà í‘êîè‡ ãðà‘äü ïðîäà‘âà ñà ìvð·çëè‘âî 
äðý‘âî ìíî‘ãî ñêó‘ïî 56. 

 
§ 26. Отрицателни местоимения 
Отрицателните местоимения в Софрониевия език по форми и употреба почти 

напълно съвпадат с утвърдените в съвременния книжовен език. 
1. За лица и предмети от отрицателното местоимение íè‘êîè‡ са използвани форми 

за трите рода: 
а) За мъжки род са представени три падежни облика: 
- именителна форма íè‘êîè‡: М – íè‘êîè‡ âå‘÷å íå è‘ìà äà äåðçà‘è‡ 20,  íè‘êîè‡ ÷ëЃâêü íå å 

âîçìî‘æåíü äà ðàçóìå‘è‡ æå‘íñêàòà ëóêàâèíà‘ 19а; Ж – íå õî‘÷å íè‘êîè‡ äà ïî‘èäå 358а; 
- родително-винителна форма íè‘êîãw: Ж – íå íàèäîõìå íè‘êîãw 359а; 
- дателна форма íè‘êîìó: М – È äà íå äà‘âàøü íè‘êîìó § ò¶‘ òðè‘ êåñ¶‘è‡ 53а, è íå 

âîçäà‘âàè‡ íè‘êîìó sëà‘ çà sëî‘ 68а; Ж – íå ïîäêëà‘íøå ãëà‘âó íè‘êîìó 361а. 
б) За женски и за среден род формите са íè‘êî и íè‘êîå: М – è‘ìàõü ïîðà÷à‘í·å äî 

ñå‘äìü äíè‘ äà íå õîðà‘ò íè‘êî äó‘ìà 49, è áåç íè‘êîå èñïèòà‘í·å ïîâåë‘ëü äà çàòð¶‘è‡ ñЃíà ñâîåãw‘ 
15а; Ж – à í¥‘è‡ § òîâà‘ íè‘êî âý‘ñòü íå è‘ìàõìè 355а. 

2. Само за предмети се отрича с местоимението íèùî, което има и субстан-
тивирана употреба: М – Íè‘ùî ïëî‘äü íå ïðèíå‘ñè 11; Ж - ¹ òó‘ð÷èíà íå è‘ìàøå íè‘ùî çà ÿäå‘í·å 
360а. 

3. За признаци отрицателното местоимение се среща в две родови форми: 
- за мъжки род íè‘êàêîâü: М – áåç íè‘êàêîâü ñðà‘ìü 31а; 
- за среден род íè‘êàêâî: М – íè‘êàêâî ñìòå‘í·å íå ñòî‘ðè 38. 
 
§ 27. Обобщителни местоимения 
За обобщено представяне на лица и предмети у Софроний срещаме форми на две 

местоимения – âñ‘ê·è‡ / âñ‘êè и *âåñü – и двете с книжовен произход. 
1. За мъжки род от местоимението âñ‘ê·è‡ / âñ‘êè са използвани три форми: 
- именителна форма âñ‘ê·è‡ / âñ‘êè: М – Òó‘ðè âñ‘ê·è‡ ÷ëЃâêü æàëòè‘ö¥òå ñâî‘è‡ ¹ 

êåñ¶‘òà ñâî‘ 53, À ò·‘ íå ùå‘øå äà ãî ïîñëó‘øà äà ìó ñòî‘ðè âî‘ëòà êàòî‘ âñ‘êè ìëà‘äè 30а; Ж – 
êàòî‘ ì ¹êîð‘âàõà íà âñ‘ê·è‡ äå‘íü 356; 

- родително-винителна форма âñêàãî: М – âñ‘êèãî ÷ëЃâêà äà ëþ‘áèd 68а; 
- дателна форма âñêèìó: М – å ïîòðå‘áíî âñ‘êèìó ñó‘äíèêó, è êí‘çþ è ö Ѓðþ 68. 
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 От местоимението *âåñü, познато и на народната реч, срещаме определана 
форма âñ¥‘:  М- Ùå áó‘äå íà âñ¥‘ ñâý‘òü ¹êîðå‘í·å âå‘÷íîå 18а; Ж – ïîâëå‘êîõà äà ïîè‘äóòü 
êàìòî‘ öð¡Têèòå ïàëà‘ò¥ âñ¥‘ î‘í¥ íàðî‘äü 353. 

2. За женски род от първото местоимение е употребена само именителна форма 
âñ‘êà: М – âñ‘êà áî‘ëåñòü èñöýë‘âà 64; Ж – è íà âñ‘êà íå¡Dë, è íà âñ‘ê·è‡ ïðàç¡Díèêü 
ñêàçó‘âàa ïîó÷å‘í·å 356а. 

От второто местоимение *âåñü са употребени няколко форми: 
- именителна форма âñ: М – è wáèêà‘ëøå § âíó‘òðå êàëå‘òî âñ‘ íî‘ùü 63а, ñîáðà‘ âñ‘ 

ñâî‘ ñòî‘êà 41а; Ж – ñêàçàa èìü âñ‘ ïðè÷è‘íà 353а; 
- родителна форма âñå‘ (âñ¥‘, âñè‘): М – È ïîâåëåa ìó äà èñï¶‘è‡ âñå‘ âîäà‘ ìî‘ðñêà 

59а,  È ìí‘øå ñ íà ïàïàãà‘ëî êà‘êî âñè‘ òà‘ íî‘ùü äî‘æäü âàëå‘øå 19; 
- винителна форма âñþ:  М -  è ‘çä¥ ì âñþ‘ íî‘ùü 38а. 
3. За среден род формите от двете местоимения âñ‘êîå, âñ‘êî и âñå по-често се 

откриват в “Митологията”: М – ïî÷òî‘ âñ‘êîå äý‘òå ¹ìî‘ ìó á¥‘âà âî èãðè‘ 61а, Êà‘êî å âñ‘êî 
æèâî‘òíî § áЃãà ñîçäà‘äåíî 52, äà ñè ðàçíåñå‘øü âñå‘ èìý‘í·å òâîå‘ 60. 

4. За множествено число форми се откриват от местоимението *âåñ: 
- неопределана форма âñè: М – è ¹âçå‘ âñè‘ ò¶‘ ðý‘÷è è ïîëîæè‘ ãè âíó‘òðå â ñð¡Döå ñâî‘è‡ 

61; Ж – òîãè‘âà ïîáý‘ãíà áå‘ Ìèõà‘ëü Âî‘äà . . .  è âñè‘ áî‘ð¥  362; 
- определена форма âñè‘òå / âñ¥‘òå: М – è õî‘äè ïî âñè‘òå ñåëà‘ 44, è ¹êîð ‘âàøå âñ¥‘òå 

æåí¥‘  44а. 
 
§ 28. Обобщени изводи за местоименията 
Морфологичният анализ на местоименията показва, че новобългарската место-

именна система по времето на Софроний е в стадий на изграждане, когато се решават 
такива важни въпроси като: 

Първо, въпросът за нейния основен характер. Чрез езиковата си практика 
Софроний дава отговор на тоя въпрос изцяло в полза на новобългарските народни 
местоимения. Както и при другите части на речта обаче и тук той в ред случаи 
подвежда известни техни форми по стар книжовен образец. В същото време могат да се 
посочат употреби и на стари книжовни местоимения или на отделни техни форми – 
това беше показано при отделните видове местоимения. 

Второ, въпросът за диалектната основа на новобългарския книжовен език 
получава определен отговор и чрез употребата на местоименията у Софроний. Той се 
служи предимно с местоимения от източнобългарски диалектен тип (àçü, ò·, òî, ìà, 
òà, ñà, íêîè‡, òî и т.н.), но когато западнобългарското местоимение има подкрепата 
на стария книжовен образец, Софроний му дава път (напр. îíü, îí¥, íèõü, íèõí¥è‡ и др.). 

Трето, можем да твърдим, че в основния си състав и форми местоименията в 
Софрониевия език представят не само първообраз на съвременната книжовна 
местоименна система, но и твърде близко стоят до нейните морфологични 
характеристики. А това недвусмислено говори, че Софрониевият език е играл 
значителна роля в историческото й формиране. 

 
 
V. ГЛАГОЛИ 
 
Още в началните периоди на новобългарското книжовноезиково строителство 

глаголната система става арена на решителна борба между живото състояние в 
народния език и мъртвата черковнославянска книжовна норма. В отличие от Паисий 
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Хилендарски, у когото новобългарските морфологични категории на глагола са все още 
силно оковани от старите нормативни окови, Софроний Врачански почти напълно ги 
разкрепостява и полага здрави основи на нови книжовни норми. Но новото се 
утвърждава в борба със старото и тази борба оставя следите си в езика на книжовника. 

 
§ 29. Инфинитивни форми, вид и спрежение на глаголите 
1. Инфинитивни форми. Още в преписа на Паисиевата история от 1781 г. 

Софроний изцяло заменя черковнославянските инжинитивни форми на глаголите с 
новобългарските им аналитични съответствия – с да-конструкции. В езика на 
“Митологията” не се среща нито една форма на пълния инфинитив – само на два пъти 
се откриват съкратени инфинитивни форми в специфични глаголни модели за бъдеще и 
сегашно време: íå ùåN õîðàòè‘ 13 и íå ìî‘æèøü ïðåòåðïý‘ 64а. В езика на “Житието” 
инфинитиви се появяват от три глагола в последните редове на заключението, 
представящи традационно обръщение към читателя, с каквото обикновено са 
завършвали тогавашните ръкописи. За тях спокойно можем да кажем, че стоят извън 
Софрониевия език, защото са елементи на фразова щампа: è çà ìåíå‘ íåäîñòî‘è‡íàãw áЃãà äà 
ìî‘ëòü íåâý‘æåñòâî ìîå‘ èñïðàâè‘òè, è òðóäè‘âøàãî ñ ïðîùå‘í·å ñïî¡Dîáè‘òè, äàá¥‘ ïîëó÷è‘òè è íàN 
äå‘ñíèa ñòî‘í·èa âü äåO ñòðà‘øíàãî âîçäà‘í· 362а. 

2. Вид на глагола. Във видово отношение са представени както свършени, така и 
несвършени глаголи. Основният разказен план в двете повести – планът на миналото,  
морфологично представян чрез минало свършено време, до голяма степен е обяснение 
за по-честата употреба на глаголи от свършен вид, представящи действията, процесите 
в цялостната им реализация, с тяхното начало или с края им. Ето например типични 
откъси от повествованието на двете съчинения: 

М – Òîãè‘âà ö Ѓðü êàòî‘ ÷þ‘ òàêâèT¡ ðý‘÷è § ñå‘äìüòõü ô·ëî‘ñîô¥ è ñîâý‘òíèö¥ ñâî‘è‡, ¹êðîòè‘ 
ñà ñð¡Döåòî ìó, è ãíýâà‘ò± ìó ñà wáà‘ðíà, è ñåðäåòèíà‘òà ìó ñïà‘äíà: È òî‘è‡ ÷àT¡ ïðàòè‘ åäè‘íü âî‘è‡íü, 
äà íå‘ ïîñý‘÷à џåëà‘òèíà ñ¥‘íà öЃðå‘âà 48. 

Ж – Òîãè‘âà íà òî‘è‡ äå‘íü ïð·è‘äå ôåðìàO ïà‘êü áîñòàíџè‘ áàøè‘  äà áó‘äå, è òî‘è‡ ÷àT¡ ïðàòè‘ 
ñëóãè‘ è ôà‘òèõà ìå è ïîñàäè‘ ìå ¹ ñòðà‘øíà çàòâî‘ðêà, è äåðæå‘ ì ÷åò¥‘ðè äíè‘ íè‘ùî ì íå 
âðåäè‘ … 356а. 

3. Невъзвратни и възвратни глаголи. Наблюденията над употребата на обик-
новени и възвратни глаголи не показва някакви съществени особености. Възвратните 
глаголи са образувани с частици ñ, ñå, ñà, ñè – кратки винителна и дателна форма на 
ввъзвратното лично местоимение: М – È êàòî‘ ñà âà‘ðíà äà ñè è‘äè ¹ äî‘ìü ñâî‘è‡, íàôà‘ðë 
ð¥‘áàòà íà áð‘çíèòå íà íè‘âàòà 45; Ж – Êî‘è‡ ÷àT¡ ïî‘èäå ñóëòà‘íó òî‘è‡ ÷àT¡ õî‘÷åìü íà‘ïðåêè íà êî‘ëü äà 
ò íàá¶‘åìü, äà ñà íàó÷è‘òå êà‘êî ñ ¹çå‘ìà § áîñòàíџè‘ áàøè‘ ãëóáà‘ 356а, õî÷åN âñè‘ äà ñå èçäà‘âèN 
361. 

Рядко се появяват възвратни форми по стари книжовни образци с пълната 
форма на възвратното местоимение от рода на: М – è íå õî‘÷åøå äà ôà‘ðëè ñåáý‘ ñè íà î‘ãíü 
42; Ж - §÷à‘õü ñåáý‘ ñè 355, äà ¹ïðà‘âN ñåáý‘ 353а. 

4. Спрежение. Важна новобългарска черта в морфологичната характеристика на 
глаголната система е разпределението на глаголите по спрежения. У Софроний те 
изцяло се покриват със съвременното състояние: е-спрежение, и-спрежение, а(я)-
спрежение, като в някои случаи поради диалектна редукция се наблюдават колебания в 
спрежението на глаголите от първите две спрежения – примери ще бъдат посочени при 
отделните времеви форми. Трето спрежение като цяло е новобългарско явление. 

 



 56

§ 30. Наклонение на глагола 
По вид, морфологични характеристики и употреба глаголните наклонения в езика 

на Софроний са новобългарски. Черковнославянски наслоения върху тях се откриват 
много рядко. 

Основно повествователно наклонение в двете повести е изявително. Върху 
глаголните времена в изявително накалонение ще се спрем отделно, тук ще посочим 
само, че наклонението се използва за предаване на свидетелски по характер събития. 

 
§ 30а. Преизказно наклонение 
Преизказно наклонение, което е изцяло новобългарска морфологична категория, 

добре се познава и намясто се използва от Софроний. С неговите форми той предава 
събития, на които разказващият не е бил свидетел. При това несвидетелският план 
понякога и лексикално се указва, напр. М: Äó‘ìàòü öЃðþ çàðàD åäè‘íü òîðãî‘âåöü . . .  À ¹ 
åäè‘íü äå‘íü èçë‘çàëü ïîâî‘íü íà òîðãî‘âùèíà ñâî‘ è ïîèøåëü íà åäèO ãðà‘äü, è ïðàòè‘ëü ñëó‘ãàòà 
ñâî‘ íà ïàçàR äà ìó êó‘ïè õëý‘áü è ÿ‘ñò·å 21. Êàêâî‘òî ñìå ÷ó‘ëè êà‘êî ñàT¡ ìíî‘ãî ìî‘ëá¥, è ñàT¡ 
ìëT¡ò¥‘í, è ïî‘ñòü ùî ¹÷è‘íèëà ìà‘òåðü åãw, òà ïðîñè‘ëà ñ¥‘íà § á Ѓãà . . . 43.  

По-значимо място преизказните форми имат в езика на “Митологията”, където са 
представени и повече несвидетелски времена. 

Най-много са застъпени преизказни форми за минало свършено време с примери 
за 3 л. ед. и мн. ч. М: ×ó‘õü äЃùè ìî‘, êà‘êî ò á¶‘ëü ìó‘æü òâîè‡ 35а, ÷þ‘ êàêâî‘ ¹÷è‘íè î‘í¥è‡ 
÷Ѓëâêü; è êà‘êî á¥‘ëü æåíà‘òà ñâî‘ 35а; Ж – Ñëý‘äü òðè‘ äíè‘ ðàçáðà‘õü, êà‘êî ãî‘íèM ñóëòàO îЃöà å‘ äà 
ãî ¹á¶‘è‡, à î‘íü ïîáý‘ãíàM, è ¹ôà‘òèëü áðà‘òà å‘ è á¶‘ë ãî ìíî‘ãw è ¹ãëîáè‘ëü ãî 357, à òî‘ á¥‘ëè 
âðà÷à‘íè §õî‘æäàëè äà ãî‘íòü îíà‘ âîè‡ñêà‘ ïî÷òî‘ ðàçñ¥‘ïàëè è ñîáë‘êëè âðà÷à‘íñêèòå ñå‘ëà 358а. 

Преизказните форми за минало несвършено време са малко на брой, като в 
някои случаи са образувани с минало свършено деятелно причастие: М – Åäíà‘ ëåñè‘öà 
è‘ìàëà wá¥÷à‘è‡ òà âñ‘êî íî‘ùü âëà‘çëà ¹ åäíî‘ êàëå‘ § åäíî‘ ïðîçî‘ð÷è, ùî á¥‘ëî íà åäíî‘ãw 
òàáà‘êà íà äî‘ìà ìó áëè‘çó, è êî‘ëêîòî ïó‘òè âëàç‘ëà ¹ äî‘ìü òàáà‘êîâ¥ ÿ‘ëà ìó êî‘æèòå 63а. 

С малко повече примери е застъпено преизказно минало неопределено време: М 
– È êàòî‘ âèäý‘ òîâà‘ ìó‘æåñê·à ãî‘ëóáü, ðàçóìå‘ § ùî‘ á¥‘ëî ôèð‘ñàëî æè‘òîU 40, êàêâî‘òî á¥‘ëî 
ñòà‘íàëî íà åäíîãî‘ öà‘ðñêàãî ñЃíà 26; Ж – ñêàçó‘âàõà äî òðè‘ñòà õ¶ë‘ä¥ âîè‡ñêà ñ á¥‘ëà ñîáðà‘ëà 
âå‘ðü Âè‘äèO 359. 

Веднъж се открива и пример за преизказно бъдеще време в миналото: М – Ù‘ëü 
äà ÿäå‘ 21. 

В едно от поученията, разказани на царя от втория философ в “Митологията”, се 
среща любопитен откъс, в който са употребени преизказни форми за почти всички 
посочени тук времена: Äó‘ìàòü öЃðþ çàðàD åäè‘íü òîðãî‘âåöü, êîãè‘ á¥‘ëü âè‘äýëü ¹ í‘êî 
ãî‘çáà í‘ùî ñî÷åb¡ ¹ í‘êî ñàäè‘íà êîãè‘ ù‘ëü äà ÿäå‘, èëè äà ï¶‘è‡, íè‘êàêü § òî‘ íå ÿ‘ëü íèòî‘ 
¹êóñâà‘ëü, íèòî‘ § î‘íîå ïè‘òè·å ïè‘ëü, òî‘ëêî¡T ñà á¥‘ëî ãíóñè‘ëî ñð¡Döåòî ìó. À ¹ åäè‘íü äå‘íü 
èçë‘çàëü ïîâî‘íü íà òîðãî‘âùèíà ñâî‘, è ïîè‡øåëü íà åäèO ãðà‘äü, è ïðàòè‘ëü ñëó‘ãàòà ñâî‘ íà ïàçàR 
äà ìó êó‘ïè õëý‘áü è ÿ‘ñò·å  . . . 21. 

Понякога се наблюдават и случаи на неоправдано смесване и съчетаване на 
преизказни и изявителни времена, което говори за все още книжовно неутвърдена, 
необработена в достатъчна степен практика, напр.: М - wá¥÷à‘è‡ è‘ìàëà åäíà‘ ñâèí‘ òà‘ 
õîäè‘ëà âñ‘êîãè ïîD åäíà‘ ñìîêè‘í, è ÿä‘øå ñìîêè‘í¥ ùî‘ ïà‘äàëè § ñìîêè‘íòà … 33. 

Както отбелязва Л. Андрейчин38, редки са случаите, когато преизказни форми не 
се употребяват намясто. 

                                                            
38 Андрейчеин Л.  Из историята на нашето езиково строителство, С., 1977, с. 99. 
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§ 30 б. Повелително наклонение 
Третото глаголно наклонение, представено в езика на Софроний, е повелително. 

С изключение на две-три форми, всички останали са новобългарски и напълно съвпадат 
с употребяваните днес в книжовния език. 

1. Форми за 2 л. ед. ч. Те са напълно съвременни, както в писмен, така и в 
изговорен вид, за което може се съди по поставяните ударения. Всъщност почти винаги 
Софроний следва източнобългарската акцентна схема както в основните форми на 
думите, така и в неосновните им форми. Примери: М – âàðäè‘ ñà 35, çãîòâè‘ 45, áî‘ðçàè‡ 29, 
ïè‘òàè‡ 30а, íå ¾ó‘âàè‡ 44а, èäè‘ ïå‘ðâî ò¥‘ è ¹äåðæè‘ è çàïðè‘ ðýêè‘òå è è‘çâîð¥òå ùî‘ òå÷à‘òü ¹ 
ìîðå‘òî 59а; Ж – íå õîäè‘ íè‘ãäå 353а, ñêî‘ðî äà‘è‡ âü‘æå 357, §ïóñòè‘ ãî äà ñè ïî‘è‡äå 357а. 

По черковнославянски образец са образувани само формите ðà‘äóè‡ ñà и ñîâý‘òóè‡: М 
– ñîâý‘òóè‡ è ¹ðàçóìè‘ ñåáý‘ 68а. 

По-стари състояния на повелителната форма се използват при глаголите âè‘ä, 
ÿìü: М – ìà‘ëî ÿ‘æäü, è ìà‘ëî ï¶‘è‡ 43а; Ж – àìè‘ âè‘æäü äà ïîäà‘è‡ åäèO §âý‘òü 358. Останалите 
глаголи, образуващи повелителна форма за 2 л. ед. ч. чрез съкращение на основата, 
имат съвременните форми:  М – âëåçü 22а, äåðæ 18, разбира се като се отчете 
черковнославянското фонетично влияние. 

2. Форми за 2 л. мн. ч. Формите за това лице също са новобългарски. Образуват 
се с окончание -åòå за І и ІІ спрежение глаголи и -è‡òå за ІІІ спрежение, докато в 
черковнославянски окончанието е -èòå. Примери: М – èäå‘òå 48а, ñêàæå‘òå 52, äó‘ìàè‡òå 13а, 
ñëó‘øàè‡òå 51, Ìî‘ëþ â¥ wñòàâå‘òå äíå¡T òîãw‘ ÷ëЃâêà 58; Ж – Ñêî‘ðî èäå‘òå ¹áýñå‘òå òîãw‘ ïåçâå‘íêà 
356, ôàòå‘òè ãî è ïðèíåñå‘òå ãî âà‘ìî 354а. 

 В някои случаи крайният гласен на окончанието е предаден редуцирано: М – 
ñêàæå‘òè ìó 48а; Ж – ôàòå‘òè 354а. 

В два случая се среща окончание –ò: М – Ìî‘ëþ â¥ âè‘æäü ò äà íå áó‘äå çàïà‘ëèëü 
í‘êîè‡ … 56а; Ж – çäðà‘âñòâóè‡ò 362а. 

 
§ 30 в. Условно наклонение 
Условно наклонение е застъпено с единични примери. Веднъж негови форми от 

аналитичен новобългарски тип се появяват в езика на “Митологията”: äà íå å ìíî‘ãî 
ñè‘ëåíü è êðý‘ïîêü, î‘íü íå á¥‘ ñìý‘ëü, íèòî‘ á¥‘ äåðçíó‘ëü äà ïðè·è‘äå ¹ ïàëà‘òèòå ìîè 66 – 
разсъждава уплашеният от крадеца цар. Условието в подчиненото изречение, въведено 
с подчинителен съюз äà, по начин на оформянето му представя един твърде характерен 
за народния синтаксис образец. 

Също така в един пример, но вече в “Житието”, се откриват условни форми, 
образувани по синтетичния народен модел – с глаголи от несвършен вид: àêî‘ íå 
ïð·è‘äóòü, è âàT¡ ïîñý‘÷àìü, è ïàðè‘òå äâà‘ êà‘òà, ¹çå‘ìàN § íè‘õ 355 – заплашва пашата 
премалнялите от страх котленски заложници. Условието, при което би се реализирало 
действието, е оформено със съюз àêî. Имено този начин за синтактичното му оформяне 
се утвърждава по-късно в книжовния език, но съчетано с условни глаголни форми от 
първия тип – със специалните форми на спомагателния глагол съм. Вторият тип форми 
имат твърде широко застъпване през Възраждането, но в крайна сметка връх вземат 
формите със спомагателния глагол. 

Очевидно е, че условните форми от двата типа, използвани в народния език, са 
добре познати на Софроний и той умее да си служи с тух, но като разказвач рядко ги 
допуска в езика си. 
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§ 31. Изявителни глаголни времена 
Съпоставката на глаголните времена в изявителен план показва, че Софроний 

прибягва до едни и същи глаголни времена и в двете повести: сегашно, бъдеще, 
минало свършено, минало несвършено, минало неопределено, минало 
предварително, бъдеще в миналото. От тях водеща роля имат минало свършено и 
сегашно време. 

 
§ 32. Сегашно време 
По честотна употреба формите на сегашно време стоят на второ място след 

формите за минало свършено време. 
1. Форми за 1 л. ед. ч. 
С форми за това лице са употребени над 150 глагола в двете повести. От тях едва 

13 имат форми с черковнославянски окончания. Повтарят се и в двете повести само: 
ïð·è‘äó 63 / 354, ðåêó‘ 28а / 360, õî‘÷ó 29 / 353а. Останалите са: М – áëàãîäà‘ðñòâóþ 48, 
èñïîâý‘äóþ 63, ìî‘ëþ 58, §ðåêó‘ ñà 63; Ж – áîþ‘ ñ 362а, áó‘äó 362, íàäý‘þ ñ 362а, íàè‘äó 353а, 
ïîè‘äó 353а, ÷åòó‘ 354. Окончанията -ó / -þ издават техния книжовен характер, но някои 
от тези глаголи имат и новобългарски форми: М – ìî‘ë 16а, õî‘÷à 37; Ж – íà‘è‡äà 354, 
ïî‘è‡äà 361, ÷åòà‘ 361. 

Всички останали глаголи имат новобългарските народни форми с окончания -à, -
, -ìü. 

а) Глаголи от І спрежение. Те имат форми с окончания -à, -, -ìü. 
Онези от тях, които пред тематичната гласна -е- имат съгласен звук, приемат в 

1 л. ед. ч. окончание –à: М – âîçäè‘ãíà 66а, äî‘è‡äà 36, èçë‘çà 30а, èñïè‘øà 44, ìè‘íà 37 и др.; 
Ж – è‘äà 357а, ìî‘ãà 355, ïè‘øà 354, äà ïîáý‘ãíà 360а и др. Изключения от тази 
закономерност има само при два глагола в “Митологията"- âëå‘ç 25а (но и âëå‘çà 24а) и 
¹çå‘ì 57. Очевидно Софроний е проявил колебание при подвеждането им към І 
спрежение – това се доказва и от облиците им за другите лица: за 2 и 3 л. ед. ч. âëå‘çå 36 
и âëå‘çè 23; ¹çå‘ìèøü 49 и ¹çå‘ìå 25. 

 Глаголите с гласен пред тематичната гласна -е- имат окончание - [йъ], т.е. 
окончание с възстановена предходна мекост: М – èçì¥‘ 22, èñï¶‘ 60, íàDâ¥‘ 39, íàäå‘ ñà 
39, ïðèñå‘ 26, ðàçóìå‘ 62а и др.;  Ж – âåí÷à‘ 357, äîá¥‘ ñà 359а, íå ñìý‘ 361 и др. 
Формата ¹á¶‘à 357а явно е сгрешена, защото в мн. ч. за 3 л. формата е ¹á¶‘U 354. 

Окончание -ìü при атематичните глаголи, преминали към І новобългарско 
спрежение – çíàìü 24 (и çíà 25а) и ÿìü 46 в “Митологията”, е характерно и за 
съвременната книжовна норма. 

По-особен случай представят глаголните форми: ÷ó‘ìü 22 / 359, ÷ó‘åìü 63а / 358;  
М - è‘äèìü 44, ìî‘æèìü 64а, wðå‘ìü 45, ¹ïå÷å‘ìü 45а; Ж – èçëå‘çåìü 360, ñìý‘èìü 360, 
íàäíè‘êíèìü 360. Примери: М – Ïó‘òíèêü å‘ñìü è §äàëå‘êî è‘äèì  44, w öЃðþ, è â¥‘ ïàø¶‘å è 
á¶‘íü áàø¶‘è‡, êàêâî‘òî ãëå‘äàìü è ÷ó‘åìü âà‘øèòå äó‘ì¥ òà ïðèëè‘÷àU íà åäíî‘ ïîêàçà‘í·å ëñè‘÷åñêîå 
63а, w ö Ѓðþ, à‘çü ÷ó‘ìü 22; Ж – wñòà‘íàa à‘çü ñà‘ìü âü ö Ѓðêâè . . . è íå ñìý‘èN äà èçëå‘çèN è äà 
íàDíè‘êíèN íàâî‘íü 360, åäíî‘ å‘ñìü ñòà‘ð¥è‡ ëåòà‘ìè  . . . äðó‘ãîå ÷ó‘åìü êà‘êî å î‘íà åïàðõ¶‘à ðàçíå‘ñåíà 
353, ãëå‘äàN ãî ëèöå‘òî ìó êàòî‘ î‘ã±íü çàïà‘ëåO è êàòî‘ õî‘÷åøå § ìåíå‘ äà ñè ïîè‘äå, ÷ó‘ìü äðó‘ã·è‡ ïîQ 
ìó äó‘ìà 359. 
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Тези форми очевидно са дошли от видинския диалект39 и в тях може да се види 
един от характерните резултати на споделяното от Софроний разбиране по това време 
за характера на новия книжовен език. Както се вижда обаче тяхната честота е малка. 

Интересно свидетелство за кръстосване на различни диалектни влияния 
откриваме във форми като ìî‘æèìü è‘äèìü, ñìý‘èìü, íàäíè‘êíèìü, в които се проявява 
източнобългарската редукция на тематичната гласна [-е-] в [-и-]. 

б) Глаголи от ІІ спрежение. При глаголите от това спрежение Софроний 
последователно използва окончание с възстановяваща се пред него стара мекост на 
съгласния, наречена в граматичната ни литература за икономичност меко окончание40. 
Графически това окончание се отбелязва с -, но звуковата му стойност е - след 
съгласен [’ъ], след гласен [йъ]. Примери: М – âè‘ä 24, çàñï‘ 29, èçâà‘ä 60, êó‘ï 21, 
ëþ‘á 46а, áî‘ ñà 22 и др.; Ж – âî‘ä 357, èñïëàò‘ 353а, wñòà‘â 353а, §âî‘ð 353а, ñýä‘ 
355. 

Заслужава да се подчертае, че Софроний, съзнателно прибягващ в езика си към 
особености, присъщи на различни диалекти, и добре познаващ практиката на Паисий 
Хилендарски, не допуска компромис по отношение на меките окончания. Само в един 
случай откриваме форма с твърдо окончание: Ж – òðåïå‘ðà (íà÷å‘íàa äà òðåïå‘ðà 357а), но 
това очевидно е недоглеждане. Тази последователност има своето обяснение не само в 
диалектния му навик. Навярно той е преценявал тези форми като по-благозвучни и по-
близко стоящи до едно по-старо състояние, с което са го срещали старите ръкописи. И 
ако този тип окончания постепенно се утвърждават като една от характерните 
морфологични норми в изграждащия се книжовен език, не бива да се забравя, че 
Софроний пръв от възрожденските книжовници им проправя широк път. 

След шушкавите съгласни се появява окончание –à, както това е и в днешната 
книжовна норма: М – äåðæà‘ 32а, íàó‘÷à 14а, ïðèáëèæà‘ 17а, òðà‘æà 12а; Ж – ñâå‘ðøà 362, ñëó‘æà 
356, ëåæà‘ 355 и др. 

Окончание -ìü се среща във форми от няколко глагола: М – çàâî‘äìü 31, ìî‘ëèìü 
25, ïðèíî‘ñìü 20а; Ж - ¹‘÷èìü 353, ¹ïðà‘âìü 353а. Глаголът ìî‘ë се среща с три форми 
– ìî‘ë, ìî‘ëèìü, ìî‘ëþ. За отнесеността на çàâî‘äìü, ïðèíî‘ñìü и ¹ïðà‘âìü към ІІ спр. 
говорят формите за останалите лица: çàâî‘äèøü, ïðèíî‘ñè, ¹ïðà‘âè. 

в) Глаголи от ІІІ спрежение. Последователно народният характер на Софро-
ниевия език убедително се доказва не само от новобългарските форми за сегашно време 
на глаголите от І и ІІ спр., но и от свободното използване   на народни глаголи с 
наставки –а-, -ва-, -ува- от липсващото в черковнославянски ІІІ новобългарско 
спрежение, което не е представено в езика на Паисий Хилендарски41. 

Форми за 1 л. ед. ч. с окончание –ìü има от около 40 глагола: М – äà‘âàìü 55, 
äó‘ìàìü 46, èñïåäå‘¾àìü 11, ïîâåëý‘âàìü 57а, âýðó‘âàìü 32а и др.; Ж – áý‘ãàìü 360, ãëóá‘âàìü 
354а, è‘ñêàìü 362, êåâåðíè‘ñàìü ñà 353а, ñâà‘ëìü 357 и др. 

2. Форми за 2 л. ед. ч. 
Всички форми за това лице, а такива има от около 120 глагола, са с ново-

българското окончание -øü. Примери: 
- глаголи от І спрежение: М – âîçìå‘øü 14а, äîíåñå‘øü 25а, íàDâ¶‘åøü 46а, ¹á¥‘åøü 20 и 

др.; Ж – äà ñ wáýùà‘åøü 358, äà ïîè‡äåøü 362, ïð·è‘äåøü 358а и др.; 

                                                            
39 Стойков Ст. Българска диалектология, с. 102. 
40 Андрейчин Л. Цит. съч., с.80. 
41 Вж. Русинов Р. Спрежение на глаголите в История славяноболгарская от Паисий Хилендарски. 

– Български език, г. ХХІІ, 1972, кн.6, с. 408-410. 
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- глаголи от ІІ спрежение: М – âðåäè‘øü 40, èñïî‘ëíèøü 46а, ïðà‘òèøü 26а, §ãîâî‘ðèøü 
58а и др.; Ж – âè‘äèøü 359, âèñè‘øü 357а, òå‘ãëèøü 357 и др.; 

- глаголи от ІІІ спрежение: М – ãëå‘äàøü 27, äó‘ìàøü 18, ïîëà‘ãàøü 60а, ñëó‘øàøü 43 и 
др.; Ж – áý‘ãàøü 354а, âè‘êàøü 353а, ðàçäý‘ëøü 357а и др. 

Характерната за котленския диалект редукция на [е] в [и] и [й] твърде често се 
наблюдава при глаголните форми за това лице с тематична гласна [-е-]: М – ìî‘æèøü 30, 
íàäý‘èøü ñà 68а, ïëà‘÷èøü 54а, ¹çå‘ìèøü 49; Ж – çíà‘èøü 354, âýí÷à‘èøü 357а, ïð·å‘ìíèøü 
357а и др. 

3. Форми за 3 л. ед. ч. 
Формите за това лице са най-често използвани, техният брой се изчислява със 

стотици. С изключение на три: М – äà íå èçðå‘÷åU ñó‘äü 68а; Ж – çîâåU ò ïàøà‘òà 354а, ÷ëЃâêü 
íå ñà ÿâë‘åòü íè‘êàêî 361, които имат черковнославянски облик, всички останали са 
новобългарски. 

а) Глаголи от І спрежение. Те завършват в 3 л. ед. ч. на тематичната гласна [–е]: 
М – âëå÷å‘ 60а, âîçìå‘ 54, äîíåñå‘ 25а, ¹ìðå‘ 45 и др.; Ж – ïîè‘äå 355а, §ñý÷å‘ 355а, ¹çå‘ìå 357 и 
др. Заедно с форми áó‘äå при този глагол се явяват и форми с тематична гласна, 
отбелязвана с ý: áó‘äý 41 / 362. 

Твърде често и в това лице тематичната гласна [-е] се редуцира в [и] или  [й]: М – 
ìî‘æè 15, wáè‘êíè 23, íàïè‘øè 44, á¥‘è‡ 34, áîçà‘è‡ 66, èñï¶‘è‡ 61 и др.; Ж – á¶‘è‡ 355а, ïð·è‘äè 358, 
ñêà‘æè 360. 

 б) Глаголи от ІІ спрежение. Глаголите от това спрежение в 3 л. ед. ч. завъшват 
на тематичната гласна [-и], която графически понякога се отбелязва и с ¥: М – äåðæè‘ 46, 
ìå‘ñè 21а, ìîë÷è‘ 14, íî‘ñè 35, êëåâåò¥‘ 48а, ÿ‘çä¥ 30а и др.; Ж – âè‘äè 354, äîõî‘äè 360, èçâà‘äè 
362а, èçñêî‘÷è 355, ëþ‘áè 354, ¹æå‘í¥ 357а и др. 

в) Глаголи от ІІІ спрежение. Формите завършват на тематичната гласна [-а], 
която графически се предава с -à или с - в зависимост от твърдостта или мекостта на 
предходния съгласен: М – áý‘ãà 66, äó‘ìà 46, èñöýë‘âà 64, çàâè‘ä 68а и др.; Ж – äà‘âà 357, 
àôîðå‘ñà 357а, äà çàùèò‘âà 354, äà ç¥ìó‘âà 359а и др. 

4. Форми за 1 л. мн. ч. 
а) Глаголи от І и ІІ спрежение. При глаголите от тези две спрежения основният 

тип окончание е -ìü, така както това е в източнобългарските диалекти: М – ïî‘èäåìü 
26а, ïîòå÷å‘ìü 16, ÿäå‘ìü 40, ãîðè‘ìü 56а, èñïî‘ëíèìü 16а, ìîë÷è‘ìü 15а и др.; Ж – äà ñà 
âüçâà‘ðíèìü 358а, æåëà‘åìü 362а, çàìè‘íåìü 358а, äà èçìðå‘ìü 360а, äà ñå èçäà‘âèìü 361, äà 
ïó‘ñòèìü 361 и др. 

По-слаба степен на употреба имат форми с окончание -ìå, проникнали в 
Софрониевия език под влияние на западните диалекти и по специално от видинския 
говор42: М – ìý‘ðèìå 60а, íàïðà‘âèìå 26а, ïà‘ëèìå 56а, ñâå‘ðøèìå 26а, ¹ìå‘ñèìå 21а, ¹÷è‘íèìå 
26а; Ж – äà ïîìðå‘ìè 361а, ÷ó‘åìè 360а, äà ôà‘òèìå 361, õî‘äèìå 355а, õðà‘íèìå 355а. 

Понякога от един и същи глагол се използват и двата вида форми: М - ¹÷è‘íèìü 16 
и ¹÷è‘íèìå 26а; Ж – õî‘äèìü 355а и õî‘äèìå 355а. 

б) Глаголи от ІІІ спрежение. Глаголите от това спрежение имат окончание –ìå, 
което има и редуциран вид –ìè: М - §õî‘æäàìå 57а, ïðîäà‘âàìå 22, ðàçóì‘âàìå 61а, è‘ìàìè 
22; Ж – áý‘ãàìå 354, âè‘êàìå 361, ñëóãó‘âàìå 359, è‘ìàìè 358 и др. В единични случаи 

                                                            
42 Стойков Ст. Българска диалектология, с. 102. 
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окончанието се пише и –ì: М – êîðòîëè‘ñàì 16; Ж – ãëå‘äàì 355, успоредно с ãëå‘äàìå 
361. 

5. Форми за 2 л. мн. ч. 
За това лице формите в двете повести са малко на брой – едва 9 - с окончание –

òå, което е общо за черковнославянското и новобългарското спрежение: М – äî‘è‡äåòå 
55а, ïî÷òå‘òå 37а, ïð·è‘äåòå 53а, äà‘âàòå 63, äó‘ìàòå 56а; Ж – è‘ìàòå 354а, äà ñà íàó‘÷èòå 356а, äà 
ïîè‘äåòå 353, õî‘äèòå 353. 

6. Форми за 3 л. мн. ч. 
Във всяка от двете повести форми за това лице са употребени от над 70 глагола, 

но ако в “Митологията” по черковнославянски образец са подведени форми едва от 6 
глагола, то в “Житието” такива форми има от 17 глагола. Явно е, че във втората повест 
се срещаме със съзнателно засилвано присъствие на стари книжовни образци, напр.: М 
– áó‘äóòü 61, âîçìó‘òü 55, ïðèâåäó‘òü 62а, ïð·è‘äóòü 49а, ðåêó‘òü 52а; Ж - æíó‘òü 357, èçìðó‘äü 
360, ïîá¶‘þòü 353а, ïîãðåáó‘òü 359, ïîäàäó‘òü 356, ïîìîãó‘òü 357а, ïîòåêó‘òü 358а, ïðî÷åòó‘òü 
362а, ñîáåðó‘òü 355 и др. 

Във връзка с употребата на тези форми могат да се отбележат още три неща. 
Първо, че в някои случаи от един и същи глагол се използва и черковно-

славянската, и новобългарската форма, напр.: ïð·è‘äàòü 55 и ïð·èäó‘òü 355; Ж - âë‘çàòü 
360а и âë‘çóòü 359, äà‘âàòü 358 и äàäó‘òü 355а, ïîè‘äàòü 358а и ïîè‘äóòü 353, ñý‘äàòü 358а и 
ñýäó‘òü 357а. 

Второ, че при малко глаголи черковнославянски форми се използват не само при 
3 л. мн. ч., но и при 1 л. ед. ч., напр. М – ðåêó‘ и ðåêó‘òü; Ж – ïîè‘äó и ïîè‘äóòü, ïð·è‘äó и 
ïð·è‘äóòü, õî‘÷ó  и õî‘÷óòü.  Случаите на разминавания между тези две форми не са редки: 
М – áó‘äà – áó‘äóòü, ïðèâåäà‘ – ïðèâåäó‘òü; Ж – ïîè‘äà – ïîè‘äóòü, ñîáèðà‘ – ñîáèðó‘òü, ñýä‘ – 
ñýäó‘òü 

Трето, в ролята на форми за 3 л. мн. ч. се срещат понякога и черковнославянски 
форми за 3 л. ед. ч.: Ж – è ¹ñòðàøà‘âàõà íàT¡, êà‘êî õî‘÷åòü è íàT¡ íà êî‘ë¥ äà íàá¶‘òü 356, à ò¶‘å 
äà ïî÷åòó‘òü ïèñà‘í·å ìîå‘ è äà ¹ïîëçó‘åò ñ 362а. Явно е, че старите книжовни форми са 
били изкуствени за езика на Софроний. 

Новобългарските форми за 3 л. мн. ч. фонетично имат напълно съвременен 
характер, като разновидността на окончанието зависи от наличие или отсъствие на 
предходна мекост. 

а) Глаголи от І спрежение. Окончанието на техните форми има две 
разновидности –àòü [-ът] и -òü [-йът], [-’ът]. 

 -глаголите със съгласен звук пред тематичната гласна –е- окончават на –àòü:  
М- æü‘íàòü 12а, íà÷å‘íàòü 58а, wñòà‘íàòü 28а и др.; Ж – âëå‘çàòü 360а, ìî‘ãàòü 355а, ïîìè‘íàòü 
360а и др. На два пъти се появява неоправдано меко окнчание -òü със звукова 
стойност [’ът]: М – ïàñ‘òü 40 и õî÷‘òü 65; 

- глаголите с гласен звук пред тематичната гласна –е- имат закономерно меко 
окончание - òü [-йът]: М – íàäâ¥‘òü 61а, ï¶‘òü 26а, ïîçíà‘òü 68, ÷ó‘òü 65; Ж – á¶‘òü 
356, íàá¶‘òü 356, ÷ó‘òü 362а. 

б) Глаголи от ІІ спрежение. Те имат последователно меко окончание -òü [-
йът], като само след [ж, ч, ш] окончанието е –àòü: М – âà‘ðäòü 25, èçâà‘äòü 63, ïà‘òòü 
52а, ïîäàð‘òü 43а, ñòî‘ðòü 13а, íàó‘÷àòü 10а, ñîâå‘ðøàòü 26а, òðà‘æàòü 13а и др.; Ж – áî‘ðòü 
ñ 356, âè‘äòü 357а, ãîâî‘ðòü 358, ãî‘íòü 358а, ìî‘ëòü 358, wæå‘íòü 353а, ïðèáëèæà‘òü 
362 и др. 
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в) Глаголи от ІІІ спрежение. Формите им са с окончание –àòü: М – íîùó‘âàòü 38, 
ïîëà‘ãàòü 39, ïðèëè‘÷àòü 68а, ñîáè‘ðàòü 58а, ÷à‘êàòü 53а и др.; Ж – âýðó‘âàòü 362а, äà‘âàòü 358, 
äîõî‘æäàòü 355, è‘ñêàòü 360а, ìèíó‘âàòü 354 и др. 

 
 § 32 а. Спрежение на спомагателния глагол ñìü / åñìü 
Отделно внимание заслужава сегашното спрежение на спомагателния глагол ñ±ìü 

/ åñìü, тъй като тук особено видимо се проявява борбата между черковнославянския 
писмен навик на авмтора и жизнената стихия на народния изговор. 

а) В първо лице единствено число си съперничат старата книжовна форма åñìü 
и народната ñ±ìü с приблизително еднакъв брой употреби: М – À‘çü íå‘ ñ±ìü ãî âðåäè‘ëà 
íè‘êàêü 40, ìíî‘ãî ñ±ìü áëЃãîäà‘ðåí 36а, à‘ç± å‘ñìü ñà‘ìà ìëà‘äà íåâý‘ñòà 14а, à‘çü å‘ñìü öà‘ðåâà äùå‘ð 
24; Ж – íå ñ±ìü äîñòî‘èíü 358, êàòî‘ ñ±ìü á¥‘ëü òðè‘ ëýòà‘ 353, à‘çü å‘ñìü ðà‘áü âà‘øü 357, äî‘êòîR 
å‘ñìü 360. 

б) За второ лице единствено число в езика на “Митологията” е използвана само 
новобългарската форма ñè. Освен нея в “Житието” веднъж се прибягва и до старата 
книжовна форма åñè: М – à ò¥‘ ñè ñåãè‘ æåíà‘ 27а, §ãäå‘ ñè ò¥‘ áðà‘òå 44; Ж – ò¥‘ ëè ñè 357, 
æè‘âü ëè å‘ñè 357а. 

в) За трето лице единствено число употребените форми са най-много. В 
“Митологията” всички те са новобългарски в различни фонетико-правописни 
разновидности, докато в “Житието” освен тях се използват и десетина черковно-
славянски форми. 

Вариантите на новобългарската народна форма са å, è‡, , като първият е 
основен: М – á Ѓãü ùî å ïîìî‘ùíèêü íà âñè‘ ÷ë Ѓâö¥ 49, àêî‘ å âîçìî‘æíî 37; Ж – è òà‘ íå å 
ïîäî‘ëó § çàòâî‘ðêà 358а, è à‘çü âè‘äýõü êàêî‘âà å ðàáî‘òà 353а. 

Редуцираният вариант è‡ се открива в десетина примера, обикновено след 
енклитики, писан обикновено слято: М – ùî ì¥‘è‡ äðà‘ãî òîâà‘ ùà òè äà‘ìü 11а, è‘ñòèíà ë¥è‡ 
òîâà‘ 16; Ж – êî‘è‡ ã¶è‡ ïðîäà‘ëü, êî‘è‡ ã¶è‡ êó‘ïèëü î‘íü çíà‘è‡ 355а. Разделно написан се среща 
рядко: М – äàëè‘ è‡ òîâà‘ è‘ñòèíà 20а. 

Третият вариант  се появява в “Митологията” на два пъти след местоименни 
енклитики, като се пише слято, напр. àìè‘ àêî‘ ò¥ âî‘ë w öЃðþ, ïîâåëè‘ äà ïð·è‘äóòü ìíî‘ãî 
÷ëЃâö¥  49а. 

Черковнославянската форма åñòü се появява в диалози или в изрази с книжен 
характер, напр. Ж – ïîíå‘æå òî å‘ñòü âå‘ùü ïðèðî‘äíà 353а, êà‘êî âîçìî‘æíî å‘ñòü 355а, §ãäå‘ å‘ñòü 
òà‘ äýâî‘è‡êà 357, òðè‘ äíè‘ å‘ñòü 355. 

г) В първо лице множествено число спомагателният глагол има няколко 
употреби, но затова пък формите му и тук са разнообразни. 

Новобългарската форма е представена в нередуциран и редуциран вариант – ñìå 
и ñìè: М – êàêâî‘òî ñìå ÷ó‘ëè 43, w öà‘ðþ í¶‘è‡ ñìè ñëó‘ãè íà òâîå‘ äåðæà‘â·å 16а; Ж – í¶‘è‡ ñ 
èçâ¥í‘âàaìå êà‘êî ñìå ÷ëЃâö¥ ÷óæäè‘íö¥ 353. 

Черковнославянската форма åñì¥‘ има общо 3 употреби: Ж – í¶‘è‡ åñì¥‘ ðà‘ 
áîçëè‘â¥ åñì¥‘ 354а. Интересно е да се посочи, че старата и новата форма понякога 
стоят в едно и също изречение: М – w öà‘ðþ, í¶‘è‡ ñìè‘ ñëó‘ãè íà òâîå‘ äåðæà‘â·å, è ñïðîòè‘ 
ïîâåëå‘í·å òâîå‘ ãîòî‘âè åñì¥‘ äà èñïî‘ëíèN æåëà‘í·åòî òâîå‘ 16а. 

д) За второ лице множествено число веднъж е използвана форма и тя е 
черковнославянската å‘ñòå: â¥‘ å‘ñòå áëЃãî¹òðîAíå 355. 
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е) Трето лице множествено число познава само формата ñà от народното 
спрежение: М – âàðäè‘ ñà äîáðå‘ § ò¶‘ ÷ëЃâö¥ ùî ñà‘ ¹ êàëå‘òî ãðà‘æäàí¥, ïî÷òî‘ ñà âñè‘ êîâà‘ðíè 
57; Ж – òðè‘ äíè‘ å‘ñòü êà‘êî ñà ïîèøëå‘ 355, È òà‘ìîøí·è‡ ÷ëЃâö¥ íå ñà òî‘ëêîâà ïðà‘¿àíè äà è‘ìàU 
àðõ·åðå‘à íà ïî‘÷åñòü 360а. 

ж) Направеният преглед на формите за сегашно време на спомагателния глагол 
ñ±ìü / åñìü показва, че Софроний Врачански основно утвърждава народното му 
спрежение, характерно за североизточните говори, като в редица случаи се 
проявяват фонетични изменения във формата му, присъщи на котленския говор. 
Съпоставката между народните и старите книжовни форми в двете повести показва, че 
по-засилено присъствие на образци по старото спрежение се открива в “Житието”, 
където срещу около 50 новобългарски форми има около 25 черковнославянски, докато 
в “Митологията” това съотношение е 246 срещу 15. Обобщената картина на 
спрежението има следния вид: 

     ñ±ìü / åñìü        ñìå (ñìè) / åñì¥ 
    ñè     / åñè          -            / åñòå 
    å (è‡),  / åñòå      ñà           / -  
 
§ 32 б. Обобщени изводи за сегашно време 
Състоянието на сегашното спрежение на глаголите в езика на Софрониевите 

повести от втория и третия период на книжовноезиковата му дейност дава основание да 
се направят няколко по-важни извода: 

Първо, Софроний приема и си служи с народните форми за сегашно време 
както при глаголите от народен, така и при глаголите с книжен произход. Стари 
книжовни форми се срещат само в три лица 1 л. ед. ч., 3 л. ед. ч. и 3 л. мн. ч., а при 
спомагателния глагол такива форми няма само за едно лице – 3 л. мн. ч. Макар 
количествено те да са малко на брой, засиленото им присъствие е в езика на “Житието”. 

Второ, определено влияние върху фонетичния облик на утвърждаваните от 
Софрроний народни форми оказва родният му говор – котленският диалект. Това 
влияние се проявява не само в редуцирането на неударената тематична гласна –е-, но и 
в утвърждаването на източнобългарския палатален тип окончания при глаголите 
от ІІ спр. и при част от глаголите от І спр. 

Трето, за дълбоко народния характер на Софрониевия език говори и широкото 
използване на глаголни форми за сегашно време от характерното за народния език ІІІ 
новобългарско спрежение. 

 
§ 33. Бъдеще време 
Ако при възприемането на формите за сегашно време в новобългарския книжовен 

език борбата се води между старото и новото спрежение, между книжовните, но мъртви 
черковнославянски форми и живите народни форми, то при устройването на бъдещия 
временен план в езика на книжовниците след Паисий Хилендарски съперничеството е 
между различните начини за образуване на форми за бъдеще време, използвани в 
народните говори. Близо цяло столетие продължава това съперничество и то съвсем 
естествено намира отражение във възрожденската граматична литература. 

1. Един макар и най-общ преглед показва, че авторите на школски граматики 
преди Освобождението кодифицират следните модели за бъдеще време: 

- частица ще + спрегнат глагол в сегашно време: ще чет© (Хр. Павлович, Т. 
Хрулев, Г. Миркович, Д. Войников, Ив. Момчилов); 

- частица ще + да + спрегнат глагол в сегашно време: ще да чет© (Н. Рилски); 
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- спомагателен глагол ща в сегашно време + спрегнат глагол в сегашно 
време: ща, щешь, ще и т.н. чет©, четешь, чете и т.н. (Ив. Андреов Богоров, Й. 
Груев, С. Радулов, Н. Първанов); 

- съкратен инфинитив на спрегаемия глагол + спомагателен глагол ща в 
сегашно време: и т.н. (Н. Рилски, Хр. Павлович, Г. Миркович, Д. писа ща, песа щешь, 
писа ще Войников, Ив. Момчилов, С. Радулов, Н. Първанов)43. 

2. С още по-голямо разнообразие картината на бъдеще време се проявява в 
езиковата практика на отделните книжовници44. Особен интерес за историята на 
книжовния ни език представляват използваните от Софроний Врачански форми за 
бъдеще време в неговите ръкописни съчинения. 

3. В ранната си книжовна дейност той си служи с форми за бъдеще време, 
образувани с частица ще (със или без междинене съюз да) и сегашно време на 
спрегаемия глагол. 

През втория период, когато вече е опознал и други народни образци за това 
време, Софроний твърде много разнообразява начините за представяне на бъдещи 
действия. Така в езика на “Митологията” вече може да се говори за два диалектни 
типа начини – източнобългарски и западнобългарски, и за смесени начини, 
проявяващи се в общо 9 модела. 

През третия период, когато се наблюдава стремеж към по-чувствително опиране 
в старата книжовна норма, Софроний стига до единен начин за образуване на бъдещи 
форми – за това свидетелства езикът на “Житието”. 

Когато говорим за източнобългарски и западнобългарски по тип начини за 
образуване на бъдеще време в езика на Софроний, ние имаме предвид преди всичко 
говорната област, от която тезе начини са могли да бъдат опознати от него. 

 
§ 33 а. Източнобългарски тип начини за образуване на бъдеще време 
В езика на “Митологията” се откриват 143 форми за бъдеще време, образувани по 

пет структурни модела, познати на Софроний от източнобългарските говори: 
- с частица ще + спрегнат глагол в сегашно време; 
- с частица ще + да + спрегнат глагол в сегашно време; 
- със спомагателен глагол ща в сегашно време + спрегнат глагол в сегашно 

време; 
- със спомагателен глагол ща в сегашно време + съкратен инфинитив на 

спрегаемия глагол; 
- с частица ща + спрегнат глагол в сегашно време. 
1. Структурен модел частица ще + спрегнат глагол в сегашно време. Този 

модел е най-широко застъпен в езика на първата повест – с 67 употреби. 
а) За 1 л. ед. ч. са използвани 8 форми от 7 глагола, всички в речта  на действащия 

персонаж: М– ùå‘ ãî ïðåäñòà‘â 11, ùå‘ ïåäå‘¾àìü 66, ùå‘ ïà‘ò 33, ùå‘ ï¶‘ 33, ùå‘ ïðà‘ò 12, ùå‘ 
ñ ñòî‘ð 37, ùå‘ ¾ó‘âàìü 44а, напр. Ùå‘ ï¶‘ § òîâà‘ áè‘ë·å . . . è ùå‘ ïà‘ò è à‘çü êàêâî‘òî ïàòè‘ëà 
åäíà‘ ñâèí‘ 33. 

б) За 2 л. ед. ч. по този образец са образувани 30 форми от 18 глагола, използвани 
в диалогичната реч: М– ùå‘ âîçäàäåd 34а, ùå‘ âîçä¥‘øàd 34а, ùå‘ äî‘è‡äåø 27, ùå‘ ñà çàòð¶‘åøü 20, 

                                                            
43 Вж. За граматичните трудове на посочените автори за спрежението на глаголите, дадено от тях, 

по-подробно  Първев Хр. Очерк по история на българската граматика, С., 1975, с. 190-212. 
44 Ничева К. Езикът на Софрониевия “Неделник” в историята на българския книжовен език, С., 

1965, с. 14-17; Цойнска Р. Глаголните времена и наклонения в езика на Й. Кърчовски. – Бълг. ез., г. 
ХХV, 1975, кн. 6, с. 520-521; Попова В. Форми за бъдеще време в езика на Любен Каравелов. – Бълг. ез., 
г. ХХІV, 1974, кн. 6, с. 550-555; същото и в: Повагало по история на българския книжовен език. 
Възрожденски период. Съставител В.Попова, С., 1979, с. 218-225. 
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ùå‘ êåðäî‘ñàøü 59 и др., напр. È ìíî‘ãî ùå‘ êåðäî‘ñàøü è ùå‘ ïðåäîá¶‘åøü ìíî‘ãî èìý‘í·å ñàT¡ òà‘ 
ñêî‘ïîñU¡ 59 

в) За 3 л. ед. ч. 26 глагола в речта на персонажа и в авторовата реч имат 28 
употреби на форми за бъдеще време с частица ùå: М– ùå‘ âîçìå‘ 20, ùå‘ âîñòà‘íè 20, ùå‘ 
æèâå‘è‡ 65, ùå‘ íà÷å‘íå 36а и др., напр. Äà çíàèd ö Ѓðþ, êà‘êî ñëý‘äü ìà‘ëîå âðå‘ìå, ùå‘ âîñòà‘íè è ùå‘ 
¹á¥‘è‡ î‘íü òåáý‘, è ùå òè‘ âîçìå‘ öðT¡òâîòî 20-20а. 

г) С форми за 1 л. мн. ч. са употребени 2 глагола: ùå‘ äî‘è‡äåìü  12а, ùå‘ òè ñêà‘æèìü 
12а. И двете форми са в едно и също изречение от диалогичната реч: М– í¶‘è‡ ¹‘òðå ùå‘ 
äî‘è‡äåìü ñàT¡ ¹÷è‘òåë ìî‘è‡, è ùå‘ òè ñêà‘æèìü 12а. 

д) За 2 л. мн. ч. има една използвана форма: М– è êàòî‘ ùå‘ äó‘ìàòå òîâà‘, ïîïè‘òàè‡ ì 
è äà ìè‘ ðå÷å‘øü 37. 

е) За 3 л. мн.ч. форми са използвани от 5 глагола: М– ùå‘ äó‘ìàU 47а, ùå‘ íà÷å‘íàU 47а, 
ùå‘ ì ¹äà‘âòü 64 и др. 

Предпочитането на бъдеще време с частица ще + сегащно време през първия и 
втория период от книжовната дейност на Софроний може да се обясни не само със 
значително широкото застъпване на този модел в народните говори45, но и с изказаното 
от Л. Андрейчин предположение, подкрепено с доказателствен материал от Р. 
Русинов46, че в котленския говор през първата четвърт на ХІХ в. моделът е бил активно 
използван. Както знаем, по-късно друг един виден котелчанин, имащ неоценими 
заслуги за изграждането и развитието на книжовния ни език – д-р П. Берон, изцяло ще 
възприеме и ще утвърждава с последователността на морфологична норма именно 
бъдеще време с частица ще. 

2. Структурен модел частица ще + да + сегашно време на спрегаемия глагол. 
Този модел може да се смята за разновидност на първия с употреба на междинен съюз 
äà. Познат е на котленския диалект, формите по него са застъпени и в “Котленския 
дамаскин”47, но в “Митологията” Софроний предпочита решително по-новите 
еволюирали форми без междинен съюз, които са имали по-голямо бъдеще поради 
структурната си опростеност. Затова по архаичния образец намираме само 11 употреби 
с форми за три лица: 

а) 2 л. ед. ч.:  Àëà‘ êî‘ëêî ùå‘ äà ñà ðàñêà‘åøü, ïî÷òî‘ ãîð÷è‘âî ùå‘ âîçä¥‘øàd, è § ìíî‘ãî 
ñêî‘ðáü ùå‘ è äà ¹ìðå‘øü, àìà‘ êî‘ ïî‘ëçà òåáý‘ òîãè‘âà 34а, íå‘ ùå‘ äà è‘ìàøü 40а, ùå‘ äà wñòà‘âèd 
47а 

б) 3 л. ед. ч.: w öЃðþ, áЃãü ùå‘ äà ¹÷è‘íè êàçå‘ïü íà ò¶‘ ô·ëî‘ñîô¥ 38, ùå‘ äà àџ·äè‘ñà 47а, 
ùå‘ äà ïà‘òè 51, ùå‘ äà æèâå‘è‡ 29, íå ùå‘ äà ñà ñìý‘ñè 29а; 

в) 2 л. мн. ч.: êîãè‘ äî‘è‡äåòå è òðî‘èöà çà‘åäíî, òîãè‘âà ùå‘ äà ñè âîçìå‘òå æàëòè‘ö¥òå 55а. 
З. Структурен модел ща в сегашно време + (да) + спрегнат глагол в сегашно 

време. Моделът е използван в някои говори около Троян, Ловеч и другаде, той е по-
слабо застъпен в Софрониевия език и е представен само от форми 1 и 2 л. ед. ч. Разбира 
се, веднага трябва да се уточни, че в 3 л. ид. ч. е невъзможно да се направи формално 
разграничение от предните два модела. Предвид обаче на слабото застъпване на 
разглеждания образец приемаме, че всички форми за 3 л. ед. ч. с ùå са с частица, а не 
със спрегаем глагол. 
                                                            

45 Вж. Стойков Ст. Образуване на бъдеще време (футурум) в съвременния български език. – 
Езиковедски изследвания в памет на акад. Стоян Романски, С., 1960, с. 242 и приложената карта. 

46 Вж. Русинов Р. Частица ще за образуване на бъдеще време в “Рибния буквар”. – В памет на 
проф. д-р Ст. Стойков. Езиковедски изследвания, С., 1974, с. 543-546. 

47 Иванов П. Котленски дамаскин, преписан от Стойко йерей на 1765 г. – Известия на Семинара 
по славянска филология, кн. ІV, С., 1921, с. 75; Дурыгина З. М. Формы будещего времени в Котленском 
дамаскине. – Ученные записки ЛГУ. Серия филологических наук, вып. 4, Ленинград, 1958, с. 191-194. 
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а) За 1 л. ед. ч. с ùà се откриват 12 форми от 10 глагола, всички в речта на 
персонажа: М – ùà òè‘ äà‘ìü 11а, ùà‘ çàêî‘ë 26, ùà‘ è‘äà 31, ùà‘ ïîáýä‘ 26, ùà òè‘ ñêà‘æà 30а, 
ùà‘ ñîâå‘ðøà 35, напр. ñàT¡ òî‘ íî‘æü ùà‘ çàêî‘ë ñåáý‘ ñè, è íàäý‘ ñà íà á Ѓãà, ïî÷òî‘ ùà‘ ïîáý‘ä 
ðà‘çóìà íà òâî‘èU äóøìà‘í¥ 26. 

В един случай е използвана форма с вид на спомагателния глагол ù: Ùå‘ ï¶‘ § 
òîâà‘ áè‘ë·å, è ù‘ ¹‘ìðà íàñè‘ëà 33. 

Интерес представя и формата ùà‘ ìîë÷å‘, в която спрегнатият глагол ìîë÷à‘ е с 
необичайно за Софрониевия език окончание за 1 л. ед. ч. сегашно време –å. Всъщност 
необичайността му е само от гледна точка на съвременния книжовен език, но появата 
на тази форма в езика на Софроний е обяснима, като се има предвид, че в котленския 
говор след палатални съгласни при глаголите от І и ІІ спрежение в 1 л. ед. ч. 
окончанието е –е, напр. миiе, б’леiе, нос’е48. Тъй като в диалекта [ж, ч, ш] пазят 
характера си на палатални съгласни, то формата à‘çü ùà‘ ìîë÷å‘ 13 е съвсем закономерна. 
Такава форма веднъж се появява и в езика на “Житието” при глагола òåðï: Ж – È à‘çü 
êàò‘î íå ìî‘æàa âå‘÷å äà òåðïý‘ ïðèñý‘÷å ìè ñ ñðD¡öå § áî‘ëåñòü 356а. Тази специфична диалектна 
особеност Софроний съзнателно избягва, тъй като е съзнавал ограничения й характер. 

б) За 2 л. ед. ч. по модела са образувани форми от 2 глагола: М – íå‘ ùåd äà ãî 
íà‘è‡äåøü 20а, ùå‘øü äà èçôà‘ðëèøü 39а. И двата глагола са от свършен вид и за разлика от 
случаите при 1 л. ед. ч. тук е налице междинен свързващ съюз äà. 

4. Структурен модел спомагателен глагол ща в сегашно време + съкратен 
инфинитив. Както се вижда от изследването на К. Ничева, в езика на “Неделника”49 
този начин е представен с един пример. В “Митологията” също откриваме само една 
такава форма в началните страници на повестта. Употребената форма е за 1 л. ед. ч. от 
глагола õîðàò (с очакван инфинитив *õîðàòèòè) и е в едно и също изречение с вече 
разгледания пример с глагола ìîë÷à‘: М– ò¥‘ ¹÷è‘òåëþ ìî‘è‡, àêî ì¥‘ èçâî‘ëèd à‘çü åäè‘íü ìT¡öü 
íå‘ ùåN õîðàòè‘ ñàT¡ öà‘ð è îЃöà ìîåãw‘, íî òî‘ëêîâà âðå‘ìå à‘çü ùà‘ ìîë÷å‘ 13. 

Както сочат П. П. Иванов и Е. М. Дуригина, този начин за образуване на бъдещи 
форми е използван в езика на Котленския дамаскин, препис от който прави Стойко 
йерей, по-късният Софроний Врачански. Може да се допусне, че формите от този тип 
Софроний познава на само от ръкописния сборник, но и от живия котленски говор, в 
който тези форми са били схващани като старинни. Това обяснява рядката им поява, 
въпреки че по-късно се представят в редица граматики и след Освобождението. 

5. Структурен модел частица ща + спрегнат глагол в сегашно време. Моделът 
е познат на Софроний също от родния му говор50 . В езика на другите изследвани 
Софрониеви съчинения обаче такива форми не се срещат. Само една форма се открива 
в езика на “Митологията”: Ñòî‘øå òî‘ wêà‘ííîå ãî‘ðêîå è áåçãðý‘øíîå öð¡Têîå äý‘òå áåçãëà‘ñíî, 
è ÷à‘êàøå è ãëå‘äàøå êî‘è‡ ÷àT¡ ùà ãî‘ ïîñýêà‘òü 42а. 

 
§ 33 б. Западнобългарски тип начини за образуване на бъдеще време 
Дейността на Софроний Врачански като църковен служител в западните 

български краища, престоят му във Враца и Видин, му позволява добре да опознае 
народните говори в тези области. Воден от разбирането, че новият книжовен език 
трябва да се опира на възможно по-широка народна основа, той преднамерено прибягва 
до черти и особености на западния тип говори в своя книжовен език. За това 

                                                            
48 Вж. Петров К. Принос към говора на гр. Котел. – Известия на Семинара по славянска фило-

логия, кн. ІІІ, С., 1911, с. 215. 
49 Ничева К. Езикът на Софрониевия “Неделник” …, с. 16. 
50 Русинов Р. Цит. съч., с. 544. 
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свидетелстват и някои от използваните начини за образуване на бъдеще време, които 
Софроний заема от врачанския и видинския диалект.  

През третия период на книжовноезиковата му дейност тези начини почти изцяло 
изместват източнобългарските образци. Така той въвежда в езика си нови структурни 
модели за бъдеще време като: 

- спомагателен глагол õî‘÷ó (õî‘÷à) в сегашно време  + äà + спрегаемия глагол в 
сегашно време; 

- частица ê + äà + спрегаемия глагол в сегашно време; 
- комбиниран тип, съставен от частица ê + õî‘÷ó (õî‘÷à) в сегашно време + äà + 

спрегаемия глагол в сегашно време. 
1. Структурен модел õî‘÷ó (õî‘÷à) в сегашно време + äà + спрегаемия глагол в 

сегашно време. Този модел има най-широка застъпеност в Софрониевия език през 
третия период на неговата книжовноезикова дейност. 

Ако до врачанско-видинския период в книжовния език на Софроний 
западнобългарските образци са непознати все още на езика му, то по това време те вече 
те вече не само се появяват, но и твърде бързо встъпват в борба с източнобългарските 
образци. Така в езика на “Митологията” с õî‘÷ó (õî‘÷à) са образувани 37 форми за бъдеще 
време срещу 78 ще-форми. В езика на “Неделника” картината на това съотношение е 
вече решително променена “Най-често се срещат форми, образувани с глагола õî‘÷ó + äà 
+ спрегнат глагол – пише К. Ничева,  като отбелязва, че - … Бъдеще време, образувано 
с глагол ще + да + спрегнат глагол или ще и спрегнат глагол, е употребено само 6 
пъти”51. В “Житието” формите с õî‘÷ó (õî‘÷à) са вече единственият начин за образуване 
на бъдеще време. 

Откъде се вземат тези форми в езика на Софроний и защо така бързо те изместват 
свойствените на родни му диалект ще-форми? Не можем да не се съгласим с К. 
Ничева, че формите с õî‘÷ó (õî‘÷à) Софроний опознава по време на престоя си във Видин. 
За това говори времето на тяхната поява в езика на Софроний, а че те са били 
свойствени на видинския говор – не бива да се съмняваме, авторката привежда 
безспорни свидетелства52. Защо така бързо те обаче заемат мястото на ще-формите в 
езика му можем да си обясним само ако вземем предвид обстоятелството, че през този 
период Софроний съзнателно се стреми към по-широка диалектна база на книжовния 
си език, като предпочитание отдава на ония диалектни средства, които стоят по някакъв 
начин по-близо до старата книжовна норма. 

В бъдеще време с õî‘÷ó (õî‘÷à) Софроний очевидно е виждал образец, който има по-
архаични черти, затова в началото го въвежда редом с ще-формите, а по-късно изцяло 
му отдава предпочитание. Нещо повече, дори за бъдеще време в миналото той се 
отказва да използва източнобългарските форми и приема форми с хочу, като само в 
преизказно бъдеще време се запазват свойствените на родния му говор форми с ùëü. 

Когато говорим за бъдещите форми с õî‘÷ó (õî‘÷à) в езика на Софроний, нужно е да 
отбележим още едно съществено обстоятелство. А то е, че освен като спомагателен 
глагол õî‘÷ó (õî‘÷à) се използва и като обикновен пълнозначен глагол със значение 
‘искам’. Получава се така, че едни и същи по вид конструкции в едно случаи са форми 
за бъдеще време, а в други случаи представят съставни глаголни форми за сегашно 
време, напр. Ж – àìà‘ õî‘÷åd äà ¹á¶‘åøü åäíîãw‘ ïî‘ïà, § ñâýòî‘ ïîõâà‘ëà ëè õî‘÷åd äà ïðèå‘ìíèd 357а 
(бъд. време) и Çà‘ùî îЃ÷å íå õî‘÷åd äà ñ wáýùà‘åøü êàòî‘ ò‘ ìî‘ëU 358 (сег. време). Такива 
случаи на употреба са твърде чести в езика на двете повести. 

                                                            
51 Ничева К. Езикът на Софрониевия “Неделник” …, с. 15. 
52 Ничева К. Цит. съч., с. 16. 
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а) За 1 л. ед. ч. общо са употребени 17 форми – 16 в “Митологията” и 1 в 
“Житието”. При 9 от тях спомагателният глагол има черовнославянско окончание във 
вид õî‘÷ó, а при останалите случаи е с новобългарския си вид õî‘÷à: М – õî‘÷ó äà òè‘ äà‘ìü 
11, õî‘÷ó äà è‘äà 66, õî‘÷ó äà èñï¶‘ 59а, õî‘÷ó äà §ãîâî‘ð 37, õî‘÷ó äà ñà §ðåêó‘ 63, õî‘÷à äà ìè‘íà 
37, õî‘÷à äà ò‘ íàó‘÷à 58, õî‘÷à äà  ïðåäó‘ìàìü 30, напр. Ñ¥‘íå ìî‘è‡, ¹‘òðå à‘çü õî‘÷ó äà è‘äà ïðè 
öЃð, àìè‘ äà çíà‘è‡øü êà‘êî õî‘÷ó äà ¹çå‘ì è òåáý‘ ñàT¡ ìå‘íå 66, Èùè‘ ùî õî÷åd à‘çü å‘ñìü ãîòî‘âü è 
õî‘÷à äà òè äà‘ìü 61; Ж – È ÷ó‘ëå í‘êîè‡ ïåðâý‘è‡ø·è‡ ÷îðáàџ¶‘è‡ êà‘êî õî‘÷ó äà ïîè‘äó, ïðèçîâà‘øà ìå è 
ðåêî‘øà 353а. 

б) За 2 л. ед. ч. формите са 8: М – õî‘÷åd äà ðàçóìå‘è‡øü 14, õî‘÷åd äà ìè‘ äàäå‘øü 46, õî‘÷åøü 
äà ¹á¥‘åd 29, õî‘÷åøü äà  ¹÷è‘íèøü 43, напр. È ïî‘ñëå ãîð÷è‘âî ùå‘ ñà ðàñêà‘åøü, àëà‘ íè‘êî ïî‘ëçà 
íà‘ïîêîíü, íî‘ sëå‘ õî‘÷åøü äà èñïðîâå‘ðãíèd äЃøó òâî‘þ 29;  Ж – õî‘÷åd äà ïð·å‘ìíèd 357а, õî‘÷åd äà 
¹á¶‘åøü 357а, напр. å‘òî òî‘è‡ ÷àT¡ õî‘ 

д) За 3 л. мн. ч. бъдещи форми с õî‘÷ó са използвани в “Житието” в три примера: 
ãëå‘äàa êàòî‘ âî‘ëü êî‘è‡ ÷àT¡ õî‘÷óU äà ì‘ ¹ìåðòâ‘òü 356а, è ¹ñòðàøà‘âàõà íàT¡, êà‘êî õî‘÷åòü è íàT¡ íà 
êî‘ë¥ äà íàá¶‘òü 356. 

2. Структурен модел частица ê + äà + спрегнат глагол в сегашно време. Този 
начин за образуване на бъдеще време К. Ничева свързва с врачанския диалект, в който 
по свидетелство на П. Р. Славейков през последната четвърт на ХІХ век са се 
използвали бъдещи форми с частица ке53. 

Важно е да се отбележи, че формите с частица ê заедно с формите на õî‘÷ó (õî‘÷à) 
са основен начин за представяне на бъдеще време в езика на “Неделника”54, но в 
“Митологията” откриваме само една ê форма, а в “Житието” няма нито една. Известно 
е, че основната част от преводите, включени в “Неделника”, са взети от “Първи 
Видински сборник”. В тях ê-форми са много редки, очевидно тяхното присъствие в 
езика на Софроний е засилено при по-късната подготовка на ръкописа, по който е 
печатан “Неделника”55. 

В “Митологията” формата на този образец се среща след местоимението що в реч 
на герой: Ìó‘æó ìî‘è‡ äíåT¡ ùî ê‘ äà ïðà‘âèøü 45. 

3. Структурен модел частица ê + õî÷ó + äà + спрегнат глагол в сегашно време. 
Моделът представлява контаминация на първите два образци, среща се с една форма в 
“Митологията”: è ñëó‘øàè‡ äîáðå‘ ùî‘ ê‘ õî‘÷åòü äà äó‘ìàòü î‘í¥ ì¶‘ì¥ íà ¹÷è‘òåë ñâîåãw‘ 58а. 
Такива форми се има и в други творби на Софроний от втория и третия период, но в 
езика на “Житието” те липсват. 

 
§ 33 в. Смесен тип начини за образуване на бъдеще време 
1. Структурен модел частица ùå + õî‘÷ó (õî‘÷à) + äà +  спрегнат глагол в сегашно 

време. На няколко пъти в езика на “Митологията” се срещат форми за бъдеще време, 
образувани по образец,  в който са съчетани спомагателните средства от най-широко 
застъпените начини – източнобългарският с частица ùå и западнобългарският с õî‘÷ó 
(õî‘÷à). Няма съмнение, че образецът ùå + õî÷ó (õî‘÷à) + äà + спрегнат глагол в сегашно 
време е Софрониево дело. Чрез него той се е опитал да намери помирение между 
западнобългарския начин, който му се е струвал повече книжовен, и  
източнобългарския, възприеман от него като повече разговорен. Такива форми 
откриваме от 5 глагола за две лица: 
                                                            

53 Славейков П. Р. Няколко думи за шопите. – Периодическо списание на БКД, Средец, 1884, кн. 
ІХ, с. 117 (Цитирано по: Ничева К. Езикът на Софрониевия “Неделник” … с. 16). 

54 Ничева К. Цит. съч., с. 15. 
55 Ничева К. Пак там, с. 217. 
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- за 3 л. ед. ч. са 4 от формите: М – ùå‘ õî‘÷å äà ïîãè‘íå 50, íå‘ ùå‘ õî‘÷å äà ïà‘äíå 53, ùå‘ 
õî‘÷å äà ì ïðåäàäå‘ 41а, ùå‘ õî‘÷å äà ¹ìðå‘ 50а, напр. àêî‘ õîðàòè‘ ò¶‘ ñå‘äìü äíè‘ sëå‘ ùå‘ õî‘÷å äà 
ïîãè‘íå 50; 

- за 1 л. мн. ч. е използвана една форма: М -  Âàðäè‘ äîáðå‘ äà íå ïîâðå‘äè í‘êîè‡ æè‘òîU, 
äîêëå‘ äî‘è‡äå çè‘ìà, ïî÷òî‘ òîãè‘âà, êîãè‘ ñà íå íàõî‘æäà íè‘êàêü, ùå‘ õî‘÷åìü äà ÿäå‘ìü § íå‘ãо 40. 

 
§ 33 г. Отрицателни форми за бъдеще време 
 Отрицателните форми за бъдеще време в езика на Софроний са образувани по 

два основни начина – с отрицателна частица и с отрицателен глагол. 
1. Основният начин  за отрицателно бъдеще време е с частица íå, прибавяна към 

положителната форма по съответния модел: 
а) М – íå‘ ùå ãî íàè‡äåd 22, íå‘ ùå‘ ìî‘æèd 28а; 
б) М – íå‘ ùåd äà ãî íàè‡äå‘øü 20а; 
в) М – íå‘ ùåN õîðàòè‘ 13; 
г) М – íå‘ õî‘÷å äà õîðàòè‘ 14, íå‘ õî‘÷å äà ¹á¥‘è‡ 32а; Ж – íå‘ õî‘÷å äà ïî‘èäå 358а; 
д) М – íå‘ ùå õî‘÷å äà ïîäàäå‘ 53. 
2. Освен по този начин обаче отрицателни форми за бъдеще време Софроний 

образува и с помощта на глагола èìàìü и частица íå. Той не си служи с контрахиралия 
отрицателен глагол няма, вместо него редовно използва съчетанието íå è‘ìàìü. По 
модела íå èìàìü + äà + глагол в сегашно време Софроний образува отрицателни 
форми за бъдеще време от рода на: М – íå è‘ìàìü äà ò‘ wñòà‘â 60, íå‘ èìàN äà ñêð¶‘ 63; Ж 
– íå è‘ìà äà ò‘ ¹÷è‘íè 354. 

 
§ 33 д. Обобщаващи изводи за бъдеще време 
Многообразието от начини за образуване на форми за бъдеще време в езика на 

Софроний говори не само за сложния и противоречив път, който изминава 
изграждащият се кнвижовен език докато се достигне до възприемането на 
съвременната книжовна норма, но и за принципите на езиково строителство, които 
Софроний следва по това време. 

Наблюденията върху употребата на разнообразните форми за бъдеще време в 
“Митологията” показват, че Софроний преднамерено и съзнателно прибягва до 
използване на различни образци в авторовата реч и в речта на персонажа. Могат да се 
приведат десетки примери, когато в едно и също изречение, в речта на един и същ 
герой, в непосредствено съседство той си служи с различни форми за бъдеще време, 
воден единствено от стремеж да разнообрази езика си. Не колебание в избора на форма 
е причината  за това мнгоообразие, а от чисто стилистични съображения съзнателен 
стремеж да се използва разнообразието от начини за образуване на бъдещи форми, 
предлагани от народната реч. Ето няколко примерни илюстрации за този подход: 

 - например в думите на жената наложница, отправени към царя, един след друг 
се редуват източнобългарски и западнобългарски тип форми за бъдеще време с 
частица ùå и с õî‘÷ó: М– È ïî‘ñëå ãîð÷è‘âî ùå‘ ñà ðàñêà‘åøü, àëà‘ íè‘êî ïî‘ëçà íà‘ïîêîíü, íî sëå‘ 
õî‘÷åøü äà èñïðîâå‘ðãíèd äЃøó òâî‘þ 29; 

- в друг момент, пак в нейната реч, се редуват източнобългарските образци с 
частица ùå и със спомагателен глагол ùà: М– Ùå‘ ï¶‘ § òîâà‘ áè‘ë·å, è ù‘ ¹‘ìðà íàñè‘ëà, è 
á Ѓãü ùå‘ §ìñòè‘ § òåáý‘, è òî‘ ñó‘äü äà áóäå íåïðîñòåO íà òåáý. È ùå‘ ïà‘ò è à‘çü êàêâî‘òî ïàòè‘ëà 
åäíà‘ ñâèí‘ 33; 

- трети момент - редуване на ùå-форми с õî÷ó-форми има в речта на бабата 
сводница: М- È ïà‘êü ìó ðå‘÷å: È à‘çü õî‘÷à äà ìè‘íà ïðåD âàT¡, è ùå‘ ñ ñòî‘ð, êà‘êî §õî‘æäàìü ïî 
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ìî‘ ñè ðàáî‘òà:  À ò¥‘ êîãè‘ ì âè‘äèd, ñêàæè‘ íà ìó‘æà òîãw‘ è ðå÷è‘ ìó: Å‘òî òà‘ áà‘áà, ùî òè‘ 
ðå‘êîõü, ïî÷òî‘ å äà‘äóõü äðý‘õàòà. È êàòî‘ ùå‘ äó‘ìàòå òîâà‘, ïîïè‘òàè‡ ì è äà ìè‘ ðå÷å‘øü w 
ñòà‘ðèöý; êàêâî‘ ñòîðè‘ ò¥‘ îíà‘ äðý‘õà; È à‘çü õî‘÷à äà òè‘ §ãîâî‘ð ìíî‘ãî äîáðî‘ êàêâîU ïðèëè‘÷à 
37; 

- четвърти случаи -  в едно и също изречение царският син използва форма със 
съкратен инфинитив и със спомагателен глагол ùà: М– Ò¥‘ ¹÷è‘òåëþ ìî‘è‡, àêî‘ ì 
èçâî‘ëèd à‘çü åäè‘íü ìT¡öü íå ùåN õîðàòè‘ ñàT¡ öà‘ð è îЃöà ìîåãw‘, íî òî‘ëêîâà âðå‘ìå à‘çü ùà‘ ìîë÷å‘ 13; 

- пети случай - в разменените реплики между съпругата и мъжа се редуват ê-
форма и õî÷à-форма: М– Ìó‘æó ìî‘è‡ äíåT¡ ùî ê‘ äà ïðà‘âèøü; À î‘íü å ðå÷å‘: Õî‘÷à äà ïî‘è‡äà íà 
íè‘âàòà äà wðå‘ìü 45; 

- шести случаи – нерядко от един и същи глагол се използват форми от различни 
образци: М– ùå‘ òè äà‘ìü 63, ùà‘ òè äà‘ìü 11а, è õî‘÷à äà òè‘ äà‘ìü 61; ùå‘ òè‘ ñêà‘æèìü 12а, ùà‘ 
òè ñêà‘æà 30а, õî‘÷ó äà ñêà‘æà 53. 

В заключение съвсем определено може да се твърди, че по отношение на бъдеще 
време пред Софроний за решаване е стоял единствено въпросът кой тип форми да 
бъдат използвани в новия книжовен език – черковнославянските или новобългарските. 
В езика на двете си повести, а като цяло и в езика на останалите си съчинения, той 
застава категорично зад новобългарските. Опознал обаче по време на дългите си 
странствания от селище на селище диалектното разнообразие в народния език, 
Софроний въвежда в речта си различни диалектни образци. Докато през втория период 
все пак превес имат образците от източнобългарски тип, то през третия период връх 
вземат западнобългарските форми с õî÷ó (õî÷à), защото те по-близко са напомняли за 
старата книжовна морфологична норма. 

 
§ 34. Бъдеще време в миналото 
Формите за това време у Софроний са образувани по два начина, и двата 

новобългарски по тип. 
1. Първият начин е със спомагателен глагол ùà, както това е в родния му диалект 

и в останалите източнобългарски говори. Това е образецът, който по-късно се 
утвърждава като книжовна норма, представян от ùà в минало несвършено време + äà 
+ глагол в сегашно време. По този образец обаче се откриват форми само в 
“Митологията”. Едната е в изявително наклонение, другата – в преизказно: ùå‘øå äà 
èçëå‘çå 35а, ù‘ëü äà ÿäå‘ 21, напр. êàòî‘ ùå‘øå äà èçëå‘çå èç± äî‘ìà å‘,  òó‘ð¥ îíà‘ äðý‘õà ïîä± 
âîçãëà‘âíèöàU íà î‘äðà ìó‘æà å‘ 35а. 

2. Вторият начин се основава на спомагателен глагол õî‘÷ó (õî‘÷à) и по такъв начин 
съответства на западнобългарския образец за бъдеще време с õî‘÷ó (õî‘÷à), към който 
Софроний се ориентира през третия период. Формите с õî‘÷ó (õî‘÷à) в минало 
несвършено време + äà + спрегнат глагол в сегашно време са основен модел за 
образуване на бъдеще време в миналото в езика на двете повести. Основен е този модел 
и в езика на “Неделника” и К. Ничева с право смята тези форми за народни56. 

Обяснение за предпочитанието на новобългарските диалектни форми трябва да се 
търси, от една страна, в разширената диалектна основа на Софрониевия език, от друга 
страна, в търсенето на форми, които да стоят по-близо до старата книжовна норма, и на 
трето място, чрез тях той е привел в съответствие двете двете бъдещи времена – 
обикновено бъдеще време с õî‘÷ó (õî‘÷à) и бъдеще време в миналото с õî‘÷åõü (õî‘÷àõü). 

                                                            
56  Ничева К. Езикът на Софрониевия “Неделник” …, с. 18. 
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а) За 1 л. ед. ч. са използвани 4 форми: М – õî‘÷åõ äà å §ðý‘æà 45, õî‘÷åõü äà ò ¹á¥‘ 
49; Ж – õî‘÷àõü äà ïîáý‘ãíà 362а, напр. М – Äà ìè‘ ñà ñëó‘÷åøå í‘êî òà‘êîâà ëó‘êàâà è sëà‘ æåíà‘ 
õî‘÷õü äà  ¹á¥‘, è õî‘÷åõü äà å‘ §ðý‘æà íî‘ñó ñàT¡ íî‘æü 46а. 

б) За 3 л. ед. ч. са  употребени най-много форми – общо 9: М– õî‘÷åøå äà áó‘äå 50, 
õî‘÷åøå äà è‘äè 28, õî‘÷åøå äà §ñý÷å‘ 42а, õî‘÷åøå äà ïîãó‘áè 10а, напр. è íàïè‘ñà ãî è èñòîðè‘ñà ìó 
ñòýí¥òå è èç±îáðàçè‘ íà íè‘õü âñ‘ ¹÷å‘í·å ô·ëîñî‘ôñêà, ùî õî‘÷åøå äà ñêàçó‘âà è äà ¹÷è‘ ñ¥‘íà 
öà‘ðåâà 12; Ж– õî‘÷åøå äà  ¹çå‘ìå 357, õî‘÷åøå äà ì ïðèäà‘âè 357а, õî‘÷åøå äà ñè ïî‘èäå 359, 
напр. à î‘íü òå‘ãëøå âü‘æåòî âü ìà‘ëý õî‘÷åøå äà ì ïðèäà‘âè 357а. 

в) За 1 л. мн. ч. се откриват две форми в “Житието”: õî‘÷åõìå äà èçìðåN 360, õî‘÷åõìå 
§ ñòó‘äü äà ïîìðå‘ìè 357а. 

г) За 3 л. мн. ч. повечето форми са също в “Житието” използвани: М– è êàòî‘ 
õî‘÷åõà äà è‘äàòü; òó‘ðè ñè âñ‘ê·è‡ ÷Ѓëâêü æàëòè‘ö¥U ñâî‘è‡ ¹ êåñ¶‘òà ñâî‘ 53; Ж– õî‘÷åøà äà 
ïîá¶‘þòü 353а, õî‘÷øà äà ìå ¹á¶‘òü 354, напр. è íà ïó‘òü õî‘÷åõà í‘êîè òó‘ðö¥ âü ìà‘ëý äà 
ì ¹á¶‘òü 359а, ãëå‘äàa êà‘êî õî‘÷óU äà èçìðó‘ä § ñòó‘äü 360. 

 
§ 35. Минало свършено време 
Минало свършено време е основно повествователно време в двете Софрониеви 

повести. Нека да проследим как са образувани формите за отделните леца, представени 
от няколкото хиляди словоформи. 

1. Форми за 1 л. ед. ч. 
Глаголната форма за това лице има окончание –õü, прибавяно към старата 

инфинитивна основа. Над 150 глагола от трите спрежения са употребени с форми за 1 
л. ед. ч. 

А) Глаголи от І спрежение. Според тематичната гласна глаголите от първо 
спрежение се разпределят в няколко разреда, които напълно отговарят на съвременното 
състояние в глаголната ни система57. 

а) Първи  о-разред. Този разред е застъпен с най-много употребени форми. Тук 
се отнасят глаголи като: М– âäà‘äîõü 47, äîè‡äî‘õü 32, èçë‘çîõü 44, íàè‡äîõü 46, wáëý‘êîõü 
36а, ðå‘êîõü 37 и др.; Ж– ïîèäîõü 362, ïîòå‘êîõü 354, ïð·è‘äîõü 355, ðàçíå‘ñîõü 355 и др. 

Срещат се в няколко случая форми с редукция на тематичната гласна [о] в [у]: 
М– äà‘äîõü 46 и äà‘äóõü 37; Ж– ïîäà‘äóõü 361а, ïðîäà‘äóõü 356а. Ето откъс от 
“Митологията”, в който са използвани и нередуцирани, и редуцирани форми: Òà‘ äðý‘õà 
ùî ‘ êóïèa à‘çü § òåáý‘, wáë‘êîõü , §èäîõü òà ñý‘äíàõü §ãîðý íà åäíà‘ ïå‘ùü, è êàòî‘ ñòî a 
òà‘ìî, èçãîðèa  íà òðè‘ ìý‘ñòà, è §è‘äîõü äà ‘ äà‘äîõü íà áà‘áàòà, ùî ‘ ïîçíà‘âàa §äà‘âíà, òà‘ äà 
‘ äàäå‘ íà í‘êîè‡ ìà‘è‡ñòîR, äà çàêà‘ðïè èçãîðå‘íîU ìý‘ñòP. È êàòî‘ å ‘ äà‘äóõü íå ìîæè‘õü âå‘÷å äà ‘ 
âè‘ä 36а. 

б) Втори а-разред. Представен е с форми от около двадесетина глагола, сред 
които са: М– wðà‘õü 17а, ïà‘äíàõü 24, ïîãëå‘äíàõü 17а, ðàçáðà‘õü 32, ñîáðà‘õü 26 и др., напр. è 
êàòî‘ ñýä‘õü §ãî‘ðý íà ô¶‘ë, è ñòî‘õü, è ïîDõëà‘çíàa ñà è ïà‘äía äî‘ëó è âîñòà‘íàõü ñêî‘ðî 24; Ж– 
âîñòà‘íàõü 358а, âüñý‘äíàõü 357а, íà÷å‘íàõü 353а, ïîçîâà‘õü 354а и др. 

в) Трети а-разред с редуване на съгласни. Тук се отнасят глаголите, при които 
пред тематичната гласна –а- настъпва редуване на съгласния [ж : з], [ш : с], [ж : г], [ч : 
к]: М– ðàçâå‘ðçàõü 49, ñêàçà‘õü 41; Ж– âå‘ðçàõü 362, wïëà‘êàõü 359а, ïè‘ñàõü 355, ñêàçà‘õü 356. 
Макар да отнасяме тук глаголите ðàçâå‘ðçàõü и âå‘ðçàõü, ще трябва да отбележим, че 

                                                            
57 По Пашов П. Българският глагол, ч. І. С., 1966, с. 26-69. 
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първият от тях се среща само в “Митологията” в сегашно време във вид разверза: Àêî‘ íå 
ïîìíó‘âàd âå‘÷å ð¥‘áàòà äà ò‘ ðàçâå‘ðçà 46. 

г) От пети разред с форма за 1 л. ед. ч. е използван един глагол: Ж– çàìàõü ñ 
360а. 

д) Глаголите от шести разред – със съкратена основа спрямо сегашната с [е] - са 
с основи: 

 - на -а / -: М– wæàäí‘õü 27, ðàçóì‘õü 23; Ж– âýí÷à‘õü 357, wáýùà‘õü ñ 358, 
çàäîëæí‘õü 355, ïî¹çäðàâ‘õü 359а, ðàçáîë‘õü ñ 355, ¹çäðàâ‘õü 355;  

- на -è: М– íàäâ¥‘õü 57а, ïè‘õü 27; Ж– ñêðè‘õü ñ 36а; 
- на -ó :  ÷óõü 11 (356) и ÷þõü 359а; 
- на -å: М – ïîâåëå‘õü 59а. 
Към по-особените случаи, които П. Пашов отделя при І спрежение, могат да се 

отнесат формите на два глагола – ìîæè‘õü 45 (362а) и ¹çå‘õü 360: при първия има 
редуване [г : ж], при втория е налице изпадане на част от сегашната основа –ìå-. 

Б) Глаголи от второ спрежение. Използваните от Софроний глаголи от ІІ 
спрежение с форма за 1 л. ед. ч. са от двата разреда. 

а) Глаголите от първи разред с тематична гласна –и- са основната част от 
използваните глаголи - около 50, сред които са: М – wãîð÷è‘õü ñà 35а, §âî‘ðèõü 62, 
ðàáî‘òèõü 17а, ðàçáó‘äèõü ñà 41, ñêðè‘õü 23, òðà‘æèõü 50 и др.; Ж – çàáîðà‘âèõü 356, çàâè‘õü 360, 
çàêëþ‘÷èõü 353, èçó‘÷èõü 353, êó‘ïèõü 355 и др. 

б) Глаголите от втори разред с тематична гласна [’а], отбелязвана писмено , ý, 
а след [ж, ч, ш] с à, са значително по-малко застъпени с форми: М– ñýä‘õü 24, ¹áî‘õü 
ñ 47, âèäý‘õü 30;  Ж- ñýä‘õü 359а, áî‘õü ñ 361, âèäý‘õü 359, òåðïý‘õü 355а, äåðæà‘õü ñ 
356а, ëåæà‘õü 359а. 

В) Глаголи от трето спрежение. Глаголи от това спрежение с форми за 1 л. ед. ч. 
са малко на брой – около петнадесетина, като всички са с твърд съгласен пред 
тематичната гласна –а-, сред тях са: М– âýðó‘âàõü 65а, è‘ñêàõü 32, èñïè‘òàõü 65а, ïîçíà‘âàõü 
36а, ïîðà‘÷àõü 50 и др.; Ж– áý‘ãàõü 359, äîõî‘æäàõü 360а, èñïîâý‘äàõü ñ 354 и др. 

2. Форми за 2 л. ед. ч. и 3 л. ед. ч. 
Такива форми са използвани от над 300 глагола, но веднага трябва да се уточни, 

че почти всички са всъщност за 3 л. ед. ч. 
А) Глаголи от първо спрежение. Те са представени с примери от шестте разреда, 

но най-много форми са по първи и втори радред. 
а) Първи е-разред на първо спрежение има форми от над 40 глагола, сред тях са: 

М– èçëå‘çå 21, §ðå‘÷å ñà  15а, ïîâëå‘÷å 61, ïîè‡äå‘ 16, §èäå‘ 17 (и с редукция §èäè‘ 13) и др.; Ж– 
âüçëå‘çå 357, äà‘äå 356а, çàâå‘äå 362а, ïðèíå‘ñå 360а, ïðîäà‘äå 355а и др. 

б) Втори а-разред е най-богато представен с форми от глаголи като: М– âè‘êíà 47, 
âîçäè‘ãíà 24а, âîçäî‘õíà 30, íàñ¥‘ïà 13, íà÷å‘íà 15, wáà‘ðíà 48 и др.; Ж– wñòà‘íà 354, ïà‘äíà 355а, 
ïîáý‘ãíà 362, ïîçîâà‘ ìå 355, ïîçíà‘ íè 361, ïîìî‘ãíà ìè 357а и др. С черковнославянската му 
третолична форма се среща един глагол – ïîìåíó‘ 27а. 

в) От трети а-разред с редуване на съгласния пред тематичната гласна са 
използвани форми от десетина глагола:  

- с редуване [ж : з] са М– âå‘ðçà 44, èçìà‘çà 12, §âå‘ðçà 64, ïîêà‘çà 25; Ж– ñêàçà‘ ìè 
360а;  

- с редуване [ш : с] са М– ïè‘ñà 44, èñïè‘ñà 68, íàïè‘ñà 12;  
- с редуване [ж : г] е само  èçëî‘ãà М-24. 
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г) При глаголите от четвърти разред Софроний използва форми с прегласена 
тематична гласан –е-, докато в съвременната книжовна норма тя е непрегласена: М - 
¹ìðå‘ 34, ïðîñòðå‘ 66а; Ж - ¹ìðå‘ 359. 

д) От пети разред – със запазване на съгласен [й] пред тематичната гласна –а- - 
Софроний е употребил третолични форми от пет глагола: М– çàìà‘ ñà 66а, ïîäñìå‘ ñ 
20, ïðèñå‘ 30, ðàñêà‘ ñà 40, ¹áî‘ ñà 15. 

е) Глаголите от шести разред, чиято аористна основа е съкратена с [й], имат 
форми за 3 л. ед. ч., завършващи на предходния гласен, който в повечето случаи 
съвпада с гласния от сегашната основа. Различие от съвременното книжовно състояние 
се наблюдава при част от глаголите, които в сегашно време имат форми на –ее-. Днес 
тези глаголи имат за 3 л. ед. ч. и за 2 л. ед. ч. форми на –я [’а] за аорист, а у Софроний 
по-често те завършват на –å: М– ïîáýñíå‘ 46, ïîëóäå‘ 29а, ¹ãëàäíå‘ 46, ¹öýëå‘ 17а (дублетни 
форми на –ý има при глаголите ïîâåëý‘ 48, ðàçóìý‘ 55); Ж– ïàáîëå‘ ñ 355, ïðåòèìíå‘ 361; 
друга част завършват на - /-à: М- ¹çäðàâ‘ 31а, çàêë‘ ñà 27; Ж– âýí÷à‘ 357. 

Глаголите с форми в сегашно време на –ие, -уе- имат почти напълно днешния си 
вид: М– ïðåêðè‘ 19, ïè‘ 27, ïîêðè‘ 41, íàäâè‘ 19а (и íàäâ¥‘ 43), ÷ó‘ 42 (и ÷þ‘ 15); Ж– ÷ó‘ ñ 360а. 
От ÷ó‘ / ÷ó‘ìü има аористна форма и ÷ó‘: М– È êàòî‘ §è‘äå òà‘, ÷ó‘ öðT¡ê· ñ¥‘íü âíó‘òðå 
å‘êü è ãî‘ë÷ü ãîë‘ìü 24а. 

ж) От глаголите, отнесени от П. Пашов към особените случаи на І спрежение, с 
форми за 3 л. ед. ч. се използват: М- ¹çå‘ 19, ïð·å‘ 12 (и ïðè‘ 30), ïðîêëå‘ 30а; Ж– wá±çå‘ 354, 
ïð·å‘ ìà 360, ïð·‘ ìå 356, ñîâçå‘ ì 357а, ¹çå‘ 357. 

Б) Глаголи от второ спрежение.  От това спрежение форми за 2 и 3 л. ед. ч. са 
използвани от над 150 глагола. 

а) Глаголите от първи разред, със завършек на тематична гласна –и, са основна 
част – повече от 130 глагола, сред които са: М– çàïà‘ëè 56, çàòâî‘ðè 66, çàòó‘ëè 63а, èçâà‘äè 
63, èçâî‘ëè 65, èçìó‘äðè 19, èçîáðàçè‘ 12, напр. è òó‘ðè ãè íà î‘ãíüíó, è êàòî‘ ñà çàïà‘ëè î‘ãíüíó, 
òî‘è‡ ÷àT¡ èñïî‘ëíè ñà ãðàäî‘ áëãîóõà‘ííà ìvð·çìà‘ § î‘í¥ äðý‘âà 56; Ж- §ïó‘ñòè 356, ïîäàðè‘ 358а, 
ïîêðè‘ 361а, ïîìî‘ëè ñ 356а, ïðàòè‘ 355а, ïðåñòà‘âè ñ 358 и др. В някои случаи основният 
гласен е предаден графически с -¥: М – çàäà‘â¥ 52, èçäè‘ð¥ 63а, íàêè‘ò¥ 31, íàêëåâåò¥‘ 50а, 
íàñè‘ë¥ 61, а още по-рядко и с -·: М- ¹ìîð¶‘ 34, òó‘ð· 24. 

б) Глаголите от втори разред у Софроний имат аористна основа на прегласен [’а], 
отбелязван с å и ý: М- ïðåäñòîå‘ 53, ðàçãîðå‘ ñà 29а, ïðåòåðïý‘ 64; Ж– äåðæå‘ ì 358а, ëåæå‘ 355, 
ïîâåëå‘ 356, ñýäå‘ 361а. От âèä Софроний използва и двете рановидности: М– âèäå‘ 64 и 
âèäý‘ 63; Ж– âèäå‘ 355 и âèäý‘ 355. 

Глаголите, представящи особени случаи при ІІ спрежение, с форми за 3 л. ед. ч. са 
два със завършек -à: М– ïðåêëà‘ 39 и çàêëà‘ 29. 

В) Глаголи от трето спрежение. Около 30 глагола от това спрежение са 
представени с форми за 3 л. ед. ч. 

а) Аористната основа и тук е основно със завършек –à: М– àџèäè‘ñà 37, ïð·å‘ìà 11, 
ãëå‘äà 33, äîôòà‘ñà 22а, è‘ñêà 30а, íàêà‘ðà 22 и др.; Ж– äîôòà‘ñà 357а, ëè¾à‘ ìè 359, §êü‘ñà ñ 
359, ïîïè‘òà 357, ïîñëó‘øà 362а, ïðèâè‘êà 357 и др. 

б) С форми на -, с мек съгласен пред тематичната гласна, са само три глагола: 
М– íàôà‘ðë 45, wáèêîë‘ 63а; Ж– ÷àêòè‘ñ 357а. 

3. Форми за 1 л. мн. ч. 
Форми за 1 л. мн. ч. на минало свършено време имат 47 глагола, от които само 6 

са в “Митологията”. Всички имат новобългарското окончание –хме. 
А) Глаголи от първо спрежение. Такива форми имат 25 глагола. 
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а) От първи разред: М– äà‘äîõìå 17а; Ж– íà‘è‡äîõìå 359а, §äà‘äîõìå 356, ïîè‡äî‘õìå 
358а, ïðèâå‘äîõìå 357, ïðè·äî‘õìå 353а. 

б) Втори разред е най-богато представен: М– ðàçâà‘ðíàõìå 15а; Ж– âàðíà‘õìå ñà 353а, 
âîñòà‘íàõìå 360, çàìè‘íàõìå 353а, ìè‘íàõìå 361, ïà‘äíàõìå 360, ïðîìè‘íàõìå 360 и др. Тук, 
както и  в други случаи, се откриват форми с редукция на [е] от окончанието: Ж– 
ïîâäè‘ãíàõìè ñà 358а. 

в) Останалите разреди са представени с по един-два примера: трети – ñêà‘çàõìå 
М-47а; четвърти – çàïð‘õìå Ж-355а; пети – çàìà‘õìè ñ Ж-361; шести – Ж– ÷ó‘õìå 
358а, wáýùà‘õìå 355а. 

Б) Глаголи от второ спрежение. 17 глагола от това спрежение имат форми за 1 л. 
мн. ч. с окончание -õìå. 

а) По-голямата част от формите са от глаголи от първи разред, като напр.: М– 
çãîâî‘ðèõìå ñà 61, ïðàòè‘õìå 54, ñîãëàñè‘õìå ñà 61, ñòî‘ðèõìå 32, ¹÷è‘íèõìå 32; Ж– wáèêîëè‘õìå 
359а, ïîòå‘ãëèõìå 354а, ïî¹äàëå÷è‘õìå 355а, ïðàòè‘õìå 355, ïîëî‘æèõìå 360 и др. 

б) От втори разред 3 глагола имат форми за това лице: Ж– âèäý‘õìå 361, ñýä‘õìè 
361, ¹áî‘õìè ñ 354а. 

4. Форми за 2 л. мн. ч. 
Те са много рядко явление, откриват се само 4 глагола в “Митологията с форми за 

това лице с окончание -õòå. Два от глаголите са от първо спрежение: ðå‘êîõòå 54 (І разр.), 
÷ó‘õòå 48а (VІ разр.). Другите два глагола са от трето спрежение: êîðòîëè‘ñàõòå 48 и 
íàìà‘õàõò 54. 

5. Форми за 3 л. мн. ч. 
Форми за 3 л. мн. ч. Софроний е използвал от над 150 глагола. Ако при формите 

за останалите лица в езика на двете повести има пълно единство – всички са с 
новобългарски окончания, то при това лице се наблюдава различна практика. 

В “Митологията” всички форми от над 73-те глагола са с новобългарското 
окончание –õà, докато в “Житието” освен тези форми има и форми с черковно-
славянско окончание –øà. Срещу 91 форми на –õà стоят 40 с окончание –øà, като в 21 
случая от едни и същи глагол се прибягва до двете форми. 

А) Глаголи от първо спрежение. От тях са най-многото форми. 
а) Първият разред глаголи са богато представени с форми. 
- с новобългарски тип форми: М – çàâå‘äîõà 54, èç‘äîõà 41, èçñî‘õíàõà 33, ïîòå‘êîõà 

47, ïðèâå‘äîõà 42 и др.; Ж – äîè‡äî‘õà 362а, ïîâëå‘êîõà 356, ïîòå‘êîõà 360а,  
- с черковнославянски тип форми: Ж – wáë‘êîøà 358,  ðå‘êîøà 359 и др. 
- с двата типа форми: äà‘äîõà 362 и äà‘äîøà 354, çàâå‘äîõà 354 и çàâå‘äîøà 355а, 

íàè‡äî‘õà 24 и íàè‡äî‘øà 353а, ïîãðå‘áîõà 359 и ïîãðå‘áîøà 359, ïîäà‘äîõà 356а и ïîäà‘äîøà 353а, 
ïðåäà‘äîõà ì и ïðåäà‘äîøà ìå 356, ïðîäà‘äîõà 356а и ïðîäà‘äîøà 360 и др. 

Тематичният гласен [о] може да се открие и в редуциран вид: М – äà‘äóõà 53а,  
редом с äà‘äîõà 54а. 

б) Вторият раздел е също така добре представен с форми: 
- с новобългарски тип форми: М – âè‘êíàõà 54, ãðà‘áíàõà 54, ëå‘ãíàõà 49, ñý‘äíàõà 51, 

ñîáðà‘õà 42; Ж – âà‘ðíàõà ñà 360, èçñî‘õíàõà 357а, ìà‘õíàõà 359, ìè‘íàõà ñà 353, íàïà‘äíàõà 359, 
ïà‘äíàõà 356; 

- с двата типа форми: ïîçîâà‘õà 358 и ïîçîâà‘øà ìå 355а,  ñîáðà‘õà 361 и ñîáðà‘øà 353а. 
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в) Третият раздел е представен с форми, при които има редуване [ж : з]: М – 
âå‘ðçàõà 45а, §ðý‘çàõà 64, ñêàçà‘õà 54; Ж – ñâå‘ðçàõà 361а и ñâå‘ðçàøà 355а, ñêàçà‘õà 357 и 
ñêàçà‘øà 358а. 

г) Четвъртият и петият разред са представени с по една форма само в 
“Митологията”: èçìð‘õà 51а и ìà‘õíàõà ñà 13а. 

д) От шести разред глаголи са използвани форми: 
- на -: М– çîêîñí‘õà 53, wæàäí‘õà 26а, ðàçóì‘õà 17а; 
- на –à: М– wáýùà‘õà ñà 42а; Ж – ïîçíà‘õà 360, ðàçêîïà‘øà 359а; 
- та –è /-¥: М– çàòðè‘õà 38, ïè‘õà 51а, ¹á¥‘õà ãî 27а; Ж– áè‘õà 356, èçáè‘øà 354 (и 

èçá¶‘øà 362), èçðàçá¥‘õà 360; 
- на ó: М– ÷ó‘õà 47; Ж– ÷ó‘õà 356а. 
е) Към по-особените случаи по отношение на разредите в І спрежение стоят 

формите: М– ïð·‘õà 65, ¹çå‘õà 21; Ж– ïð·å‘õà ìå 358а, ¹çå‘õà 361 и ¹çå‘øà 359а. 
Б) Глаголи от второ спрежение. Глаголите от това спрежение също добре са 

представени с форми за 3 л. мн. ч. 
а) От първи разред са най-много глаголни форми: 
- с новобългарски тип форми: М– wáçàëî‘æèõà ñà 57а, wãîð÷è‘õà ñà 54, §âî‘ðèõà 64, 

§ãîâî‘ðèõà 52а, ïà‘òèõà 38 и др.; Ж– èçãîðè‘õà 362а, èñïî‘ëíèõà 359, íàòîâà‘ðèõà 362а, ïîìî‘ëèõà 
ñ 354; 

- с черковнославянски тип форми: Ж– íàìý‘ñòèøà 354, ïîäàðè‘øà 358а, §ïó‘ñòèøà 
353а, ïîëî‘æèøà 356, ïîíó‘äèøà ì 355а, ðàçãðà‘áèøà 359а, ñîêðè‘øà 353а;  

- с двата типа форми: Ж- çàòâî‘ðèõà 353а и зàòâî‘ðèøà 353а, èçâà‘äèõà 353а и 
èçâà‘äèøà 353а, wñòà‘âèõà 360а и wñòà‘âèøà 354а, ôà‘òèõà 353 и ôà‘òèøà 353а. 

б) Към втория разред спадат глаголните форми: М– âè‘äýõà 13а, ¹äåðæà‘õà 40а; Ж– 
áîë‘õà ìå 362, âè‘äõà 353а и âè‘äîøà 362, äåðæà‘õà 359 и äåðæà‘øà ìå 353а, ñýä‘õà 361, 
¹äåðæà‘õà 360. 

В) Глаголи от трето спрежение. От това спрежение с форми за 3 л. мн. ч. са 
използвани над 30 глагола: 

- с новобългарски форми: М– ãëå‘äàõà 42а, äîôòà‘ñàõà 38, è‘ñêàõà 55а, ïîðà‘÷àõà 55, 
ïà‘äàõà 33, ñêàçó‘âàõà 62 и др.; Ж– áý‘ãàõà 359а, âðà‘ùàõà ñà 359а, äîõî‘æäàõà 360, äó‘ìàõà 356, 
èçâî‘æäàõà 354, èçãàáî‘ñàõà 362а, и др. и др. 

- с черковнославянски форми: Ж– êîíäè‘ñàøà 356, ñîâý‘òîøà ìå 358, ¹ïà‘äîøà 355 
- с двата типа форми:  Ж- õ·ðîòîíè‘ñàõà ãî 362 и õ·ðîòîíè‘ñàøà 358. 
Направеният преглед на формите за минало свършено време в езика на Софроний 

позволява да се направят няколко основни извода. 
Първо, в повестта “Митология” Софроний последователно използва новобългар-

ските форми за аорист, но в “Житието” се наблюдава съзнателно архаизиране с 
привнасяне на черковнославянски образци за 3 л. мн. ч. 

Второ, разпределението на глаголите в минало свършено време по разреди в 
спреженията напълно съвпада със съвременното им състояние. 

Трето, за 2 и 3 л. ед. ч. при глаголите от шести разред на І спрежение и от втори 
разред на ІІ спрежение у Софроний се предпочитат прегласени форми за разлика от 
съвремената книжовна норма. 

 
§ 36. Минало несвършено време 
Формите за минало несвършено време сравнително често присъстват в езика на 

двете повести. Повече от 150 глагола имат употреби в това време. За разлика обаче от 
другите глаголни времена тук по-видимо се открояват книжовните влияния от 
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черковнославянски. Нещо повече, може да се твърди, че в значителна степен 
преобладават форми, съвпадащи с черковнославянския имперфектен образец. 

1. Форми за 1 л. ед. ч. 
а) Глаголи от І и ІІ спрежение. При глаголите от тези две спрежения основни са 

формите с черковнославянското окончание -õü: М– æåëà‘õü 62а, íàäý‘õü ñà 15, 
íàïðà‘âõü 21а, òó‘ðõü 21а, ¹ìå‘ñõü 22, õîðàò‘õü 49а и др.; Ж– ãî‘òâõü ñ 354, íå çíà‘õü 
354, ìî‘ëõü 357, ì¥‘ñëõü 358, õî‘äõü 354а и др. 

Онези от глаголите, които имат [ж, ч, ш] пред тематичната гласна на сегашната 
основа, са с окончание –àõü: Ж– äåðæà‘õü 357, íå ìî‘æàõü 357, ìîë÷à‘õü 357а, ïè‘øàõü 354а, 
ïëà‘÷àõü 354, ¹‘÷àõü 354а, õî‘÷àõü 354. 

С новобългарското окончание –åõü се срещат само няколко форми: М– îðå‘õü 45а, 
¹çå‘õü 45, õî‘÷åõü 45; Ж– ñìý‘èõü 361, като формата е с редукция на [е] от окончанието. 
Ето и примери в изречения: Ж– àëà‘ ðó‘öý ìî‘è êàòî‘ íå áý‘õà ñâå‘ðçàí¥ äåðæàa þëà‘ðþ è òå‘ãëõü 
ãî íàäî‘ëó, è ìî‘ëõü ñ íà ñóëòà‘íó äà ì ïîùàäè‘ 357, íå ñìý‘èõü äà èçë‘çà ïîâî‘íü íè‘êàêü 
361. При глагола ìí се използва и окончание –ýõü: М – òà‘êîâà âå‘ùü ìíý‘õü, ïî÷òî‘ 
êó‘ðâèd ñàT¡ ÷ó‘æä·è‡ ìó‘æè 32. 

б) Глаголи от трето спрежение. Имперфектните форми на глаголите от това 
спрежение съвпадат с аористните, както е и в днешната книжовна норма: М– È à‘çü êàòî‘ 
ãî ïè‘òàõü è ëàñêà‘õü ãî ñàT¡ ñëà‘äê¥è‡ è êðî‘òê·è‡ ðý‘÷è, è ëþáå‘çíî ìó õîðàòè‘õü 62а, êàòî‘ ãw 
¹ãîñò‘âàõ, è ÿäå‘øå íà òðàïå‘çàòà, ñëó‘÷è ñ òà wñòà‘íà § ð¥‘áàòà êî‘ñòü ô ãî‘ðëîòî ìó 47; Ж– 
ïðîâî‘æäàõü ïîQâåòå äà ñîáè‘ðàòü ì·ð¶‘àòà 359. 

2. Форми за 2 и 3 л. ед. ч. 
Най-ясно картината на съотношението между новобългарските и черковно-

славянските по тип форми за минало несвършено време се очертава при формите за 
тези две лица от над 120 глагола. Тези форми всъщност в преобладаващата си част са за 
3 л. ед. ч. 

а) Глаголи от първо и второ спрежение. При тях предпочитано е черков-
нославянското окончание -øå. В “Митологията” например с него са форми от 40 
глагола, а с новобългарското окончание –åøå са използвани форми от 17 глагола. 

Черковнославянски тип форми с окончание -øå: М– ãðå‘øå 40, æèâå‘øå 29а, 
ì¥‘øå 20, ñìý‘øå 17, ÷ó‘øå 19, ÿä‘øå 33, áî‘ðøå ñà 15, âà‘ðäøå 18, è‘äøå 31 и др.; Ж – 
âà‘ðäøå 354а, âè‘äøå 357а, çíà‘øå 353а, òå‘ãëøå 357 и др. 

Новобългарски форми на –åøå. Макар и по редки, тези форми са образувани 
както от народни по произход глаголи, така и от книжовни: М– âà‘ëåøå 19, âàðòå‘øå 19, 
ãîñòå‘øå 44а, êàè‡ðòå‘øå 49а, íó‘äåøå 61, ñëó‘÷åøå 33а, ñýäå‘øå 33а, âîçñ¥ëà‘åøå 62а, õî‘÷åøå 14, 
ÿäå‘øå 30 и др.; Ж– ïè‘øåøè 362, ïîëå‘ãíåøå 356а, õî‘÷åøå 359 и др. 

Присъщата на котленския говор редукция на [е] в [и] се проявява и тук, като най-
често засяга крайно [е] в окончанието: М– á¥‘åøè ñ 31а, ï¶‘åøè 43а, æåëà‘åøè 12, õî‘÷åøè 
10а и õî‘÷åø¥ 39а. 

Колебанията на Софроний между старите книжовни форми и живите 
новобългарски особено видимо се проявява в случаите, когато от едни и същи глаголи 
се използват форми и по единия, и по другия образец: М– íó‘äøå 49 и íó‘äåøå 61, ñýä‘øå 
36 и ñýäå‘øå 33а, æåëà‘øå 49а и æåëà‘åøè 12, ÿä‘øå 33 и ÿäå‘øå 21; Ж– è‘äøå 357а и è‘äåøå 
361, ñýä‘øå 354а и ñýäå‘øå 354. 

Глаголите с [ж, ч, ш] пред тематичния гласен на сегашната основа имат 
окончание –àøå, както в черковнославянски: М– äåðæà‘øå 18, ëåæà‘øå 64, ìîæà‘øå 57а, 
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òå÷à‘øå 13, òðà‘æàøå 63а; Ж– äåðæà‘øå 357, ìî‘æàøå 353. Изкуствеността на тези форми личи 
от факта, че понякога надделява живото произношение и се появяват форми с 
новобългарското окончание: М - ¹‘÷åøå 66, õî‘÷åøå 18, ìî‘æåøå 56а; Ж– ïè‘øåøè 362, õî‘÷åøå 
354а. 

б) Глаголи от трето спрежение.  Те имат форми за това лице със съвременните 
оконмчания –аше /  -яше, писмено предавани  -àøå / -øå: М – ïîìà‘ãàøå 61а, ïîðà‘÷àøå 
18, ïîôà‘ùàøå 17, ïðîäà‘âàøå 21, ïó‘ùàøå 66, ðà‘äâàøå ñà 34, ñêàçó‘âàøå 14, wáèêà‘ëøå 63а, 
wñòà‘âøå 54а, ïîâåë‘âàøå 61, ïîäêà‘íøå 16а и др.; Ж – äà‘âàøå 355а, äó‘ìàøå 354а, çèìó‘âàøå 
355, ìèíó‘âàøå 355, íàáè‘âàøå 356, ïîäêëîí‘âàøå 361а ñîáè‘ðàøå 361а и др. 

3. Форми за 1 л. мн. ч. 
За това лице се сращат използвани малко на брой форми – от около десетина 

глагола. Те имат окончание –õìå, което е характерно за новобългарското имперфектно 
спрежение, и повечето форми напълно съвпадат със съвременните: М - §õî‘æäàõìå 26а; 
ñòîå‘õìå 353, õî‘÷åõìå 353, ãëå‘äàõìå 354а, è‘ìàõìè 355, ìèíó‘âàõìå 357, §õî‘æäàõìå 353, íå 
çíà‘õìå 358а, ÷ó‘äõìè ñ 355а. 

4.Форми за 2 л. мн. ч. не са използвани в езика на двете повести. 
5. Форми за 3 л. мн. ч. 
Всички използвани форми за това лице от над 30-те глагола съвпадат или са 

близки до новобългарските форми. Докато в черковнославянски окончанието е -õó, то 
у Софроний формите завършват на –àõà / -õà. 

а) Глаголите от І и ІІ спрежение имат окончание -õà: М– ìí‘õà 53а, ÿä‘õà 51а, 
ìà‘ìðõà 45, ñòî‘õà 56а, ÷ó‘äõà ñà 16а; Ж– á¶‘õà ìå 356, âà‘ðäõà 353, çîâ‘õà ìå 361, 
ìî‘ëõà 353а, ñâè‘ðõà 353а, ñìý‘õà ñà 353а, ñòî‘õà 362 и др. 

б) При глаголите от ІІІ спрежение формите са напълно съвременни: М– äó‘ìàõà 
54а, §õî‘æäàõà 36, ÷à‘êàõà 54, wñòà‘âõà 54а и др.; Ж– äà‘âàõà 355а, äîõî‘æäàõà 354, wáè‘ðàõà 
359а и др. 

6. Форми на спомагателния глагол åñìü / ñ±ìü за минало свършено и минало 
несвършено време 

Спомагателният глагол åñìü / ñ±ìü е използван от Софроний във формите за двете 
минали времена над 170 пъти. Формите му за минало  свършено и минало несвършено 
са общи, затова и заедно ще ги разгледаме. 

а) За 1 л. ед. ч. са в употреба три форми áýõü, áõü è á¥õü:  
- от тях в повече примери се среща първата - áýõü: М– Òà‘ íî‘ùü âè‘äýõü ñî‘íü, êà‘êî 

áý‘õü âüñå‘äíàëà íà åäíîãî‘ ô¶‘ë 41; Ж– ïîâ¥‘øå áî‘ëåO è íå‘ìîùåa áý‘õü 353, ¹ òà‘êîâà òýñíîòà‘ 
áý‘õü 355; 

 - втората форма áõü има не повече от пет-шест употреби: М– À‘çü ïî å‘ñòåñòâî 
æå‘íñêîå áa äýâî‘è‡êà 27а; Ж– à à‘çü êàòî‘ áa áëè‘çó äî íå‘ãî ôà‘òèõ ìó ïèùî‘ëó 357. 

 - третата форма á¥õü, която е старата същинска форма за аорист, в “Мито-
логията” се открива веднъж, а в “Житието” на три пъти: М– íå wñòà‘âèa íè‘ùî äà íå á¥‘õü 
íàó÷è‘ëü ñЃíà òâîåãî‘ 52; Ж– È êàòî‘ á¥a äå‘âU ãîäè‘íè 353. 

б) За 2 и 3 л. ед. ч. формите са също три – áå‘øå, áý, á¥. 
- първата форма áå‘øå, която е новобългарска по тип, има най-много употреби – 

например само в “Митологията” над 50 пъти, напр.: М– Ñðý‘ùíà  åäíî‘ äý‘òå ùî áå‘øå 
ï‘òü ãîäè‘íè 54а; Ж– ñòðà‘øåíü ïàøà‘ áå‘øå 354а; 

- кратката разновидност áý се появява веднъж: М– ùî‘ íå áý‘ âîçìî‘æíî 12; 
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- третата форма á¥ е книжовната черковнославянска форма за минало свършено 
време. В “Митологията” тя има над 30 употреби, а в “Житието” е по-рядка форма: М– è 
ñêàçà‘ èìü ¶w‘ùå êàêâî‘ á¥‘ òîâà‘ 17; Ж – íå á¥‘ ìó âîçìî‘æíî 356а. 

в) За 1 л. мн. ч. в “Житието”  се появява форма áý‘õìè: áý‘õìè ÷åòâî‘ðèöà ¹ åäíà‘ 
âåðè‘ãà êðà‘òêà 356а. 

г) За 2 л. мн. ч. употреби не се откриват. 
д) За 3 л. мн. ч. освен новобългарските форми áý‘õà и á‘õà в “Житието” се изпол-

зва и черковнославянската форма á¥‘øà: М– äðó‘ãèòå ô·ëî‘ñîô¥ ùî‘ áý‘õà ïð¶‘èøëå ñàT¡ Ñvíò¶‘ïà 
50, î‘í¥ á‘õà òîãè‘âà òðî‘è‡öà wðòà‘ö¥ 55; Ж– Ïîòå‘êîa äî î‘í¥ ÷ëЃâö¥ ùî‘ áý‘õà ìî‘ëèëè 354, 
ðó‘öý ìî‘è íå á¥‘øà ñâå‘ðçàí¥ 357, íå áý‘õà ñà ñîáðà‘ëè 353а. 

7. В заключение могат да се направят два основни извода относно формите и 
употребата на минало несвършено време. 

Първият е, че в спрежението на глаголите за минало несвършено време 
Софроний не спазва последователно нито черковнославянския, нито новобългарския 
образец, макар че преимуществото е на страната на старите книжовни форми. 

Вторият е, че спрежението на спомагателния глагол åñìü / ñ±ìü, както в 
новобългарски, е общо за минало свършено и минало несвършено време, но не е 
еднотипно. От една страна, в него се съчетават форми на черковнославянското 
спрежение за минало свършено и минало несвършено време, от друга, са използвани и 
новобългарските образци. 

 
§ 37. Минало неопределено време  
С форми за повече лица това време е застъпено в “Митологията”, докато в 

“Житието” са представени само три лица – 1 и 3 л. ед. ч. и 3 л. мн. ч. Софроний си 
служи сравнително често с форми за минало неопределено време, като ги използва в 
новобългарския им вид – само на три пъти спомагателният глагол е употребен в 
черковнославянския му формален образец åñìü. В няколко случая освен обичайните 
форми със спомагателен глагол åñìü + минало свършено деятелно причастие 
Софроний прибягва и до неопределени форми със спомагателен глагол áóäà. 

а) За 1 л. ед. ч. има форми както с новобългарския облик на спомагателния глагол 
ñ±ìü, така и с черковнославнския åñìü, като първите преобладават.  

Новобългарският образец в положителни форми се появява само в “Житието” в 5 
примера: è ìíý‘øà êà‘êî ñ±ìü ãî à‘çü ñêðè‘ëü 353а. Отрицателните форми, образувани с 
частици íå, íèòî‘, са само с новобългарския образец: М – íå‘ ñ±ìü ãî âðåäè‘ëà 40, íå‘ ñ±ìü 
âè‘äëü 66а, íå‘ ñ±ìü ïðèíå‘ñëü 45а и др.; Ж – íå‘ ñ±ìü ñêðè‘ëü 353а, íå‘ ñ±ìü õî‘äèëü 362а, íèòî‘ 
ñìü ¹çå‘ë . . .  íèòî‘ ñìü äà‘ëü 362а и др. 

Черковнославянският образец веднъж се среща в “Митологията” и на два пъти в 
“Житието”: М – à‘ç å‘ñìü ÷ó‘ëü 64; Ж – ïðèøå‘ëü å‘ñìü 358, å‘ñìü . . .  ñòî‘ðèëü 360. 

б) За 2 л. ед. ч. форми са употребени само в “Митологията” от 13 глагола, всички 
– новобългарски: ñè äó‘ìàëü 46а, ñè çãðåøè‘ëü 59, íå‘ ñè èñïðà‘âèëü 60, wñòà‘âèëü ñè 56, ñè 
ïîâåë‘ëü 20а, ñè ¹‘÷èëü и др., напр. Ñ¥‘íå ìîè‡ äîáðý‘ ñè ðå‘êëü òîâà‘ è ðàçó‘ìíî ñè íàó‘÷èëü íà¡T 
65. 

в) За 3 л. ед. ч. формите са също новобългарски. Само в Митологията над 20 
глагола имат използвани такива форми, а в “Житието” – над 8: М – äà‘ëà å 54а, å 
çàïî‘ìíèëü 56а, å èçëî‘ãàëü 56а, å èç‘ëî 34, å wñòà‘ëî 68а, ñà å ðîäè‘ëü 65а, и др.; Ж – å ¹çå‘ëü 
354а, å ðàçñ¥‘ïàëü 362а. Срещат се примери и с редуциран вид на спомагателния глагол: 
М – ùî ò¥‘ è‡ ðå‘êëü 56а; Ж – ã¶ è‡ ïðîäà‘ëü . . .  ã¶ è‡ èçãî‘íèëü 358а. 
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Както в народната реч в някои случаи при третоличната форма спомагателният 
глагол се изпуска: М - ¹ åäèO äå‘íü ïð·è‘äå ãî‘ëóáà ùî‘ áå‘øå òó‘ðèëü æèòîU ¹ äó‘ïêàòà, è ïîãëå‘äíà 
æèòîU êà‘êî ñà ¹ìà‘ëèëî è ô·ð‘ñàëî § ñî‘ëíå÷í¥ ïå‘êü 40а; Ж – íå âè‘äèd ëè ñåáý‘ ñè êà‘êî ò 
ôà‘òèëà ÷ó‘ìàòà 359. 

В езика на “Митологията” за това лице се срещат и форми за минало 
неопределено време, образувани със спомагателен глагол áó‘äà: Ìîëþ‘ â¥ âè‘æäü ò äà íå 
áó‘äå çàïà‘ëèëü í‘êîè‡ ÷Ѓëâêü ìî‘òà ñòî‘êà è ãîðè‘. À î‘í¥ ìó ðå‘êîõà: Íå å çàïà‘ëèëü òà‘ìî î‘ãíü 
íè‘êîè‡ 56а, . . .  êîãè‘ ¹çå‘ ñ¥‘íü ìî‘è‡ òàêî‘â¥è‡ ðà‘çóìü è ô·ëîñîô¶‘à, äà íå áó‘äå § ðîæäå‘í·å ñâîå‘ 
ïð·‘ëü òîâà‘ ñëîâå‘ñíîå å‘ñòåñòâî 65. 

г) За 1 л. мн. ч. е регистрирана една употреба: М– êàêâî‘òî ñìå ÷ó‘ëè êà‘êî ñà¡T ìíî‘ãw 
ìî‘ëá¥, è ñàT¡ ìëT¡ò¥‘í, è ïî‘ñòü ùî‘ ¹÷è‘íèëà ìà‘òåðü åãw‘, òà‘ ïðîñè‘ëà ñ¥‘íà § áЃãà 43. Формата е 
народна. 

д) За 3 л. мн. ч. се откриват форми в три примера: М– íå ñà ìè‘íàëè 49а; Ж– ñà 
ïîèøëå‘ 355, ñà ñòà‘íàëè 362а. 

2. В заключение може да се каже, че:  
първо, когато повествованието налага, Софроний си служи с минало неопре-

делено време, чиито форми в езика му имат напълно съвременен вид – изключенията са 
незначителни. Не рядко, както в народния език,  в 3 л. ед. ч. спомагателният глагол се 
изпуска;  

второ, в употреба се въвеждат и форми със спомагателен глагол áó‘äà, но 
примерите са малко, и то само за 3 л. мн. ч. в повестта “Митология”. 

 
§ 38. Минало предварително време 
Формите за минало предварително време се покриват напълно със съвременните 

книжовни образци. Представени са три лица – 1 и 3 л. ед. ч. и 3 л. мн. ч. 
а) За 1 л. ед. ч. са употребени форми от 5 глагола: М– áý‘õü âüñý‘äíàëà 41, á‘õü 

¹á¥‘ëü 50; Ж– á‘õü ñîáðà‘ëü 358а, áý‘õü §÷à‘ëü ñåáý‘ 355, áý‘õü ñ ðàçãî‘ðäèëü 355. 
б) За 3 л. ед. ч. формите са от петнадесетина глагола: М– ãëå‘äàëü áå‘øå 65а, áå‘øå 

êó‘ïèëî 67, áå‘øå íàïè‘ñàëü 47а, áå‘øå ïð·‘ëà 58, íà¹‘÷èëü  áå‘øå 18, áå‘øå òó‘ðèëà 40 и др.; Ж– 
áå‘øå ì õâà‘òèëü 355, ñà áå‘øå çàêë‘ëü 356а, áå‘øå ãw çàêëþ‘÷èëü 361а, ìè áå‘øå ìíî‘ãî 
äîòå‘ãíàëî 362, áå‘øå wáëàäà‘ëü 359 и др. 

в) За 3 л. мн. ч. повече форми откриваме в “Житието”: М– áý‘õà ïð·èøëå‘ 50, áý‘õà 
êîíäè‘ñàëè 40а; Ж– ñà áý‘õà ìî‘ëèëè 354, íå áý‘õà ñà ñîáðà‘ëè 353а, áý‘õà ïîáý‘ãíàëè 356,  áý‘õà 
ðàçñ¥‘ïàëè 359а, ïð·èøëå‘ áý‘õà 361. 

 
§ 39. Причастия и деепричастие 

Подсистемата на причастията в езика на книжовник като Софроний Врачански може да 
допринесе немалко за изясняване на развойните процеси в книжовноезиковото 
развитие, да очертае насоката на търсенията в областта на глаголните времена и 
наклонения в периода, когато книжовниците на практика решават въпроса за характера 
и основата на новия книжовен език. 

Наблюденията над използваните в двете Софрониеви повести причастия показват, 
че Софроний си служи с причастната система на народния език. Още един факт, който 
дава основание да се твърди, че той застава на позициите на съвременната му говорна 
езикова ситуация и последователно внедрява структурните особености на народния 
език в книжовната си практика. 
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1. Най-широко и най-богато застъпени са формите на минало свършено 
деятелно причастие, жива категория в народния език, представено и в черковно-
славянската морфологична система като минало действително несклоняемо причастие. 

С наставка -ë са образувани минали деятелни причастия от около 100 глагола. 
Тези причастни форми участват в изграждането на сложните форми за различни 
глаголни времена в изявително и преизказно наклонение. Използвани са и трите родови 
форми: 

- за мъжки род: М– á¥ëü и á¶ëü 36, ãëåäàëü 65а, äóìàëü 46а, çàïàëèëü 56а, çãðåøèëü 
58а, çãóäèëü 26, èçëîãàëü 56а, èìàëü 33, wñòàâèëü 60 и др.; Ж– äåðçíóëü 358, ñêðèëü 353а, 
ïîòåãëèëü 362а, çàìåðçíàëü 361а, ¹çåëü 354а и др.; 

- за женски род: М– âðåäèëà 40, äàëà 54а, êàçàëà 18а, ïàòèëà 31, ðåêëà 18а, ñêàçàëà 
18а, ñòðóâàëà 31а и др.; Ж– ôàòèëà 359; 

- за среден род: М– ãíóñèëî 21, èçëî 34, ñòàíàëî 26, ¹ìàëèëî 40, ôèðñàëî 40 и др.; 
Ж– ñ ðàçáýãàëî 360, äîòåãíàëî 362; 

- за множествено число формите на това причастие имат окончание –è, по-рядко 
-å: М– èìàëè 53а, êîíäèñàëè 40а, ìèíàëè 59а, ïàäàëè 33; Ж– ñîáðàëè 353а, ñòðîøèëè 360а, 
¹äåðæàëè 360а, íàèøëå 353а, §èøëå 354а, ïð·èøëå 361 и др. 

2. Минало несвършено деятелно причастие много рядко се открива, и то 
формално съвпада със свършеното: М– âèäýëü 21, âëàçëü 63а, ÿëà 63а; Ж– èç±èøåëü 
355а. 

3. На второ място по застъпване са формите на минало страдателно причастие. 
Те са изцяло новобългарски и най-често се използват като сказуемни определения:  

- за мъжки род се откриват форми като: М– *íàäâ¥òü (äà ñòî‘ðè íàDâ¥‘ò· ùî‘ ìó 
ïîâåëå‘è‡ îíü ùî‘ ãî å íàDâ¥‘ëü 63а); Ж– áå‘øå wáëå‘÷åO 358, áå‘øå ï·à‘íü 357а, ïðîâî‘äèO áå‘øå 354, íå 
á¥‘øà ñâå‘ðçàíü 357 и др.  

- за женски род са употребени повече форми в “Митологията”: âå‘ðçàíà 36 25а, 
¹êðàñå‘íà è íàãî‘òâèíà 31, w¾ó‘âàíà è wãîð÷å‘íà 36 и др.  

- за среден род се намират причастия като: М– âç‘òî 11, ëè‘¾àíî 11, ïè‘ñàíî 16а, 
ïîâåëå‘íî 52, ïîêðè‘òî 41, ðàçãîðå‘íî 39а и др.  

- формите за множествено число са с окончание -è / -¥: М– çàïå÷à‘òåí¥ 53а, 
ïðèçîâà‘í¥ 44, íàñè‘ëí¥ 38а, íàïè‘ñàíè 47 и др.; Ж– èñïî‘ëíåí¥ 360, ñâå‘ðçàí¥ 357, ñîáðà‘íè 356а 
и др. 

Когато са употребени като обикновени определения, страдателните причастия 
познават и членуването: М– íàäâ¥‘ò· 59а, ïðèçîâà‘í¥òå 51а. Освен това при тях се 
проявява и редукция на е пред наставката -í-, това се вижда от изнесените примери. 

4. Сегашно деятелно причастие, присъщо на черковнославянската глаголна 
система, е употребено еднократно, и то в подзаглавието на “Митологията” – 
ïðî÷èòàþùèìü 10а. Като чужди на народния език форми, Софроний избягва да си служи 
с такива причастия. Същото се отнася и за сегашно страдателно причастие, което пък 
изобщо не се появява в езика на двете повести. 

5. Деепричастието е също така несвойствена на Софрониевия език глаголна 
форма в езика на двата ръкописа. И тя се появява само веднъж, но за разлика от 
деепричастните форми в “Неделника”, които са от черовнославянски тип58, тук 
срещаме народна деепричастна форма от източнобългарски диалектен тип, образувана 
с наставка -ùåöü. Деепричастието òå÷åùåöü е употребено в “Митологията”: Òîãè‘âà 

                                                            
58 Вж. Ничева К. Езикът на Софрониевия “Неделник” … с. 23. 
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ô·ëî‘ñîôà êàòî‘ ÷þ‘ òîâà‘ § æåíà‘òà òàêè‘âà ðý‘÷è ïîïðåìåíî‘ãî ñà çàðà‘äâà, è òå÷åùå‘öü §è‘äå ïðè 
íå‘ãî 48. 

Както е известно, деепричастията от този тип стават твърде характерни за 
книжнината през 60-те – 80-те години на ХІХ век, когато са били на път да се утвърдят 
в книжовния ни език, но по ред причини биват изместени от югозапданите диалектни 
форми на -йки и изоставени59. 

 
§ 40. Обобщени изводи за глаголните категории 
Направеният анализ на морфологичните особености при глагола позволява да се 

изведат няколко крайни обобщени извода: 
1. Софроний напълно се е отказал от изкуствените форми на черковнославянския 

инфинитив, използвани в тогавашната писмена практика по традиция. Тяхното място е 
заето от новобългарските аналитични средства. 

2. Граматичният вид и разпределението на глаголите по спрежения напълно 
съответства на утвърдилити се по-късно морфологични норми в изграждания книжовен 
език и почти изцяло съвпада с тяхното съвременно състояние. 

3. Особоно важна новобългарска особеност при морфологичната категория 
наклонение е употребата на преизказни глаголни времена. По този начин, след 
Паисий, Софроний е вторият възпрожденски книжовник, който им прокарва път към 
книжовната морфологична система. От новобългарски тип са и останалите три 
наклонения – изявително, повелително и условно. 

4. Софроний си служи с почти всички обичайни за народния език глаголни 
времена, като изключително много допринася за възприемането и утвърждаването на 
новобългарското им спрежение в изграждания книжовен език. 

5. Разширената диалектна основа на Софрониевия език и тук намира израз в 
привличане на особености от западнобългарските диалекти, когато те в някаква 
степен стоят по-близко до старите книжовни образци (например при бъдещите 
времена). 

6. Ако в “Митологията” в повечето случаи черковнославянски глаголни форми 
се появяват по силата на непреодоляни писмени навици, то в “Житието” учестеното им 
присъствие е съзнателно следвана езикова линия, която може да се обясни със 
стремежа на Софроний през този период да постигне, от една страна, по-висока 
обработеност чрез привличане на средства и форми от старата писмена норма, а, от 
друга страна, като че ли да подчертава и внушава нуждата от приемственост между 
старата и новата книжовна форма на българския език. 

 
 

VІ. НАРЕЧИЯ 
 

§ 41. Наречието в езика на Софроний 
Като клас неизменяеми думи, които означават “признак на действие, на друг 

признак или предмет”60 и имат предимно обстоятелствено или пояснително значение, 
наречията са сравнително широко представени като част на речта в езика на 
“Митологията” и “Житието”. Близо 200-те наречия, с които си служи Софроний 
Врачански, включват главно домашен лексикален материал от живия народен език и 
отчасти от книжовни източници. Анализът им позволява да се види не само реалното 
състояние на лексиката в тази малко изследвана категория думи в началото на ХІХ в., 
но и да се очертаят процесите на формирането й като книжовна система. 
                                                            

59 Вж. Първев Хр. Установяването на деепричастието в съвременния български книжовен език.- 
Помагало по история на българския книжовен език. Възрожденски период. Съставител Венче Попова, 
С., 1979, с. 344-351. 

60 Граматика на съвременния български книжовен език, т.2. Морфология, БАН, С., 1983, с.387. 
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Софроний не е особено затруднен в намирането на нужните му думи с наречно 
значение – на негово разположение са както живите форми в народния език, така и 
познатата му практика в дамаскините.. Ето защо народни и книжовни наречия нерядко 
се конкурират при изразяването на едни и същи значения, но трябва да кажем 
определено, че основни си остават народният тип наречия. Ето някои типични примери 
в това отношение: áî‘ðçî и ñêî‘ðî (áî‘ðçî èçë‘çîa èç± êàï¶‘àòà Ж-360, ñêî‘ðî äà‘è‡ âü‘æå äà ¹áý‘ñ 
òîãî‘ ïåçâå‘íêà Ж-357); êî‘ëêî и êîëè‘êî (àìè‘ êî‘ëêî ëè ñòða èìàa Ж-360а, êîëè‘êî ì ïîíîøà‘âàõà è 
¹êîð‘âàõà ìå Ж-355а); ïî‘ñëý и ïîòîâà‘ (ïî‘ñëý êàòî‘ á¥ âå‘÷åR ïîè‘äîa Ж-360, ïîòîâà‘ íà÷å‘íà 
òó‘ð÷èíà âîè‡ñêà‘ áàòà‘ë·à Ж-355); ïîâñà‘äå и ïîâñþ‘äó (àëà‘ êàòî‘ ñà êàñà‘ï¥òå ïîâñà‘äå ðàçíå‘ñåí¥ ïî 
ÖàðèãðàD Ж-353, è õî‘äèõìå ïî‘ñëý èç± ïëå‘âåO è ïî ñåëà‘òà ñòЃ¥õìå âî‘äó ïîâñþ‘äó Ж-359); ìíî‘ãî и 
sý‘ëw (î‘íü ì ìíî‘ãî íåíàâè‘äøå Ж-354, àëà‘ ïî‘ìîùü ìëT¡ò¥í êà¡Lâî‘òî è‘ìà wá¥÷à‘è‡ sý‘ëw ìà‘ëî 
ì ïîäàðè‘øà Ж-358а); ïîíàïðå‘äè и ïîïðå‘æäå (ïîíàïðå‘äè íå á¥‘ âîçìî‘æíî äà ïîè‘äó íà ¹÷å‘í·å 
Ж-353, àëà‘ ïîïðå‘æäå äîêëå‘ íå áý‘õà ñà ñîáðà‘ëè î‘í¥ äî‘ëæíèö¥ Ж-353а); ïàêü и ïà‘êè (íà 
òðå‘ò·à äå‘íü ïà‘êü ì ïîçîâà‘ ïàøàU Ж-355, âü ëý‘òî, 1800, ïà‘êè ñ ïîâäè‘ãíà âîè‡ñêà‘ öðT¡êà 
361а); òî‘ëêîâà и òîëè‘êî (òî‘ëêîâà ìó ðå‘êîa Ж-357а, òîëè‘êî áå‘øå âðå‘ìå æà‘ðêî Ж-355а). 

От една страна, тази му практика, а от друга – неустановеността все още на 
общоприети при народните наречия книжовни форми, обуславят съществуването на 
ред варианти – словообразувателни, фонетични или просто графични:  

- примери за фонетични и словообразувателни варианти: áå‘ëêè М-56 и áå‘ëêèìü 
М-13а, áëè‘çó Ж-354а и áëè‘çêó Ж-353, âîè‘ñòèíà М-56 и âîè‘ñòèíó М-19, äàëå‘êî М-50 и 
äàëå‘÷ü Ж-354 (äàëå‘÷êî Ж-357), èñïå‘ðâà Ж-362а и èñïå‘ðâåíü Ж-360, êîãà‘ Ж-357а и êîãè‘ Ж-
355а, íè‘êîãà М-66а и íè‘êîãè М-66, §äàëå‘êî М-44 и §äàëå‘÷ü Ж-355 (§äàëå‘÷êî М-53а), 
§íàïðå‘äü М-25 и §íàïðåäè‘ М-14, ïàêü Ж-355 и ïà‘êè Ж-361, ïåøü Ж-359а и ïý‘øè Ж-355а, 
ïîâñà‘äå Ж-353 и ïîâñþ‘äó Ж-359, ñåãà‘ Ж-358 и ñåãè‘ Ж-357, ¹çà‘äè М-24 и ¹çà‘ä Ж-357а; 

- примери за графични варианти дават такива употреби като: áî‘ðçî Ж-360 и 
áî‘ðçw Ж-354, âîâý‘êè М-39а и âîâå‘êè М-25, äîáðå‘ М-40 и äîáðý‘ М-44, ·w‘ùå М-25 и èw‘ùå 
М-33 и др. под. 

Във формата си наречията се подчиняват на новобългарския начин за изразяване 
на степените за сравнение, които са образувани с частици ïî и íàè‡, както това е при 
прилагателните: М – ïîâ¥‘ñîêî 35а, ïîâ¥‘øå 20а, ïîäîáðý‘ 57, íà‘è‡ â¥‘øå 40а; Ж – ïîäàëå‘÷ü 
360, ïîâäî‘ëó 358а, ïîñêî‘ðî 362, ïîïðå‘æäå  353а, íà‘è‡ âå‘÷å 361а, íà‘è‡ ïî‘ñëý 356а, íà‘è‡ ìíî‘ãî 
362а. Някои от степенуваните форми са се лексикализирали като самостоятелни 
лексеми, напр. ïî‘âå÷å, ïîâ¥‘øå, ïîíàïðåäè‘. 

 
§ 41а. Наречията откъм състав 
Разглеждани откъм състав, наречията са два типа: прости – такива като áëèçó М-

19, ãî‘ðý М-31, äíåñü М-49, sëå Ж-362, ëå‘ñíî Ж-355а, ìà‘ëî Ж-359 и др.; и сложни – те са 
образувани от други думи с помощта на предлози âü / âî, äî, çà, èç, íà, §, ïî, ñ, ¹. Тези 
предлози са свързани с: 

а) съществително: âîâý‘êè М-67, âîè‘ñòèíà Ж-357а, äîâå‘÷åðà Ж-359а, äîêîëå‘íý Ж-
357а, äîêðà‘è‡ М-55, çà¹‘òðà Ж-360, íàâðå‘ìå М-58а, íàãî‘ðý М-38, íàäî‘ëó Ж-357, íàè‘ñòèíà Ж-
359, íàïîñî‘êà Ж-361, íàðý‘äü  М-16, íàñè‘ëà М-39а, íàñðý‘ùà Ж-361, íà¹‘òðå Ж-353, §ãî‘ðý М-
22, §äî‘ëó М-39, §ñðý‘ùà Ж-361, §ñó‘òðà М-41, ¹äî‘ëó М-35а; 

б) прилагателно: èç±íî‘âà Ж-355, íàïðà‘çäíî М-17, íàïó‘ñòî М-47а; 
â) ÷èñëèòåëíî: çà‘åäíî М-55, èñïå‘ðâåíü М-65, èñïå‘ðâà Ж-362а; 
г) местоимение: çàòîâà‘ Ж-361а, çà‘ùî М-39, §òîâà‘ Ж-353а, ïîòîâà‘ Ж-355; 
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д) друг предлог: íàçà‘äü М-55, íàw‘êîëó Ж-360, íàïðå‘äü М-27, íàñðý‘äü М-47а, ¹çà‘äè 
М-24; 

е) наречие: âü ìà‘ëå Ж-357а, âñêî‘ðý Ж-353, äîñåãà‘ М-67, çàíàïðå‘äü Ж-358, íàâî‘íü М-
66, íàäàëå‘êî Ж-361, íà‘ïðåêè Ж-356а, íàñêî‘ðî М-68, §âíó‘òðå М-64, §âî‘íü М-56, §ãäå‘ М-27, 
§äà‘âíà М-36а, §äàëå‘êî М-44, §äàëå‘÷êî М-53а, §äàëå‘÷ü Ж-357, §êà‘êî М-31а, §êàòî‘ М-12а, 
§íàïðå‘äè М-14, §íàïðå‘äü М-25, §òà‘ìî Ж-353а, §òó‘âà Ж-353, §òîãè‘âà М-24, §òó‘êà М-31а, 
ïîâî‘íü Ж-359, ïîâñà‘äå Ж-353, ïîâñþ‘äó Ж-359, ïîïðåìíî‘ãî М-21а, ïîñåãà‘ М-58а, ñâ¥‘øå Ж-
360. 

 
§ 41б. Наречията откъм произход 
Характеризирани откъм произхода им, малка част от наречията като âîíü, ïàêü, 

âà‘ìî, sý‘ëw, ïåøü и др. могат да бъдат отнесени към непроизводните. 
Производните наречия, каквито са всички сложни наречия и част от простите, са 

получени от имена, глаголи или от местоименни наречия. 
а) От съществителни имена чрез лексикализиране на стари падежни форми 

(предложни и безпредложни) са получени освен посочените вече наречия, образувани с 
предлог и съществително, и следните:  

- от винителни форми: äíåñü М-45, çèìà‘ñü М-39; 
- от творителни форми: äå‘íåìü Ж-362а, íî‘ùåìü Ж-354а, ñè‘ëîìü Ж-359; 
- от местни форми: äî‘ëó Ж-353а, ãî‘ðý Ж-354а, ¹‘òðå М-66, âå‘÷å М-62. 
б) Към прилагателни имена възхождат наречията със завършек -î, които 

съвпадат с формата на прилагателното за ср. р. Тази група е голяма, към нея се отнасят 
наречия като ãíý‘âíî, ãîð÷è‘âî, æà‘ëíî, çäðà‘âî и т.н. –  те ще бъдат цялостно представени в 
групите наречия по значение. 

 От прилагателно е получено и наречието ìóæåñêè М-64, което е единичен 
представител на голямата съвременна група наречия, чиято форма съвпада с формата 
на прилагателните имена за м. р. със завършек на -и. От падежни форми са получени 
наречията: 

 - за местен падеж: äîáðý‘ Ж-354а, sëå Ж-362;  
- за родителен падеж: èç±íî‘âà Ж-355. 
в) От числителни имена, освен вече посочените предложни образования âåäíî‘, 

âåäíî‘øü и др., са получени и наречията: ïåðâî М-61, âòîðw М-48, употребявани при 
изреждане. 

г) От глагол е получено наречието ìîëêîìü М-66а. 
д) Местоименен произход имат наречията: 
- от въпросителни местоимения: çà‘ùî Ж-354, êàêâî‘ М-29, êî‘ëêî М-56, êîëè‘êî Ж-

353а, êîãà‘ Ж-357а, êîãè‘ М-27, êà‘êî М-18, êà‘ìî Ж-358а; 
- от относителни: êàòî‘ М-53, çàùî‘òî М-49а, êî‘ëêîòî М-16; 
- от неопределителни: íå‘ãäå М-29, í‘êàäå М-18, í‘êàêü М-29; 
- от отрицателни: íè‘ãäå Ж-360, íè‘êàêü Ж-356, íè‘êîãà М-66а, íè‘êîãè М-18; 
- от обобщителни: âñ‘êîãè М-33, âñàäå‘ М-13а; 
- от показателни: òó‘êà М-354, òà‘êw Ж-354, òà‘ìw Ж-359а, òîãè‘âà Ж-355, òîãè‘ñü М-

50, òîëè‘êî Ж-355а, òî‘ëêîâà М-14 и др. 
 
§ 41в. Наречията откъм значение 
Според значенията им използваните от Софроний наречия могат да се поделят на 

седем групи: 
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1. Наречия за място 
а) Всички наречия за място са от домашен произход, като с книжовни източници 

могат да се свържат само няколко: âíó‘òðå М-34, Ж-353а, êàìî ‘къде’ М-54, Ж-362, êóäå‘ 
‘къде’ Ж-354, §âíó‘òðå М-64, Ж-353а, ïîâñþ‘äó Ж-359, ñâ¥‘øå ‘отгоре’ Ж-360, òà‘ìî М-45, 
Ж-359а (§òà‘ìî М-17, Ж-353а) – на тяхно място в книжовния речник днес намираме 
народните форми: вътре, отвътре, къде, навсякъде, отгоре (но и свише), там, оттам. 

б) Основната част от народните наречия за място са се утвърдили в книжовния 
език: áëè‘çó М-25, Ж-359, áëè‘çêó Ж-355а, â¥ñî‘êî М-35а, âîíü М-54, Ж-360 (íàâî‘íü М-30а, 
Ж-356, §âî‘íü М-56, Ж-360а, ïîâî‘íü М-40, Ж-360), ãäå М-54, Ж-362 (íå‘ãäå М-29а, íè‘ãäå 
Ж-362, §ãäå‘ М-44, Ж-357), ãäå‘òî М-42а, ãî‘ðý М-46а, Ж-354а (íàãî‘ðý М-33, Ж-357, §ãî‘ðý 
М-44, Ж-353), äàëå‘êî М-35, Ж-353а (íàäàëå‘êî Ж-361, §äàëå‘êî М-44, Ж-362), äàëå‘÷ü Ж-360 
(§äàëå‘÷ü Ж-357а), äàëå‘÷êî Ж-357 (§äàëå‘÷êî М-53а), äî‘ëó М-24, Ж-353а (íàäî‘ëó Ж-357, 
§äî‘ëó М-33, ¹äî‘ëó М-35а), íàçà‘äü М-26а, Ж-354, íàw‘êîëó М-45, Ж-360, íàïîñî‘êà Ж-361, 
íàïðå‘äü М-31, Ж-358а, íàñðý‘äü М-50а, íàñðý‘ùà Ж-353а (§ñðý‘ùà Ж-361а), í‘êàäå М-18, 
òó‘êà М-48, Ж-354 (§òó‘êà М-31а). 

в) Диалектен характер днес имат следните няколко наречия: âà‘ìî ‘тук’ Ж-354, 
âñà‘äå ‘всякъде’ М-13а, Ж-360а (ïîâñà‘äå ‘навсякъде’ Ж-353), §òó‘âà Ж-353. Софроний ги е 
взел от западнобългарските диалекти, стремеейки се да разшири диалектната база на 
книжовния си език. 

2. Наречия за време 
а) И тук има малък книжовен пласт наречия, които не се задържат в книжовния 

речник. Те са: âîâý‘êè ‘вечно’ М-67, âñêî‘ðý ‘скоро, в кратко време’ Ж-353, çà¹‘òðà 
‘сутринта’ Ж-360, èñïå‘ðâåíü ‘отначало’ М-62, Ж-360 (èñïå‘ðâà Ж-362), êà‘êî ‘откакто’ Ж-
355 (§êà‘êî ‘откакто’ М-31а), êàòàäíå‘âíî ‘всекидневно’ М-29, êîãäà‘ ‘кога’ Ж-355, §òîâà‘ 
‘по-късно’ Ж-353 (ïîòîâà‘ ‘след това’ Ж–355), ïîïðå‘æäå ‘по-рано’ Ж-353, ïîñåãà‘ ‘след 
малко’ М-53, ïîñëýäè‘ ‘по-после, по-късно’, òóêî‘ ‘веднага’ М-61. 

б) Ония от народните по източник наречия, които продължават съществуването 
си в книжовния език, са: âåäíî‘øü М-43, Ж-359а, âå‘÷å М-54, Ж-356а, äå‘íåìü Ж-354а, äíåñü 
М-49, äîâå‘÷åðà Ж-359а, çèìà‘ñü М-39а, êàòî‘ М-45, Ж-355 (§êàòî‘ М-12а), êü‘ñíî Ж-360, 
íàâðå‘ìå М-58а, íàïðå‘äü М-17а (çàíàïðå‘äü Ж-358, §íàïðå‘äü М-24а, §íàïðåäè‘ М-14, ïîíàïðå‘äè 
Ж-359), íàñêî‘ðî М-56а, Ж-356а, íè‘êîãà М-66а, íî‘ùåìь М-66а, Ж-359, §äà‘âíà М-36а, 
§êà‘êòî М-12а, ïî‘ñëý М-34, Ж-354, ðà‘íî Ж-360, ñåãà‘ М-32, Ж-357 (äîñåãà‘ М-49а, Ж-359), 
¹‘òðå М-46. 

в) Малка група наречия са употребени във форми, които днес са остарели или 
са диалектни: äîêëå‘ М-27, Ж-361а, êîãè‘ М-27, Ж-357 (âñ‘êîãè М-33, Ж-354, íè‘êîãè М-
68), íà‘ïîêîíü ‘най-после’ М-29, §ñó‘òðà ‘сутринта’ М-41, òîãè‘âà М-17, Ж-355 (§òîãè‘âà М-
24), òîãè‘ñü М-52. 

3. Наречия за начин 
а) Те са най-голяма група благодарение на наречията, получени от прилагателни 

на -î, които не се различават от днешните. Такива са: áåçãëà‘ñíî М-42а, áëàãîïîëó‘÷íî М-
68а, áî‘ðçî М-26, Ж-360, âîæäåëå‘ííî М-49а, ãíý‘âíî М-18а, ãî‘ðêî М-40, ãîð÷è‘âî М-34а, 
æà‘ëíî М-54а, çàêîíî÷è‘ñòî М-29а, çäðà‘âî М-25, êðý‘ïêî М-39, Ж-362, ëàñêà‘òåëíî М-14, ëå‘ñíî 
М-46, Ж-355а, ëþáåçíî М-62а, Ж-362а, ìèðíî Ж-356а, íàïðàçäíî М-17, íåèñòîâíî М-17, 
íåïðåñòà‘ííw М-55, íåñïîêî‘è‡íî Ж-354, ïðà‘âî М-25а, Ж-356а, ïðî‘ñòî М-28, ïðîòè‘âíî М-20а, 
ðà‘âíî М-57, Ж-355а, ðà‘äîñòíî М-48, Ж-358, ñêðè‘òî М-66а, Ж-358а, ¹ñå‘ðäíî Ж-362а, òà‘è‡íî 
Ж-354а. 
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б) От другите наречия само няколко, които днес не се използват или са остарели, 
могат да бъдат представени като книжовни по източник: âå‘äíî ‘заедно’ М-67а, èç±íî‘âà 
‘отново’ Ж-355, êà‘êî ‘както’ М-60, Ж-358, ìó‘æåñêè М-64, íàïðà‘ñíî ‘внезапно’ М-22а, Ж-
358а, ïó‘òíî ‘разумно’ М-35а, ñêî‘ðî ‘бързо’ М-48, Ж-357 (íàñêî‘ðî ‘набързо’ М-56, Ж-
357а), òà‘êw ‘по такъв начин’ М-52, Ж-354. 

в) Останалите наречия са народни по източник, като основната част от тях са се 
наложили в книжовния речни: äîáðå‘ М-58а, Ж-354а, äîêîëå‘íý Ж-357а, åäâà‘ìü М-29, Ж-
358а, çà‘åäíî М-16а, sëå М-50, Ж-362, êàêâî‘ М-29, êàêü М-13а, Ж-353, êàòî‘ М-43а, Ж-353, 
ìî‘ëêîìü М-36а, íà‘ïðåêè Ж-356а, íàïó‘ñòî М-35, íàðý‘äü М-16, íè‘êàêü М-15, Ж-362, í‘êàêü 
М-29, ïåøü Ж-359а, ïå‘ø¥ Ж-358а, ñè‘ëîìü Ж-359 (íàñè‘ëà М-39а).  

г) От народните по източник наречия за начин една малка част днес си остават 
диалектни: êîãà (Ж- êîãà‘ å òà‘êw §ïóñòè‘ ãî 357а), íèêàêî (Ж- ÷Ѓëâêü íå ñà ÿâë‘åòü íè‘êàêî 
361), õà‘ðíî ‘добре’ М-18. 

4. Наречия за количество и степен 
а) Едни от книжовните по източник наречия за количество и степен се запазват 

в книжовния език: áåçìå‘ðíî М-22, ïå‘ðâî М-61, âòî‘ðî М-48, другите не се задържат – 
âåñìà‘ ‘твърде’ М-19а, Ж-354, â¥‘øå ‘повече’ М-39, Ж-362а (ïîâ¥‘øå М-20а, Ж-360), sý‘ëw 
‘много’ М-358а, êîëè‘êî Ж-353а (íêîëè‘êî Ж-358а), ìà‘ëî М-49, Ж-359, (âü ìà‘ëå ‘за малко’ 
М-35а, Ж-357а, íåìà‘ëî Ж-355), ïå‘ðâåíü М-55а, ïîïðåìíî‘ãî М-21а, òîëè‘êî Ж-355а, ïà‘êè М-
19а, Ж-361а). 

б) Народните по източник наречия за количество и степен се пазят в книжовния 
език. Такива са: âå‘÷å Ж-356 (ïîâå‘÷å М-65, Ж-359),  ·w‘ùå М-26, Ж-362а, êî‘ëêî М-46а, Ж-
360а, êî‘ëêîòî М-61а, êðà‘è‡íî М-53, Ж-355 (äî êðà‘è‡ М-55), ìíî‘ãî М-30, Ж-355 (ïîïðåìíî‘ãî 
М-48), ïàêü М-26, Ж-355, ïîäî‘ëó (Ж – àëà‘ è òà‘ íå å ïîäî‘ëó § çàòâî‘ðêà 358а), òî‘ëêîâà М-
14, Ж-357а, òî‘ëêîñü М-47, ÷å‘ñòî М-57а. Само в разговорния стил функционира турската 
заемка õè÷ü ‘никак’ Ж-357а. 

5. Наречия за причина и цел 
Те са само няколко: çà‘ùî М-19, Ж-355, çàùî‘òî М-49, ùî М-66а, Ж-355, çàòîâà‘ М-

30а, Ж-362а. Тук се отнася и диалектното наречие ÷î‘òè ‘защо’ М-52, присъщо на 
котленския диалект61. 

6. Наречия за логическо уточняване 
а) При този вид наречия се откроява една група турски заемки: à‘íџà ‘именно, 

тъкмо’ М-18, áàðå‘ìü ‘поне’ М-29, áå‘ëêè / áå‘ëêèìü ‘може би, вероятно’ М-56а, 13а, 
ìó‘òëàêü ‘непременно’ М-61, õå‘ëå ‘добре че’ Ж-361. Вън от книжовния речник днес, 
някои от тях се срещат в простонародна употреба. 

б) Другата група са с книжовен източник: âîè‘ñòèíó / âîè‘ñòèíà М-19, 69, Ж-357а, 
èçâý‘ñòíî ‘наистина’ М-18, íåïðåìý‘ííî Ж-358, ñè‘ðå÷ü М-38, Ж-355, òî‘êìî ‘само’ М-19, Ж-
357а. От тях до наши дни достига единствено наречието непременно. Към тази група се 
отнася и заемката àìè‘íü Ж-362а, имаща специализирана употреба в религиозната 
област. Наречието íàè‘ñòèíà М-64, Ж-359, което по всяка вероятност е било в народния 
речник, се пази в книжовния език. Диалектен характер има наречието àòó‘ ‘нима’ М-46 

7. Предикативни наречия 
Една група наречия на -î изпълняват предикативна функция. Такива са: 

áëîãîóãî‘äíw М-50а, âîçìî‘æíî М-52, Ж-356а, äîñòî‘è‡íî М-68а, çíà‘è‡íî М-52, ïîäî‘áíî М-18, 

                                                            
61 Петров К. Принос към говора на гр. Котел, Цит. съч., с. 199. 
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ïîòðå‘áíî М-18, ïðà‘âåäíî М-20, Ж-354а. Всички имат книжовен характер, една част от 
тях, като възможно, достойно, потребно, продължават съществуването си и днес. 

8. Накрая трябва да се посочат и случаите, когато със значения на наречия се 
използват словосъчетания или устойчиви изрази като: òî‘è‡ ÷à‘ñü ‘веднага’ (само в 
“Митологията” е употребено 66 пъти), М-64, Ж-360, êî‘è‡ ÷à‘ñü ‘щом като, когато’ М-42, 
Ж-356а, ãîë‘ìü ÷à‘ñü ‘дълго’ М-15, íà ìíî‘ãü ÷à‘ñü ‘дълго’ Ж-357а, çà ìà‘ëîå âðå‘ìå ‘за 
кратко’ М-12, Ж-362, åäèíü äåíü ‘веднъж’ М-21, åäèíü ïóòü ‘веднъж’ М-20, åäè‘íü ñàT¡ 
äðó‘ã·è‡ ‘взаимно’ М-32,  sëî‘ íà sëî‘ ‘лошо’ М-68, ïîäü ìîë÷à‘í·å ‘скрито, тайно’ М-17, ãëå‘äàa 
êàòî‘ âî‘ëü ‘уплашено’ Ж-356а и др. 

 
§ 41 г. Обобщени изводи за наречията 
1. Анализът на наречията откъм състав, образуване, граматични особености и 

значение покзва, че книжовникът си служи предимно с наречия от народния език, 
като основната част от тях, присъщи на източнобългарските говори, са се угвърдили в 
книжовния език. Малка част от народните наречия, сред тях и привлечените от 
западнобългарските говори, са останали вън от книжовния речник и днес се представят 
като диалектни. 

В същото време Софроний твърде свободно използва и книжовни по източника 
си наречия, повечето от които не са се наложили в кноживния език или са отстъпили 
пред използваните в народния език техни живи варианти. 

2. По морфологически характеристики и по словообразуване наречията 
напълно се покриват с тяхното състояние в книжовната система днес. Наличието на 
фонетични, словообразувателни и графични варианти се обяснява с едновременното 
използване на наречия от различни източници и ниската степен на книжовната им 
обработеност. Освен това, трябва да се отбележи, че фонетично част от народните 
наречия са повлияни от черковнославянската фонетика на книжовника. 

3. В семантичен план наречията обхващат основните групи, познати на 
книжовния език днес, като по-богато са застъпени обстоятелствените видове, докато 
определителните видове са по-бедни и по-слабо представени. Този факт дава 
оснвование да се заключи, че определителните наречия са повече книжовен тип и че в 
отличие от от обстоятелствените, които постъпват на разположение в книжовната 
система от народния език, определителните са предимно книжовни изразни средства. 
Тяхното изграждане и попълване протича по-бавно и е свързано със засилване 
обработеността на книжовния език. 

 
 
VІІ. ПРЕДЛОЗИ 
 
§ 42. Предлозите в езика на Софроний 
В езика на “Митологията” и “Житието” по силата на новобългарския аналитизъм, 

който е основен смислово-синтактичен принцип в структурирнето на изказа, ролята на 
предлозите е от първостепенно значение. В употреба тук намираме общо 34 предлога. 
От тях и в двете повести участват: áåçü, âåðõü, âü (âî, ô), äî, çà, çàðàäè‘ (çàðà‘äü), èçü 
(èñ), êàìòî‘, êàòî‘, êü, ìåæäó‘, íà, íàìýñòî‘, §, ïî, ïîäü, ïîêðà‘è‡, ïî‘ñëý (ïî‘ñëå), ïðåäü, ïðè, ñàñü, 
ñëýäü (ñëåäü, ñëýòü), ñïðîòè‘, ¹. Само в “Митологията” се срещат: íàäü, w, wñâå‘íü, ñü 
(ñî), а само в “Житието”: íàêðà‘è‡, íàñðý‘ùà, ïîìåæäó‘, ïîñðý‘äå, ïðåçü (ïðèçü), ïðîòè‘âî, ðà‘äè. 

Основната част от тях, като áåç, âåðõü, âü, äî, çà, èçü, êü, íà, ïî и т.н., са по състав 
прости. Сложните предлози са образувани от свързването на прост предлог и 
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съществително – íàìýñòî‘, íàñðý‘ùà, ïîñðý‘äå, или от два предлога – çàðàäè‘, ïîìåæäó‘, 
ïîêðà‘è‡, íàêðà‘è‡.  

Морфологически неизменяеми, предлозите имат фонетически варианти: âü – âî 
– ô, çàðàäè – çàðàäü, èçü – èñ, ïîñëý – ïîñëå, ñëýäü – ñëåäü – ñëýòü, ñúñü – ñü – ñî, 
ïðåçü – ïðèçü. Предлог ñü се използва главно в удвоен вид ñàñü, което е характерна 
особеност на българския език62. 

Като “изразяват синтактичните отношения на зависимост между членовете на 
изречението или словосъчетанието”63, предлозите стоят пред имена или именни групи, 
единствено изключение е черковнославянският следлог ðà‘äè, който заема постпозиция 
по отношение на името. 

Задължително старото си падежно управление пази единствено само предлог êü 
(Ж- êü ãT¡äó 358, М- êü öЃðþ 21). При останалите предлози имената могат да стоят в 
съответна падежна форма, но това са по-скоро частни случаи, а не закономерност. 
Закономерна е всъщност употребата на обща форма, каквито са изискванията на 
новобългарската морфологична и синтактична норма. 

Предлозите са използвани с твърде богат спектър от значения64, които стоят 
близко до съвременните им употреби или напълно се покриват. Тъй като предлозите не 
са били обект на проучване в изследването на К. Ничева65, освен във връзка с 
падежните употреби, съпоставки могат да се правят само с езика на Йоаким 
Кърчовски66. 

 
§ 42 а. Предлози áåçü, âåðõü, âü 
1. Предлог áåçü има общо значение за отсъствие: М- äà ãî ¹á¥‘åøü áåç òðàæà‘í·å è 

áåç èñïèòà‘í·å 20а, åäíî‘ í‘ùî áåç± è‘ì 59; Ж – wñòà‘íàa à‘çü áåç± îЃöà è áåç ìà‘òåð 353. 
2. Предлог âåðõü сравнително рядко се използва. В “Митологията” той е употребен 

предимно в пространствено значение – положение отгоре на някаква повърхност: 
М– ïîëîæè‘ ðóöý‘òå ñâî‘è âå‘ðõü ìó‘æà ñâîåãw‘ 31а, Î‘íü áåçñòè‘äí¥è‡ ïà‘äíà âå‘ðõü  ìåíå‘ 15. В 
преносен смисъл същото значение се запазва и в примера: М– È òîâà‘ å ïà‘êü ïî sëî‘, àêî‘ 
ñòà‘íå òà‘ ðàáî‘òà òà‘êw âå‘ðõü òåáý‘ 60а. 

В “Житието” предлогът има значение за противопоставяне: Ж-  ñìýñè‘õà ñà 
êàðџàë¶‘èòå ñàT¡ ïàçâà‘íñêèòå ÷Ѓëâö¥ è ïð·èäî‘øà âå‘ðõü Âðà‘öà 359, Íà òà‘ ñà ãîäè‘íà ïîâäèãíà 
¹ðóìü åëè‘ âàëèñè‘ Ìîñòàôà‘ ïàøà‘ ñàT¡, 40: õ·ë‘ä¥ âîè‡ñêà‘ âå‘ðõü Ïàçâà‘íòü wóëó‘ 359. 

3. Предлог âü (âî, ô). Вариантите се срещат в езика на “Митологията” с по два-
три примера. 

                                                            
62 Вж. Мирчев К. Предлозите в и с в македонските говори. (Принос към руско-българските ези-

кови успоредици). – Македонски преглед, 1933, кн. 3, с. 73. 
63 Граматика на съвременния български книжовен език. БАН, т. ІІ. Морфология, С., 1983, с. 409. 
64 При тяхното определяне са използвани и са взети предвид изследванията: Граматика на 

съвременния български книжовен език. БАН, т. ІІ. Морфология, С., 1983, с. 409-445; Георгиев Ст. 
Морфология на съвременния български книжовен език (неизменяеми думи). В. Търново, 1978, с. 64-89; 
Георгиев Ст. Морфология на българския книжовен език. В. Търново, 1996, с.96-107; Константинова В. 
Предлози, изразяващи пространствени отношения в съвременния книжовен български език. – Бълг. ез., 
1971, 28-43; Константинова В. Предлози, изразяващи темпорални отношения в съвременния книжовен 
български език. – Изв. на Инст. за бълг. език, кн. ХІХ, 1970, с. 311-324; Спасова-Михайлова С. 
Пространствени предлози в българския език, които завършват на –д. – Езиково-етнографски изследвания 
в памет на акад. Ст. Романски. С., 1960, с. 275-281; Речник на съвременния български книжовен език, т. 
І-ІІІ. С., 1955-1959. 

65  Ничева К. Езикът на Софрониевия “Неделник” в историята на българския книжовен език. С., 
1965. 

66 Цойнска Р., Езикът на Йоаким Кърчовски. С., 1979, с. 231-249. 
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а) Пространствените му значения могат да се представят в две разновидности: 
- положение на предмет или действие в пределите на обект: М – è íî‘æü äåðæà‘øå 

âü ðó‘öý ñâî‘è 26, ðå‘÷å âü ñåáý‘ 11, âñ‘êî äý‘òå ¹ìî‘ ìó á¥‘âà âî èãðè‘ 61а; Ж – è ïîäà‘äîõà  ìè 
âü ðó‘öý ìî‘è‡ êî‘í ìîåãw ‘äà ãî âî‘ä çà þçäà‘òà 357а, è §õî‘æäàõìå ñàT¡ òîãw‘ Ìè‘ëàøà âü ïó‘òü 
íàd 357; 

- положение сред множество предмети: М – è ìíî‘ãî ô·ëî‘ñîô¥ è‘ìàøå ïðè ñåáý‘ ñè, 
àëà‘ è‘ìàøå åäè‘íü ô·ëî‘ñîôü ô ò‘õü, ùî‘ áå‘øå íà‘è‡ ãîë‘ìü 65а. 

б) Темпоралното му значение е свързано с положение на действието в 
пределите на единица време: М - ¹‘òðå ùå ïðà‘ò ñ¥‘íà òâîåãî‘ â òðå‘ò¥è‡ ÷àT¡ äà го âè‘äèøü 12; 
Ж – âü ïåòîêü âå÷åR ïð·èäå 354, ðóêîïîëî‘æèõà ìå íà ñЃùåíñòâî âü ëý‘òî: 1762: ì¡Töü ñåïòåN, íà à Ќ, 
äå‘íü âü íåäý‘ëþ 358. 

в) Третият тип значение е за навлизане в състояние: Ж – È à‘çü òîãè‘âà ¹áî‘õ ñå 
è ïð·è‘äîa âü ¹ñóìíå‘í·å ãîë‘ìîå 357, êàòî‘ ìå âè‘äý ïîäèâè‘ ñ è âíè‘äå âü ¹‘æàñü 357а. 

 
§ 42 б. Предлози äî, çàðàäè, èçü, êàìòî, êàòî, êü 
1. Предлог äî. Представен е повече в езика на “Житието”. 
а) Пространствените му значения са: 
- указание за постигнат от действието пространствен предел: М – ðàçáðà‘õü êà‘êî 

ñè ïð·èøå‘ëü äî êàëå‘òî íà ïî‘ðòèòå 32; Ж – è êàòî‘ ïîèøëå‘ äî Ôàíäàêë¶‘è ñâà‘äèëè ñ òà‘ìî 
ïîìåæäó‘ ñè wâ÷à‘ðåòå 355а, è òà‘êw ïîè‡äî‘õìå äî ñå‘ëî Êîèíëà‘ðè 358а; 

-  указание за насоченост на действието към пространствен предел: М – äà 
ïðà‘òèd ç‘ò ìè äî íàT¡ 26а; Ж – êàòî‘ §õî‘æäàõìå äî íèa ãëå‘äàìå íà åäíî‘ ìý‘ñòî íàðî‘äü ìíî‘ãî 
353, è ïîè‡äî‘øà äî äðóãà‘ð ìîåãw‘ 353а, è ïîè‡äî‘õü íà Øó‘ìåO äî âëDêàòà äà ¹ïðà‘âN ñåáý‘ 353а; 

- пространствена съотнесеност към обект, най-често за указване на близост: Ж 
– ùî å‘ åäèO ÷àT¡ áëè‘çó òî‘ ñå‘ëî äî Êîèíëàðè 358а, ùî å‘ ïî‘ëü ïó‘òü äî Âðà‘öà 358а. 

б) Темпоралното и количественото значение на предлога се основават на 
понятието “предел”, съответно във времето или в количествените дадености: 

- отнесеност към временен предел: Ж – äî åäè‘íü ÷àT äîôòà‘ñà òà‘ìî è Ìè‘ëîd 357а, § 
ìà‘ðòà äî ñòà‘ Òðîè‘öà ñýäa ìè‘ðíî 356а; 

- приблизителен брой с посочване на количествен предел: М – è ìà‘ëî ÿä‘øå, è 
ìà‘ëî ï¶‘åøè äî ÷åò¥‘ðèäåñU íî‘ùè 43а-44; Ж – wñòà‘âè äî ñå‘äìüñòîòèO §áðà‘íè w‘âíè 355а, 
äîèøëå‘ . . .  äî: 400: ïàíäó‘ðè 358а. 

2. Предлог çà.  
а)  Предлог çà има малко употреби в пространственото значение залавяне: М–  

ôà‘òè ìà·ìó‘íà çà ìàäå‘òå ìó 39; Ж–  ì ôà‘òè çà áðà‘äó 354, äà ãî âî‘ä çà þçäà‘òà 357а. 
б) Темпоралното значение времетраене е с малко повече примери застъпено: 

М– çà øå‘ñòü ìT¡ö¥ äà ãî èñïåäå‘¾àìü 11, è çà ìíî‘ãîå âðå‘ìå ïîêàçó‘âàøå ñåáý‘ êà‘êî å ñåðäè‘òà 
33а; Ж - ¹÷è‘íè ïàøàU ñðî‘êü çà òðè‘ äíè‘ 354а, åäâàN çà òðè‘ äíè‘ ïîèäî‘õìå 361а. Разновидност 
тук е указването на временен предел: Ж– è äà ïîñòè‘ãíà íà åï¡Têï·à ìî‘ çà ðîæDñòâî ÕЃâî 358. 

в) Трето типово значение на предлога е указание за предназначение: М – í‘ùî çà 
ÿäå‘í·å 45, íàãî‘òâè äîáðî‘ ÿ‘ñò·å çà âå÷å‘ð 31; Ж– íå è‘ìàøå ïðà‘çäíè õè‘æè çà êîíà‘ö¥ 359а, äà 
¹çå‘ìàU î‘âö¥ çà áåãëè‘êü 361, òåñêåð‘ çà ìåíå‘ 361а. 

г) Четвърти тип е значението за цел: М– äà òðà‘æà çà òåáå‘ è çà òâîå‘ ïîëó‘÷·å 12а; Ж– 
äà  ¹çå‘ìå çà âòî‘ðà æåíà‘ 356а, à î‘í¥ ïðàòè‘ çà ïàðè‘ íà ñå‘ëî 354а. 
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д) Пети тип предназначение на предлог за е за въвеждане на глаголния обект: М- 
äà ¹çíà‘è‡ çà êî‘è‡ ñåáå‘ïü ñêîðáè‘ áà‘áàòà 54а; Ж– äà â¥ ïè‘òàN çà ïó‘òü 354а, ò êà‘íèN çà àðõ·åðå‘à 
358.  

В някои от тези примери може да се види и причинност: М– íå çíà‘ çà êàêî‘âü 
êàáàõà‘òü ìè ¹÷è‘íè î‘íü òîâà‘ 36; Ж– çà òîâà‘ ëè çà äðó‘ãî ëè ïà‘êü ñ ïîâäè‘ãíà âîè‡ñêà‘ âå‘ðõü 
âè‘äèO 361а. 

е) Като типово значение може да се отдели и значението за стойностна 
измеримост или размяна: М– äà êó‘ïè çà åäíî‘ äóêà‘òî îðè‘ñü 25, è íå âîçäà‘âàè‡ íè‘êîìó sëà‘ çà 
sëî‘ 68а; Ж– ëè¾à‘ ìè çà äâå‘ñòà ãðîd í‘ùî 35. 

3. Предлог çàðàäè / çàðàäü. Използва се сравнително често и с повече значения, 
отколкото днес. 

а) Едно от обичайните му значения е за мотивиране на причина: М– çàðàD í‘êî 
ïðè÷è‘íà §è‘äå ô·ëîñî‘ôü ïðè öà‘ð 12, êî‘ëêî ñìóùå‘í·å ñòà‘íà íàN ¹ äî‘ìü íàd çàðàD òà‘ äðý‘õà 37а; 
Ж– õî‘÷åõà í‘êîè‡ òó‘ðö¥ âü ìà‘ëý äà ì ¹á¶‘òü çàðàäè‘ åäíà‘ ÷ó‘æäà ïðè÷è‘íà 359а, äà 
ãëóá‘âàN ÷ë Ѓâö¥òå, çàðàD ñðî‘äñòâî, è çàðàD äðó‘ã·è‡ âå‘ùè 354а.  

б) Друго добре застъпено значение е за цел: М– äåðæà‘øå ãè öЃðü ïðè ñåáý‘ çàðàD 
ñîâý‘òíèö¥, è çàðàD çãîâî‘ðíèö¥ çà âñ‘êà ðàáî‘òà 15а, §è‘äîõà íà í‘êîè‡ ãðà‘äü çàðàD 
òîðãî‘âùèíà ñâî‘ 53; Ж– èçëà‘çèa íà âåçè‘ðñê·à äèâàO çàðàD ñå‘ëñêà ïî‘ìîùü 356. 

в) В много примери предлогът означава обекта на глаголи за реч, мислене: М– 
Äó‘ìàòü çàðàD ò¶‘å ãî‘ëîá¥ 39а, ùî‘ áå‘øå ïè‘ñàíî íà íå‘ çàðàD öýëîìóäðå‘í·å 16а, íèòî‘ í‘êî ðå‘÷ü 
äà è ïðîäó‘ìà çàðàD òà‘ ðàáî‘òà 17; Ж– äà ì èñïè‘òâàU çàðàD õàðà÷¶‘è‡ñêà õàðò¶‘à 353а. 

г) Другите значения на предлога са: 
- предназначение: М– ñêàçà‘í·å çàðàäè‘ Êv‘ðà öà‘ð 10а, ïîêàçà‘í·å ô·ëîñî‘ôñêîå çàðàD 
ëóêà‘âùèíà æå‘íñêà 40а; Ж – íàêàçà‘í·å çàðàäè‘ áåçó‘ìíà ëó‘äîñòü ìî‘ 355; 
- изгода, полза: М– ãëå‘äàõü çàðàD íå‘ãw íà sâýçä¥‘òå 65а, §ãîâî‘ðèõà çàðàD äý‘òåòî 52а; 
- вина: М – òî‘êìw çàðàD åäíà‘ ëüæëè‘âà æåíà‘ äà ¹ìåðòâèd ñЃíà ñâîåãw‘ 25. 
4. Предлог èçü / èñ 
а) В повечето примери означава движение отвъртре навън: М– èçëå‘çå èç± áà‘íòà 

29, èçëå‘çå èç± êí‘çîâà äî‘ìü 54а, äà íå èçëà‘çè ãëàT¡ èç± íå‘ãîâ¥U ¹‘ñòà 14а. 
б) Служи и за представяне на място, през което протича действие: М– è ïðåìè‘íà 

èñ ïî‘ðòèòå ìî‘ëêîìü 66а, ïðîíè‘êíà áà‘íџ·à èç± åäíà‘ äó‘ïêà è âè‘äý …28а; Ж– ïîäà‘âàõà ìè èç± 
ïðîçî‘ðèöó 353а. 

в) Статичното пространствено значение разпръснато положение, което му е днес 
особено присъщо, тук се открива в малко примери: М– íàôà‘ðë ð¥‘áàòà èç± áð‘çíèòå íà 
íè‘âàòà 45. 

г) Същото се отнася и за значението движение без определена посока в границите 
на определено пространство: Ж– è õî‘äèõìå ïî‘ñëý èç± Ïëå‘âåO è ïî ñåëà‘òà 359, ÷ó‘ ñ èç± 
ãðàäî‘ ñìóùå‘í·å ãîë‘ìîå 360а. 

д) предлог èçü е използван и за означаване на последователен обхват: М– è åäè‘íü 
èç± äðó‘ã·è‡ ñòà‘íà ðà‘äîñòü ãîë‘ìà 48а. 

5. Предлог êàìòî‘. Среща се само в езика на “Житието”, означава насоченост, 
посока на действието към обект: Ж– ïîâëå‘êîõà äà ïîè‘äóòü êàìòî‘ öð¡Têèòå ïàëà‘ò¥ 353, 
ïîáý‘ãíàa êàìòî‘ ïàøî‘âà êîíà‘êü 354а, à‘çü ñ òå‘ãë êàìòî‘ áîñòàíџè‘ 356. 

6. Предлог êàòî‘, който е по произход наречие, служи за сравняване и с него са 
изградени ред фразеологизми в “Житието”. 
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а)  В едни случаи с êàòî се сравняват предмети: Ж– ãðà‘äü êàòî‘ î‘ðåõè 360а, ëèöå‘òî 
ìó êàòî‘ î‘ã±íü çàïà‘ëåO 359. 

б) В други случаи чрез сравняване се разкрива начин на действие: М– è ¹öýëå‘ 
êàòî‘ §íàïðå‘äü 17а, òà ñà ÷ó‘øå ãëàñî‘ å êàòî‘ ãðî‘ìü 19, è õî‘äøå êàòî‘ áý‘ñåíü 16; Ж– ãëå‘äàO 
êàòî‘ âî‘ëü 356а, ãëå‘äàõìå êàòî‘ î‘âö¥ íà çàêîëå‘í·å 355. 

7. Предлог êü е много рядък – има едва три употреби. Означава обект на 
глаголното действие и се свързва с дателна форма на името: М– ïîêàçà‘í·å êü öЃðþ 22; 
Ж– ïðåñòà‘âè ñ êü ãT¡äó 358. 

 
§ 42 в. Предлози ìåæäó, íà, íàäü, íàêðàè‡, íàìýñòî, íàñðýùà 
1. Предлог ìåæäó има следните пространствени значения: 
а) Положение помежду два обекта: М– äåðæà‘å  ìåæäó‘ íî‘ãòåòè ñè 51а; Ж– 

ñòàíà‘õìå ìåæäó‘ öðT¡ê·è‡ ïî‘ðòà è ìåæäó‘ ÿëè ê·wøêþ‘ 353. 
б) Положение сред еднородна среда: М– è §è‘äå ìåæäó‘ ìó‘ëèòàòà 38; Ж– è à‘çü ñýäa 

ìåæäó‘ òý‘õü 361. 
в) Взаимоотношения между хора: М- ¹÷è‘íèõà ëþáî‘âü ìåæäó‘ ñåáý‘ 37а, á¥ êðàìîëà‘ è 

ñìóùå‘í·å ìåæäó‘ ìó‘æà, è ìåæäó‘ æåíà‘òà 36а; Ж– ñòà‘íà åäíà‘ êðàìîëà‘ ìåæäó‘ àãè‘òå 354а. 
2. Предлог íà има най-много употреби, само в “Митологията” те са над 500. 
а) Най-често íà служи за представяне на пространствени отношения: 
- място, в пределите или върху повърхността на което се проявява дадено 

действие: М– ãî‘ðý ñýäè‘ íà åäíî‘ äðý‘âî 39, ïà‘äíà öà‘ðñê·à ïå‘ðñòåíü òà‘ìî íà î‘äðà 17, è‘ìàøå 
ãT¡ïäà‘ðêàòà ìî‘ íà ðà‘ìîòî ñè §ãî‘ðý åäíà‘ ãîë‘ìà è ñòðà‘øíà ðà‘íà 21а, è äà òó‘ðìå òîâà‘ òå‘ñòî 
§ãî‘ðý íà ðà‘íàòà 21а; Ж– ñýäU íà ðîãîçè‘íà 359а, ïð·è‘äîõü íà åïT¡êï¶‘à ìî‘ 358а, íà åäíà‘ 
wô÷à‘ðñêà êîøà‘ðà ñýäa 359. 

- направление, посока на действието към даден обект или място: М– ïîãëå‘äíà íà 
î‘äðà 17, ïðàòè‘ëü ñëó‘ãàòà ñâî‘ íà ïàçàR 21, è ïîè‡øåëü íà åäèO ãðà‘äü 21; Ж– ñýäU íà ðîãîçè‘íà 
359а, ïð·èäî‘õü íà åïT¡êï¶‘à ìî‘ 358а, íà åäíà‘ wô÷à‘ðñêà êîøà‘ðà ñýäa 359. 

- място, в чиито предели се върши действието: М– ïðåêëà‘ ãî së‘î âíó‘òðå íà ñðDöåòî 
ìó 18а, ¹òâåðäè‘ íà ¹‘ìü ñâî‘è‡ 13а, äîè‡äå‘ ìè íà ¹‘ìü 24а. 

- област на дейност: М– èñïåäå‘¾àíî íà âñ‘ ô·ëîñîô¶‘ñêà ìó‘äðîñòü 11а; Ж– ïð·èäè‘ íà 
âå‘ðó íà‘øó 357а, ðóêîïîëîæè‘õà ìå íà ñЃùå‘íñòâî 358, êàòî‘ ì õ·ðîòîíèñà‘øà íà àðõ·åðå‘è‡ñòâî 358, 
ïðåäà‘äå ì íà çàíà‘òü 353. 

б) Предлог íà има и темпорални значения: 
- в едни случаи той посочва разположение във времето: М– ïî âðå‘ìå íà òî‘ ñà 

âà‘ðíà î‘í¥è‡ ÷Ѓëâêü 18а; Ж– âîñòà‘íàa òà‘ íî‘ùü íà w‘ñìü ÷àñà‘ 359а, íà òðå‘ò·à äå‘íü 353, íà òà‘ 
ñà ãîäè‘íà ïîâäè‘ãíà  . . .  359; 

- в други случаи указва повторение във времето: М– íà âñ‘ê·è‡ äå‘íü äà ¹çå‘ìà § 
òî‘ õëý‘áü 21; Ж– è íà âñ‘êà íD¡ë, è íà âñ‘ê·è‡ ïðà‘çDíèêü ñêàçó‘âàa ïîó÷å‘í·å 356а, ïîòðå‘áíî 
áå‘øå äà ñà íà‘è‡äà ¹ öЃðêâà è íà âå÷å‘ðí è íà ¹‘òðåí, íà âñ‘ê·è‡ äå‘íü 354; 

- а понякога и количеството време: Ж– è î‘íü íà ìíî‘ãü ÷àT¡ äåðæà‘øå ïó‘øêàòà 
íàñðýùî‘ ìå‘íå 357а. 
в) Третото типово значение на предлога е за изразяване на притежателно 

отношение: М– áå‘øå íà î‘íà æåíà‘ ìó‘æü 35, ñëóãè‘í íà åäíîãî‘ áîë‘ðèíà 53, ëóêà‘âùèíàU è 
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së¥íà‘òà íà së¥‘òå æåí¥‘ 41а, íà äý‘òåòî ¹÷å‘í·åòî 13а; Ж– ãðàììàòè‘êü íà êàñà‘ïü áàøè‘ 355, íà 
Ãþðџè‘ ïàøà‘ äåë¶‘è‡òå 360, ìîíàñò¥R ùî å‘ íà ñîô¶‘èñêà åïàðõ¶‘à 359а. 

г) В редица примери предлог íà служи за представяне на целни отношения за 
предназначение, за цел, причина или повод на действието: М– äà ïðåäàäå‘ ñåáý‘ íà ñìå‘ðòü 
42, äîñòî‘è‡íî íà õó‘ëà è íà ¹êîðå‘í·å 43, àëà‘ ïå‘ðâî ñè ñîáðà‘õü ðàçíå‘ñåíí¥è‡ ìî‘è‡ ¹‘ìü, è §âî‘ðèõ± ãî 
íà ïîñëóøà‘í·å, è ÿç¥‘êü ìî‘è‡ ¹÷è‘íèõü ¹äî‘áîwáðàùà‘òåëåíü íà âñ‘ íó‘æäíà ¹÷å‘í· 62, 
ì¥‘ñëøå âíó‘òðå íà ñâî‘è‡ ïî‘ì¥ñ±ëü 57, ñåáå‘ïü å íà ò¥‘ ÷Ѓëâö¥ ñìå‘ðòü ëó‘ïîñü 52, íà ïî‘ëçó 
âíý‘øíþþ 10а. 

д) Много са примерите, в които предлог íà е употребен за представяне на обектно 
отношение: М– íå ïðîäó‘ìâàè‡ íè‘ùî íà ìó‘æà ìîåãî‘ 42а, ïðèíåñå‘ ÿ‘ñò·å íà ìó‘æà ñâîåãw‘ 45, ðå÷å‘ 
íà ñЃíà ñâîåãw‘ 52а, ôà‘ðëøå êàáà‘õàU íà ñëóãè‘íòà 18а, çàíå‘ñå ãè íà òîðãî‘âèöà 21; Ж– âè‘êíà íà 
Ìè‘ëîøà 357, öýëó‘íà íà äåñïî‘òè ðó‘êà 359, ðå‘÷å íà ÷Ѓëâêà ñâîåãw‘ 357а, î‘í¥ ì íàâà‘æäàõà íà 
àðõ·åðå‘à 354, íàäå‘þ ñ íà áЃãà 362а, êàòî‘ ñ èñïîâý‘äàa íà äóõî‘âíèêó 354. 

е) Предлог íà служи и за изразяване на отношение за количествена характе-
ристика: М– èçãîðèa  íà òðè‘ ìåñòà‘ 36а, áý‘õü òîãèT íà âî‘çðàñòü è íà ðà‘çóìü  . . . 62; Ж– 
áý‘õà íà òðè‘ áþëþ‘êà 362, êà‘êî å î‘íà åïàðõ¶‘à ðàçíå‘ñåíà íà ìíî‘ãî ìà‘ë¥è‡ ñå‘ëà 358. 

ж) В по-редки случаи с íà се изразява оръдие, средсдтво на действието: М– è äà 
ñ íàó‘÷è òà‘ âå‘ùü íà àñòðîíîì¶‘òà ïîòå‘íêî 12а, ¹‘÷àõü äý‘öà íà êíè‘æíîå ¹÷å‘í·å 354а, õî‘÷åòü 
è íàT¡ íà êî‘ë¥ äà íàá¶‘òü 356. 

з) В няколко примера този предлог изразява отношение към вида, мярката, 
сравняването: М– ïîDî‘áíà å íà ìíîãîöý‘íåO è èçáðàO êà‘ìåíü 37а, íà õàè‡äó‘òèíà è íà sëà‘ãî ÷Ѓëâêà 
÷å‘ñòü è‘ìà 65а, а също така и към названието, името: М– äîõî‘æäàøå í‘êîè‡ íà è‘ìå Ìè‘õó 
18а, åäè‘íü öà‘ðü íà Ïå‘ðñ· íà è‘ìå Êv‘ðî 10а; Ж– í‘êîè‡ ÷Ѓëâêü íà è‘ìå Ìèëîøü 357, áå‘øå íà 
è‘ì Ìà‹Uåè‡. 

и) По-специфични употреби на предлог íà са в примери като: М– ïî÷òî‘ íå å 
ïîDî‘áíî íà ìó‘äðàãî è íà ðàçó‘ìíàãî ÷Ѓëâêà äà è‘ìà æå‘íñê· êàáàõà‘òü ñåáå‘ïü íà ãîë‘ìîå ìó÷å‘í·å è 
íà ãîë‘ìü êàçå‘ïü 64 (тук последните две употреби на предлога имат значение ‘за’), ïî÷òî‘ 
ñà âñè‘ êîâà‘ðí¥, è ëå‘ñòö¥ è ìíî‘ãî џàíáà‘ç¥ íà çåìà‘í·å, è íà ïðîäàâà‘í·å 57 (в значение на 
‘по’), à‘çü ìíî‘ãî ðàçì¥øëå‘í·å è‘ìàõü íà òå‘áý 32 (в значение ‘за’). 

3. Предлог íàäü е рядко използван, среща се на три пъти в “Митологията” със 
значение положение по-горе от нещо: М– wáý‘ñè åäè‘íü íàêâà‘ñåíü ñþ‘íãåR íàD ãëàâà‘òà ìó 19, 
äà ãè äåðæè‘ §ãî‘ðý íàD äý‘òåòî 24. 

4. Предлог íàêðà‘è‡ има единични употреби в “Житието”, означава отношение на 
разположеност в близост до външната страна на обект: Ж– êàðџàë¶‘èòå äîèøëå‘ íàêðà‘è‡ 
ãðàäî‘ 360а. 

5. Предлог íàìý‘ñòî се среща рядко. Представя отношение за замяна на един 
предмет с друг: М– è íàìý‘ñòî ãü‘ðíå, ïðèíå‘ñå ðàøå‘òî 25а; Ж– äà ñýäè‘ íàìý‘ñòî àðõ·åðå‘à 
361а. 

6. Предлог íàñðý‘ùà / íàñðý‘ùî има място в езика на “Житието” с простран-
ственото значение срещуположно разположение спрямо лицето: Ж– è äà è‘äè íàñðý‘ùà 
íà‘ñ 358а, çàïðå‘ãíà ïó‘øêà ñâî‘ íàñðý‘ùî ìåíå‘ 357а. 
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§ 42 г. Предлози w, wñâå‘íü, §, ïî, ïîäü, ïîêðà‘è‡, ïîìåæäó‘, ïî‘ñëý 
1. Предлог w се появява веднъж в “Митологията”, служи за указване на 

предмета, в който се реализира действието: М– òðóäè‘ ñà w ¹÷å‘í·å 11. 
2. Предлог wñâå‘íü също веднъж се среща в “Митологията”, изразява отношение за 

изключване: М– íå è‘ìà ïîãîë‘ìî äîáðî‘, è ïîãîë‘ìà âå‘ùü, wñâå‘íü äîáðà‘ è ìó‘æåñòâåííà è 
ðàçó‘ìíà æåíà‘ 37а. 

3. Предлог § е сред най-често използваните предлози. Служи за изразяване на 
разнообразни отношения. 

а) С най-много употреби предлогът е използван в значение за изходност, 
отдалечаване от даден обект, посока на движение за отделяне: М– è à‘çü ¹äàëå÷è‘õü § 
íè‘õü 27, èçë‘çîõü § îòå÷å‘ñòâî ìîå‘ 44, ïà‘äíàëè § ñìîêè‘íòà 33; Ж– âîñòà‘íàa § Òå‘òåâåO 359, 
ïîáý‘ãíà êàè‡ìàêà‘íó § Êðà·w‘âó 362а, èçë·‘ ñ § ñâ¥‘øå åäèO ãðà‘äü 360а, ñ¥‘ïíàõà ñà § Âè‘äèO 
òó‘ðö¥ § Âè‘äèO ïî ñåëà‘òà 359а, ñà ìà‘õíàõà êàðџàë¶‘èòå § åïàðõ¶‘àòà 359. 

б) Освен това предлогът може да указва и мястото, през което преминава 
действието: М– âëà‘çëà ¹ åäíî‘ êàëå‘ § åäíî‘ ïðîçî‘ð÷è 63а; Ж– õî‘÷å äà èçñêî‘÷è ñðD¡öå ìîå‘ § 
¹‘ñòà ìî‘ 355. 

в) В не малко примери предлог § има значение за отделяне на част от цяло или 
на предмет от еднородни предмети: М– åäè‘íü § ïàøè‘òå ðå‘÷å 63а, ïå‘ðâ¥è‡ § ñåäìòå‘ 
ô·ëîñî‘ô¥ 16, ïè‘ § òà‘ âîäà‘ 27, òîãè‘âà ìó äà‘äå æåíàU ìó § òà‘ ð¥‘áà 46; Ж – è åäèO § íè‘õü 
áý‘õü à‘çü 354, è ¹áè‘ëè åäíîãw‘ § íè‘õü 355а.  

Тук може да бъде отнесена и употребата му при изреждане на части: Ж- § åäíà‘ 
ñòðà‘íà  . . . § äðó‘ãà ñòðà‘íà 355. 

г) Друго типово значение на § е свързано с посочване на отношение за 
произход. Може да посочва: 

- местопроизхода: М– êàòî‘ ÷å ñè í‘êîè‡ ÷Ѓëâêü § òî‘ ãðà‘äü 58а; Ж– ïàø¶‘è § òó‘ðñêî 
361а, æåíà‘ § òî‘ ñå‘ëî 356а, Êàðà‘ ÎñìàO wóëó § Àòàòî‘ë·à 359; 

- а в някои случаи и веществения произход: М– âå‘÷å íå è‘ìàìè äà ïðîäà‘âàìè òà‘êîâ¥ 
õëý‘áü § òàêâîT òå‘ñòî 21а. 

д) В доста примери предлог § служи за означаване на причина: М– À î‘í¥è‡ § 
ãîë‘ìîå ðàçãîðý‘í·å, è § ðå‘âíîñòü, ùî è‘ìàøå êàìòî‘ íå‘ ïðîêëå‘  § ãîë‘ìà áî‘ëåñòü ñåðäå‘÷íà 
30а; Ж- § ñòðàa íå õî‘÷å íè‘êîè‡ äà ïîè‘äè 358а, è § ïå‘êü çàïðý‘õìå 355а, à‘çü § ñòðà‘a ïîáý‘ãíàa ïðè 
ñà‘ìà êàäè‘íà 360а. 

е) Темпоралното значение на предлога § се заключава в посочване на начален 
момент във времето: М- § òî‘ ÷àT¡ âå‘÷å íå ñìå‘èõü äà ïðèáëèæà‘ ïðè òà‘ íè‘âà 17а, § òîâà‘ 
ïî‘ñëý 62а; Ж- è‘ìàõü ïð·‘òåëñòâî § âå‘òõîå âðå‘ìå 361а, è § ìà‘ðòà äî ñЃòà Òðîè‘öà ñý‘äa ìè‘ðíî 
356а, § òîâà‘ âå‘÷å ïî‘ñëå 356а. 

ж) В някои случаи с предлог § се сочи източникът на действието: М- § òîâà‘ 
ïîêàçà‘í·å äà çíà‘èøü 25, ÷ó‘ ò¶‘ äó‘ìè § æåíà‘òà 28, ÷ó‘õü § íå‘ 49; Ж– äà ÷ó‘òü § ìåíå‘ 362а, 
íå ÷ó‘ëå § äðóã·è‡ àðõ·åðå‘à òà‘êîâîå ïî íà‘øåìó ÿç¥êó‘ ïîó÷å‘í·å 358а. 

з) С този предлог понякога се посочва и обектът на съпоставяне при сравнение: 
М– íå è‘ìà äðó‘ãà âå‘ùü íà ñâýòî‘ ïîãîë‘ìà § è‘ñòèíà 51, ìíî‘ãî ñà ñêó‘ïî ïðîäà‘âà § äðó‘ãèòå 
ãðà‘äîâå 56а; Ж – áî‘ð÷ü â‘øå § îñ±ìüäåñU êåñ¶‘è 362а. 

и) Много са примерите, в които предлог § служи за означаване на обект, по 
отношение на който се върши действието: М– äà êîðòîëè‘ñà ñЃíà § òà‘ ñìå‘ðòíà íó‘æäà 
20, ïðîñè‘ëà ñ¥‘íà § áЃãà 43, è öðT¡ê·à ñ¥‘íü ¹çå‘ æåíà‘òà § áà‘íџ·à 28а; Ж– ïðîâî‘äèO áå‘øå § 
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âåçè‘ð 354, äà ãè íå ñîáè‘ðàòü § ðà‘òà ñåãè‘, àìè‘ äà ãè ¹çå‘ìàòü § í‘êîãî òîðãî‘âöà 355, 
ñâîáîäè‘øà ìå § î‘í¥ ñîäîì¥‘òè 353а, äà çàùèò‘âà ñå‘ëîòî § âîè‡ñêà‘òà 355а. 

4. Предлог ïî е от средно затъпените по честотност предлози. 
а) Значителна част от употребите му са за израз на пространствени отношения: 
- повърхност, върху която се осъществява действието: М– âñå‘ ãî ·ñòîðè‘ñà è 

èñïè‘ñà ïî ñòýí¥‘òå 68, ñýäU ïî íè‘âèòå 39а; Ж– íà÷å‘íàõà äà ì á¶‘òü ïî áî‘ñ¥ íîçý‘ 356, è ïî 
ëýäî‘ ãè íà äü‘ñêà ïðèâë‘êîõà 361а; 

- пространството като поле на действия без опредедлена посока: М– è õî‘äè ïî 
âñè‘òå ñåëà‘ 44; Ж– êàòî‘ ñà êàñà‘ï¥òå ïîâñàäå‘ ðàçíå‘ñåí¥ ïî ÖЃðãðàD è ïî Àíàòî‘ëñêà ñòðà‘íà 353, 
õî‘äèa äà òðà‘æà äî‘êòîð¥ ïî Ñëè‘âèO ïî ß‘ìáîëü 355, õî‘äa ïî öðЃêâèòå 358а; 

- посока на действието: М– ìíî‘ãî ëþ‘áøå æåí¥‘ è ïî íè‘õü õî‘äøå êàòî‘ áý‘ñåíü 16; 
Ж– ÷ëЃâö¥ ñà ðàç±áý‘ãîõà ïî Âëà‘øêî, è ïî äðó‘ã·è ñòðà‘í¥ 362а. В първия пример предлогът 
представя движение след нещо. 

б) Темпоралните отношения, изразявани с предлог ïî, са два вида: 
- в едни случаи с ïî се указва приблизителното време на съобщаваните 

действия: М– ïî wáý‘äíîå âðå‘ìå ïð·è‘äå íà î‘íà æåíà‘ ìó‘æü åè‡ 35а; Ж– ïî ò¶‘ äíè‘ èç±èøå‘ëü 
á¥‘ëü § Àíäð·àíî‘ïîë¥ áîñòàíџè‘ áàøè‘ 355а, ïî à‘vãóñòü, ìT¡öà ïîèäî‘õü íà åïàðõ¶‘à ìî‘ 359а, à 
íî‘ùü ìà‘ëà ïî ìà‘·à ìT¡öà 361; 

- в други случаи с предлог ïî се означава временен момент, след който е 
последвало действието: М– Ïî âðå‘ìå êàòî‘ ñà âà‘ðíà î‘í¥ ÷Ѓëâêü § ê‘ðü ñâî‘è‡, ïîïè‘òà ïàïàãà‘ëà 
18а; Ж– ïî òîâà‘ íà÷å‘íà òó‘ð÷èíà âîè‡ñêà‘ áàòà‘ë·à 355, ïî òîâà‘ ïî‘ñëý 355, íàè‡ ïî‘ñëý êàòî‘ 
ðàçâàëè‘ è ðàçñ¥‘ïà Ïàçâà‘íòü wóëó ïî ñòЃãw Äèìè‘òð·à öðT¡êàòà ¹ðä¶‘à, à‘çü áý‘õü ïî ñåëà‘òà 359а. 

в) С предлог ïî се представя и разпределение на действието по обекта: М– 
ðàçíå‘ñå ãî ïî ñâî‘èòå ñðî‘äíèö¥ 42, õî‘÷å äà ò âëå÷å‘ ïî ñó‘äíèö¥ è ïî íà‘ïàñòåè‡ 60а; Ж- è 
ïðèâå‘äîøà § âîè‡ñêà‘òà ìó íà Âè‘äèO äî õ·ë‘äà äó‘ø¥, è äà‘äå èìü Ïàçâàíџ¶‘à ïî åäèO õëý‘áü è 
ðàñïàäè‘ ãè 362, è‘ìà ÷ó‘ìà ·w‘ùå àëà‘ ïî‘âå÷å ïî òó‘ðö¥òå 359, êàêâî‘ ëè sëî‘ íå ñòîðè‘õà ïî õðT¡ò·àí¥ 
354. 

г) В не малко примери предлог ïî е използван за изразяване на основание, 
съответствие, съобразяване: М– è ïî îá¥÷à‘þ ïîêëîíè‘ ñà 33а, ñêàæè‘ ìè ïî êî‘ ïðè÷è‘íà 
òî‘ëêîâà âðå‘ìå äà ìîë÷èd 14а; Ж– âîçäà‘äå ìè ïðà‘âåäíî ïî äý‘ëîN ìîèN 354а, íà÷å‘íàa äà õî‘ä ïî 
íå‘ãîâîå ¹ãîæäå‘í·å ïî ãðå‘÷åñêîå wá¥÷à‘è‡ 354а. 

д) Макар и рядко, предлог ïî се среща и за характеризиране по особеност: Ж– íå 
÷ó‘ëå § äðó‘ã·è‡ àðõ·åðå‘à òà‘êîâîå ïî íà‘øåìó ÿç¥êó‘ ïîó÷å‘í·å 358а. 

5. Предлог ïîäü е представен в много примери, но затова пък с три значения: 
- в едни случаи той означава положение отдолу, по-ниско: М– è ïà‘äíà äî‘ëó ïîD 

äðý‘âîòî 39, õîäè‘ëà âñ‘êîãè ïîD åäíà‘ ñìîêè‘í 33; 
- в други случаи предлог ïîäü представя положение или състояние: М– ïîçíà‘õü 

êà‘êî ñè ïîD í‘êî íó‘æäà 14а, íî wñòà‘íà òà‘ ðàáî‘òà ïîD ìîë÷à‘í·å 16а; 
- в един пример ïîäü служи за означаване на време в значение ‘малко преди 

настъпването му’: Ж– è ïà‘êü ïîèäîa ïîD å‘ñåíü íà Âðà‘öà 359. 
6. Предлог ïîêðà‘è‡ е използван на няколко пъти за означаване на пространствени 

отношения: 
а) непосредствена близост: М– èçëå‘çå èç± äî‘ìà ïîêðà‘è‡ ìó‘æà å 22а-23; Ж– 

çàìè‘íàõìå ïîêðà‘è‡ Ïëå‘âåO 358а; 
б) по протежение: Ж– õî‘äa êàòî‘ ëó‘äü ïîêðà‘è‡ âîä¥‘òå 355. 
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7. Предлог ïîìåæäó‘ е употребен веднъж за указване на взаимоотношения между 
лица: Ж– ñâà‘äèëè ñ òà‘ìî ïîìåæäó‘ ñè wâ÷à‘ðåòå 355а. 

8. Предлог ïî‘ñëý има единични употреби. Служи за означаване на време, 
събитие, след което е извършено действието: М - § òîâà‘ ïî‘ñëý ïîâåëý‘ ö Ѓðü, äà ïðèâåäóU 
î‘íà ëóêà‘âà è sëà‘ æåíà‘ 62а; Ж – ïîòîâà‘ ïî‘ñëý íå ñýäa ìè‘ðåO 355. 

 
§ 42 д. Предлози ïîñðý‘äå, ïðåäü, ïðåçü, ïðè, ïðîòè‘âî 
1. Предлог ïîñðý‘äå се среща в езика на “Житието”, има значение в средата на 

нещо: Ж– àëà‘ ïîñðý‘äå íî‘ùè ïð·è‘äîøà ÷ëЃâö¥ 358. 
2. Предлог ïðåäü има ниска честотност. 
а) Той изразява в част от примерите положение откъм предната, лицевата 

страна: М– è ïîëîæè‘ ïðåD ïàïàãà‘ëîâèòå î‘÷è åäíî‘ wãëåäà‘ëî 19, Å‘òî ïðèâå‘äîa ñ¥‘íà ìîåãw‘ ïðåD 
öðT¡òâ·å òâîå‘ 67; Ж– è íà âñ‘ê·à äå‘íü íàáè‘âàøå íà êî‘ë¥ § î‘í¥ àðíàó‘ò¥ ïðåD î‘÷è íà‘øè 356. 

б) Освен това може да изразява и временно отношение на предходност: М– äà íå 
ïà‘òèd è ò¥‘ êàêâî‘òî ïð·èøëî‘ íà í‘êîãî öЃð ïðåD òåáý‘ 28. 

в) Трети вид значение на предлога се реализира в случаи, когато той посочва по 
отношение на кого или на що се проявява някакво действие: М– íå å âîçìî‘æíî äà áó‘äå 
ëî‘æü ïðåä± ö Ѓð 50а. 

3. Предлог ïðåçü (ïðèçü) има употреби само в “Житието”. Изразява прос-
транствено отношение на прекосяване напреко открай докрай на обект: Ж– êàòî‘ ì 
âî‘äøå ïðèç± ïîëå‘òî 357а, ïîèäîa íà Òå‘òþâåO ïðåç± ãîðà‘òà 359, Å‘òî òàêè‘âà íó‘æä¥ è ñìå‘ðòí¥ 
ñòðà‘õîâå ïðîìè‘íàa ïðåç± ãëà‘âó ìî‘þ 357а. 

4. Предлог ïðè е сред сравнително добре застъпените предлози в Софрониевия 
език. Пространствените отношения, изразявани от него, са: 

а) непосредствена близост: М– ëåæè‘ ïðè ãëàâà‘òà íà äý‘òåòî 34, ðå‘÷å íà åäíà‘ æåíà‘ ùî 
áå‘øå òà‘ìî ïðè íå‘ãî 48; Ж– ãëå‘äàì ïðè öà‘ðñêèòå ïàëà‘ò¥ ëà‘ä·à 353, åäíà‘ ¹äà‘ ùî áå‘øå áëè‘çó 
ïðè ïó‘òü 353а; 

б) насочване, приближаване към нещо: М- §õî‘æäàìü ïðè å‘äè êîã‘î öЃð äà ¹÷è‘í 
ñâà‘äáà ìî‘ ñàT¡ äùåð‘ ìó 27, âàðíè‘ ñ íàçà‘äü ïðè êí‘ç 55; Ж– ïðèõî‘æäàõà áîñòàíџ¶‘è ïðè íàT¡ 
356. 

5. Предлог ïðîòè‘âî изразява противопоставяне с враждебни намерения, среща се 
веднъж: Ж- ·w‘ùå ìíî‘ãî òàêè‘âà õàè‡äó‘òè ïàçâàíџ¶‘è‡ñê·è‡ ñòî‘õà êðý‘ïêî ïðîòè‘âî öðT¡êà âîè‡ñêà‘ 
362. 

§ 42 е. Следлог ðà‘äè 
Следлогът ðà‘äè има съвсем ограничени употреби в езика на “Житието”. Служи за 

означаване на причинно отношение: Ж– íå wñòà‘íà ÷è‘ñòî åäíî‘ ñå‘ëî ãðý‘õü ðà‘äè íà‘øèa 358а, 
è òà‘ìî è‘ìàøå § ïàçâà‘íñêèU íà êîíà‘êü ï·à‘í¥ áý‘õà è ÷è‘íõà sëî‘, òîãw‘ ðà‘äè ¹çå‘ äâîè‘öà ÷ë Ѓâö¥ 
§ àãà‘òà èN 361. 

§ 42 ж. Предлози ñàñü, ñëåäü, ñïðîòè‘, ¹ 
1. Предлог ñàñü (ñü, ñî) е от често използваните предлози в двете произведения. 

Значенията му са твърде разнообразни. 
а) Основни са отношенията на съвместимост – социативните отношения, 

които се проявяват в означаване на: 
- придружаване, съвместност: М– è §è‘äå ô·ëî‘ñîôü ñàT¡ öà‘ðñê·à ñЃíü íà ëî‘âü 24, è 

íàì¥‘ñëè äà èñïî‘ëíè æåëà‘íèåòî ñâîå‘ ñàT¡ íå‘ 16а, ¹çå‘ òà‘ æåíà‘ ïòè‘öàòà ñàT¡ êàôå‘ñà 19; Ж– è 
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ðîäè‘ëü ñàT¡ íå‘ ìó‘æåñêîå äý‘òå 353, õî‘÷åõìå ñàT¡ åäíîãî‘ wðòà‘êà íå‘ãîâàãî äà ïî‘èäåìü ¹ 
Àíàäî‘ëñêà ñòðà‘íà 353, è í¥‘è‡ ñàT¡ òa âåäíî‘ ïîèäî‘õìå 353, ïðà‘òèõü íàïðåD òâà‘ðíèêó ñàT¡ äâîè‘öà 
òó‘ðö¥ 360; 

- средство, оръдие на действие: М– è ì¥‘ñëøå ñàT¡ ¹‘ìü ñâî‘è‡ 19, è ñàT¡ ìó‘äðîñòü è ñàT¡ 
ðà‘çóìü ïòè‘öàòà ïðåëåñòè‘ 19а, ñàT¡ òî‘ íî‘æü ùà çàêî‘ë ñåáý‘ ñè 26, òà ì âå‘ðçàõà ñàT¡ æåëý‘çî 
46; Ж– ïîè‘ñêàõìå ñàT¡ î‘í¥ ëà‘ä·è äà ïðîìè‘íåN íà Þñêóäàðè 353, åäè‘í ñàT¡  êî‘ï·å ôàðëè‘ íà ìåíå‘ 
354, çàâèa ãëà‘âó ìîþ‘ ñàT¡  øàM 360; 

- начин на действие: М– è ñàT¡ ãîë‘ìà ðà‘äîñòü íà÷å‘íà äà ãî ïè‘òà 13, äó‘ìàõà íà äý‘òåòî 
ñàT¡ ñëà‘äêè õîðàòè‘ 13а, ìî‘ëèì ò ñàT¡ êîëý‘íîïðåêëîíå‘í·å 17а, ñàT¡ êà‘êîâà ñêî‘ïîñòü ìå‘ñøå òî‘ 
õëý‘áü; Ж– è ïð·è‘äîõìå íà ñå‘ëî ñàT¡ çäðà‘â·è‡ 353а, è ïîè‘äå íà Âè‘äèíü ñàT¡ í‘êî ëå‘ñòü 361а, ñàT¡  
êðî‘òîñòü ìè ðå‘÷å 355, íà÷å‘íàõà ìî‘è äðóæè‘íà ¹ çàòâî‘ðêà äà ïëà‘÷àU ñàT¡ ñëå‘ç¥ 354а; 

- характеризиращо качество: М– è‘ìàøå åäè‘íü ÷ëЃâêü ñàT¡ ¹‘ìü ëóêà‘âü 34а, òîãè‘âà 
§ãîâî‘ðè êðèâîãëå‘ä¥ ì¶‘ìîT ùî áå‘øå ñàT¡ åäíî‘òî îêî‘ êðèâîãëå‘äü, à ñàT¡ äðó‘ãîòî ñëý‘ïü 60а; Ж– à‘çü 
ñàT¡ çåëåO êàëïà‘êü 360, wáëå‘÷åO ñàT¡ àðõ·åðå‘è‡ñêà wäå‘æäà 360а. Всъщност тук отнасяме изобщо 
характеризираща особеност. 

б) В няколко примера предлогь ñàñü служи за указване на съдържание: М– èñïî‘ëíè 
ñ ñàT¡ áî‘ëõè 61; Ж– àìè‘ ¹ êî‘ õè‘æà äà ïîè‘äà êàòî‘ ñà âñå‘ èñïî‘ëíåí¥ ñàT¡ òó‘ðö¥ 360. 

в) Доста примери има за изразяване на отношение към обект: М– è íà÷å‘íà äà ñè 
èãðà‘è‡ ñàT¡ æåíà‘òà 17, è íå õî‘÷å äà õîðàòè‘ ñàT¡ ìåíå‘ 13а; Ж– õè‘÷ü âý‘ðà ñàT¡ ïó‘øêà á¥‘âà ëè 357а, 
íà÷å‘íà òó‘ð÷èíà âîè‡ñêà‘ áàòà‘ë·à è ñàT¡ ìîñêî‘âèöà è ñàT¡ íå‘ìèöà 355. 

г) В един пример с предлог ñàñü е изразено отношение на последователност: Ж– 
ïðåñòà‘âè ñ è ñòð¥‘è‡ è ñòð¥‘íà ìî íàñêî‘ðî åäè‘íü ñàT¡ äðó‘ã·è‡ 353. 

2. Предлог ñëýäü (ñëýòü, ñëåäü) е сред сравнително слабо застъпените предлози в 
Софрониевия език. 
а) Пространственото значение на предлога е свързано с движение по следите на 

някого:  М– Åëà‘ ñëý‘äü ìåíå‘ 31, è ò·‘ òå÷à‘øå ñëå‘äü íå‘ãî áî‘ðçî 24а; Ж– à ñóëòà‘íó è‘äøå 
ñëý‘äü ìåíå‘ 357а. 

б) Вторият тип значение на предлога е с темпорален характер, указва се 
отстояване от посочено време, по-късно от фиксирания временен ориентир: М– È 
ñëý‘äü òðè‘ äíè‘ ðå‘÷å æåíà‘òà íà ìó‘æà ñâîåãw‘ 46, ñëý‘äü ìà‘ëîå âðå‘ìå ùå âîñòà‘íè è ùå ¹á¥‘è‡ î‘íü 
òåáý‘ 20; Ж– È à‘çü ñëý‘äü åäè‘íü ìT¡öü ïîè‘ñêàõü ïîçâîëå‘í·å äà ñè ïîè‘äà íà åïàðõ¶‘òà ñëý‘äü òðè‘ 
ãîäè‘íè 362, ñëý‘äü òîâà‘ ïîèäîa íà åäíî‘ ñå‘ëî 357. 

3. Предлог ñïðîòè‘ има над 40 употреби, служи за указване на съгласуваност, 
съобразеност с нещо: М– è ñïðîòè‘ òà‘ ìý‘ðêà ãîë‘ìî ðàçëè‘÷·å è‘ìà ìåæäó‘ äîáðà‘ æåíà‘ è 
ìåæäó‘ sëà‘ æåíà‘ 36а, ìî‘ ðà‘çóìü ñïðîòè‘ âà‘øàU ïðåìó‘äðîñòü ñóìíè‘òåëåíü äîõî‘äè 51, è ñëó‘ãàòà 
ñïðîòè‘ ïîâåëå‘í·åòî ìó, íà âñ‘ê·è‡ äåO ìíî‘ãî âðå‘ìå ¹çå‘ìàøå § òî‘ õëý‘áü 21; Ж– È ñïðîòè‘ òîâà‘ 
ñ ðàçãî‘ðäè è íå õî‘÷åøå äà ñà ïîêîð‘âà íà âåçè‘ðþ 361а. 

4. Предлог ¹ има зачестена употреба, само в “Митологията” той се среща 139 
примера. 

а) Служи за изразяване на място на действие или състояние, когато се отнася 
до лице, животно, семейство или дом: М– êîãè‘ âëå‘çå âíó‘òðå ¹ äî‘ìü ãëå‘äà äý‘òå ñâîå‘ ñïè‘ 
34, è äó‘ìàøå ¹ ñåáý‘ ñè 22, âîè‘ñòèíó ¹ òà‘ ïòè‘öà . . . íå è‘ìà ¹ íå‘ íè åäíà‘ ðàáî‘òà è‘ñòèíà 
19а; Ж– êàòî‘ ÷ó‘õìå òîâà‘ íå wñòà‘íà ¹ íàT ñðDöå 355а, òî‘êìî ñ ïðîäà‘äîõà è êó‘ïèõà ¹ ìî‘òà 
õè‘æà 356а, ïîè‘äîøà ¹ äðó‘ã·è‡ äî‘ìü 360. 
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б) Освен това с него се указва изобщо място, където нещо става, намира се или 
към което е насочено действието: 

в) В множество примери с предлог ¹ се посочва времето, когато се извършва 
нещо: М– À ¹ åäè‘íü äå‘íü èçë‘çàëü ïîâî‘íü íà òîðãî‘âùèíà ñâî‘ 21, è ¹ ò¶‘ äíè‘ õî‘÷å äà 
ïð·è‘äå âëDêî íà‘øü 353а, àëà‘ áå‘øå ¹ ñðý‘äà òî‘ èñïëà‘òåí·å 354. 

г) С предлог ¹ се означава също така и положение или навлизане в състояние: 
М– è ïà‘äíà ¹ ãîë‘ìîå ¹äèâëå‘í·å êàêâî‘ äà ñòî‘ðè 27, è ¹ ãíý‘âü ñâî‘è‡ èçâà‘äè ñà‘á·à è ¹á¥‘ 
ï¾å‘òî 34; Ж– ìíý‘øå ìè ñà êà‘êî õî‘÷å äà èçñêî‘÷è ñðDöå ìîå‘ § ¹‘ñòà ìî‘, ¹ òà‘êîâà òýñíîòà‘ 
áý‘õü 355.  

Тук могат да се отнесат и няколкото примера, в които предлогът означава 
обстоятелство:  – àìè‘  î‘íóþ ñìå‘ðòíóþ ðý‘êó íî‘ùåN ¹ òå‘ìíîT U êà‘êî äà ïðèìè‘íèN 361. 

д) В няколко случая предлог ¹ указва на снабденост с нещо: М– äà íå á¥ ñà 
íàè‘øëî äðó‘ãîå äý‘òå ¹ ô·ëîñîô¶‘àòà ïîìó‘äðî äà áó‘äå 11; Ж- ¹ òà‘ wäå‘æäà wáë‘êîøà ìåíå‘ 
358, ïîëî‘æèøà íàT ¹ æåëý‘çí¥è‡ âåðè‘ãè 356. 

 
§ 42 з. Обобщени изводи за предлозите 
Какво показва анализът на предложната система в езика на Софрониевите 
ръкописни творби? 
1. Преди всичко, тя по основния си състав, по употребените форми и значения 

на предлозите е новобългарска. От общо 34 използвани предлога само няколко – êü, w, 
ïîñðý‘äå, ïðîòè‘âî, ðà‘äè – могат да се свържат с влияния от страна на книжовни 
източници. Показателно за тези предлози е, от една страна, че употребите им са силно 
ограничени (от един до три пъти), а, от друга страна, че всички те, с изключение на 
ïðîòè‘âî, са използвани и в езика на “Троянския дамаскин”67, а след Софроний с тях си 
служи и Й. Кърчовски68 в почти същата количествена представеност. 

От съпоставка с езика на Й. Кърчовски се вижда, че Кърчовски си служи с почти 
същите предлози, които познава и Софрониевият език. У него липсват само предлозите 
âåðõó‘, êàìòî‘, íàêðà‘è‡, íàñðý‘ùà, ïîìåæäó‘, wñâå‘íü, ñëýäü, на Софрониевия език пък не са 
познати следните предлози, използвани от Й. Кърчовски: âú ìý‘ñòî, èñïî‘äú, êàäå‘, íàêàäå‘, 
êà‘êw, ìåãþ‘, íèçü, w‘êîëw, ïðå‘æäå, ÷ðåçü69. 

2. На второ място, твърде характерна черта е употребата на типично народните 
предлози çàðàäè‘, êàìòî‘, êàòî‘, íàìýñòî‘, íàñðý‘ùà, wñâå‘íü, ïîêðà‘è‡, ïîìåæäó‘, ïðåçü, ñëýäü, 
ñïðîòè‘, някои от които и днес си остават присъщи на диалектната реч – êàìòî‘, ñïðîòè‘. 

3. Сравнението с предложната система на книжовния език днес показва, че 
основната част от присъщите на Софрониевия език предлози са се утвърдили в 
книжовната система. Вън от нея са останали черковнославянските предлози êü, ðàäè, а 
от останалите – êàìî, íàñðýùà, ïîñëý, ñïðîòè. От характерните за книжовния език 
предлози Софроний не използва вместо, над, изпод, около70, сред, срещу, въпреки, 
поради, чрез. 

Сравняването на значенията при предлозите показва картина твърде близка до 
съвременното им състояние. 

                                                            
67 Вж. Иванова А. Троянски дамаскин (Български паметник от ХVІІ в.), С., 1867, с. 287, 316, 337, 

353. 
68 Вж. Цойнска Р. Езикът на Йоаким Кърчовски, С., 1979, с. 249. 
69  Пак там, с. 231-249. 
70 Този предлог обаче е познат на Софроний, вж. Ничева К. Езикът на Софрониевия “Неделник” 

…, с. 31. 
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4. По-съществени различия се наблюдават при предлозите заради и №. В езика 
на Софроний тези предлози имат не само по-чести употреби, но и се отличават с по-
широк кръг значения. Значителна част от познатите на Софроний значения днес са 
поети от предлозите çà и â: 

- при предлог çàðàäè това са: мотивиране на причина; за цел; обект на глаголи за 
реч, мислене; за предназначение; 

- при предлог ¹ са: място, където нещо става, намира се или към което е 
насочено действие; време, когато се извършва нещо; положение или навлизане в 
състояние; обстоятелство; снабденост с нещо. 

Същата констатация за предлог ¹ прави и Р. Цойнска, когато анализира езика на 
Й. Кърчовски71. Явлението тя обяснява с влиянието на западните диалекти, по всяка 
вероятност и при Софроний обяснението е същото. 

Различия от съвременното състояние се откриват и при отделни значения на 
други предлози: 

- при âåðõó: значение срещу; 
- при èçü: последователен обхват; 
- при íà: място, в чийто предели се върши действието; област на дейност; 

количество време, употребите му в значения ‘за’и ‘по’; 
- при w:  темпорално значение малко преди настъпване; 
- при ñàñü: отношение за последователност. 
 
 
VІІІ. СЪЮЗИ 
 
Изследването на съюзите в Софрониевите ръкописни творби може да даде 

съществени данни не само за допълване на общата ни представа за граматическите 
характеристики на неговия език, но и в по-общ план да осветли един малко проучен 
въпрос в историята на книжовния ни език – как протичат строителните процеси при 
съюзите и как се формира книжовната норма при тях72. 
 

§ 43. Съюзите в езика на Софроний 
За изразяването на синтактичните и смислови връзки и отношения в рамките на 

простото и сложното изречение Софроний се служи както със същински съюзи, така и 
със съюзни думи - въпросителни и относителни местоимения, наречия и частици. 

а) От същинските съюзи са употребени: 
- в езика на “Митологията” и “Житието”: à, àêî‘, àëà‘, àìè‘, àìè‘ äà, äà, äîêëå‘, 

çàðà‘äü (çàðàäè‘) äà, çàòîâà‘, è, è – è, è òà‘êw, è òî, èëè‘, èëè‘ – èëè‘, êàòî‘ (è), êàòî‘ äà, ëè, ëè 
– èëè‘, íè – íè, íè‘òî – íè‘òî, íî, ñè‘ðå÷ü, òà, òà äà, ÷è; 

- само в езика на “Митологията”: à òî, àêî‘ ëè, àìà‘, äàëè‘, äàëè‘ – èëè‘, çà äà, çàðàäè‘ 
òîâà‘, êà‘êî äà, êà‘ìî äà, êàòî‘ äà, êàòî‘ ÷å (÷è), ìàêà‘ðü (è) äà, íå òî‘êìî – àìè‘ (íî è), íî àêî‘, 
òî, òóêî‘ êàòî‘, õåìü; 

- само в езика на “Житието”: äàá¥‘ ‘за да’, òà çàòîâà‘, à÷è‘ ‘а пък’, îáà‘÷å, ïîíå‘æå. 
б) От съюзните думи – местоимения, наречия, частици – са използвани: 
- в езика на “Митологията” и “Житието”: ãäå, çà‘ùî, êàêâî‘, êàêâî‘òî, êà‘êî1 ‘че’, 

êà‘êî2 
‘как’, êàêî‘âü, êà‘ìî, êîãè‘, êîè‡, êî‘è‡òî, êî‘ëêî, ïî÷òî‘, òî‘êìî, ùî; 

                                                            
71 Цойнска Р.  Цит. съч., с. 249. 
72 Най-значимото засега изследване, в което за решаването на тези въпроси се прави съществен 

принос, е: Цойнска Р. Езикът на Йоаким Кърчовски, С., 1979, с. 250-267. Неговият подход сме 
възприели тук. 
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- само в езика на на “Митологията”: àòó‘, ãäå‘òî, äàíî‘, çàùî‘, çà‘ùîòî, êî‘ëêîòî 
(êî‘ëêîòó), §ãäå‘, §êà‘êî, ÷îòè‘, ùî‘òî; 
- само в езика на “Житието”: êîãà‘, êî‘ëèêî, êóäå‘. 
в) Като книжовни по източник, без да са имали употреба в народния език, могат 

да се определят само няколко съюза73: äàá¥‘ ‘за да’, êà‘êî, êîëè‘êî, êóäå‘, îáà‘÷å, §êà‘êî, 
ïîíå‘æå, ñè‘ðå÷ü, òî‘êìî. Част от тях се утвърждават в книжовната система – обаче, понеже, 
а сиреч е вече остарял. 

г) Останалите съюзи са народни или са били познати в народния синтаксис. 
Сред тях са и тяснодиалектните àòó‘ ‘нима’, ÷îòè‘ ‘защото’ и такива като êîãè‘, çàðà‘äü 
(çàðàäè‘) äà, които в този си вид не са възприети в книжовния език, същото се отнася и 
за съюзите íå òî‘êìî – àìè‘ (íî è), òóêî‘ êàòî‘. Сред народните по източника си съюзи са и 
заемките от турски и гръцки произход: àëà‘, àìè‘, õåìü. 

 
§ 43 а. Съюзите откъм състав и значение 
І. Характеризирани откъм състава им употребените съюзи са три типа: 
1. Прости: à, àêî‘, àìè‘, äà, äîêëå‘ и др. под. 
2. Сложни – получени са: 
а) от съчетаване на съюз със съюз: à ÷è, àêî‘ ëè, àìè‘ äà, íî àêî‘; 
б) от съчетаване на наречие (местоимение) и съюз: è òà‘êî, êàòî‘ è, êàòî‘ äà, êà‘êî 

äà, êà‘ìî äà, êàòî‘ ÷å (÷è), òà çàòîâà‘; 
в) от други съчетания: çà äà, çàðàäè‘ òîâà‘, ìàêà‘ð (è) äà, è òî, à òî. 
3. Съотносителни: 
а) едни от тях са с еднакъв състав: è – è, èëè‘ – èëè‘, íè – íè, íè‘òî – íè‘òî; 
б) други са с различен състав: äàëè‘ – èëè‘, ëè – èëè‘, íå òî‘êìî – àìè‘ (íî è). 
ІІ. Разглеждани откъм значение, според това в какво синтактично отношение се 

намират помежду си свързваните от съюзите единици – в синтактично равноправие или 
в синтактично неравноправие, съюзите се представят от два типа – съчинителни и 
подчинителни. 

 1. Съчинителните (координативни) съюзи, разпределени по разновидности, са: 
а) съединителни (копулативни): è, è – è, íè – íè, íè‘òî – íè‘òî, òà; 
б) противопоставителни (дверзативни, съпоставителни): à, àëà‘, àìà‘, àìè‘, àìè‘ 

äà, íî, îáà‘÷å, òî‘êìî, íå òî‘êìî – àìè‘ (íî è), õåìü; 
в) съотносителни (корелативни, разделителни): äàëè‘ – èëè‘, èëè‘, èëè‘ – èëè‘, ëè 

– èëè‘; 
г) заключителни: è òà‘êw, çàòîâà‘; 
д) пояснителни: ñè‘ðå÷ü. 
 2. Подчинителните (субординативни, хипотактични) съюзи според вида на 

подчиненото изречение, което въвеждат са два вида – изяснителни и 
обстоятелствени74 

а) Изяснителните подчинителни съюзи в отделните им разновидности са 
представени по следния начин: 

- подложни: äà, êà‘êî, êîè‡, ïî÷òî‘, ùî, ùî‘òî; 
- определителни: ãäå‘òî, äà, äàëè‘, çà‘ùî, êàêâî‘, êàêâî‘òî, êà‘êî, êîè‡, êî‘è‡òî, ùî, ùî‘òî; 
- допълнителни: àòó‘, ãäå, äà, äàëè‘, çà‘ùî, êàêâî‘, êàêâî‘òî, êà‘êî, êàêî‘âü, êà‘ìî, êà‘ìî äà, 

êàòî‘ ÷è, êîè‡, êî‘ëêî, êîëè‘êî, ëè, §ãäå‘, ïîíå‘æå, ïî÷òî‘, ÷è, ùî, ùî‘òî; 
                                                            

73 По-нататък така ще бъдат наричани и съюзните думи. 
74 Граматика на съвременния български книжовен език. БАН, т. 2. Морфология, С., 1983, с. 464. 



 99

- сказуемноопределителни: äà, êàêâî‘òî, êà‘êî, êàêî‘âü, êàòî‘ äà, ÷è. 
б) Обстоятелствените подчинителни съюзи според вида на въвежданите 

подчинени изречения се разпределят така: 
- за време (темпорални): äîêëå‘, êà‘êî, êàòî‘, êîãè‘, §êà‘êî, òóêî‘ êàòî‘; 
- за място (локални): ãäå, ãäå‘òî, êóäå‘, ùî; 
- за начин и сравнение: êàêâî‘òî, êà‘êî, êà‘êî äà, êàòî‘, êàòî‘ ÷å; 
- за причина (каузални): äà, çàðàäè‘ äà, çà‘ùî, çà‘ùîòî, êà‘êî, êàòî‘, ïîíå‘æå, ïî÷òî‘, ÷è, 

÷î‘òè, ùî; 
- за цел (финални): äà, äàá¥‘, äàíî‘, çà äà, çàðà‘äü (çàðàäè‘) äà, êàòî‘ äà, òà äà; 
- за условие (кондиционални): àêî‘, àêî‘ ëè, äà, êîãà‘, êîãè‘; 
- за отстъпка (концесивни): ìàêà‘ðü (è) äà; 
- за количество и степен:): êàòî‘ äà, êî‘ëêî, êîëè‘êî, êî‘ëêîòî, ùî; 
- за последица и следствие (консекутивни): çàðàäè‘ òîâà‘, çàòîâà‘, òà çàòîâà‘, è 

òà‘êw, òà. 
 
§ 43 б. Съюзите откъм синтактични функции 
Функциите на съюзите са “да свързват: а) еднородни части на изречението …; б) 

предикативни единици (изречения) в сложното изречение …; в) отделни самостойни 
изречения в по-голяма синтактична и смислова цялост, в която второто просто или 
сложно изречение е отделено в устната реч с по-дълга пауза …”75, същевременно те 
изразяват и разнообразни синтактични и смислови отношения между свързваните 
единици. 

1. Съюз à  
а) Осъществява преди всичко съпоставително свързване, като указва на 

противопоставяне: М– Ò¥‘è‡ çíà‘èøü äîáðý‘ êà‘êî å îЃöü òâî‘è‡ ñòà‘ðü è íå‘ìîùåíü, à à‘çü å‘ñìü 
ñà‘ìà ìëà‘äà íåâý‘ñòà 14а; Ж– À‘çü ñ òå‘ãë êàìòî‘ áîñòàíџè‘, à î‘í¥ ì òå‘ãëU íàâî‘íü 356, или 
на несходство между изразяваните от свързваните единици факти, положения, 
действия: М– Òîãè‘âà §ãîâî‘ðè êðèâîãëå‘ä¥ ìè‘ìîT, ùî‘ áå‘øå ñàT åäíî‘òî îêî‘ êðèâîãëå‘äü, à ñàT¡ 
äðó‘ãîòî ñëý‘ïü 60. Освен това втората единица може да е самостойно изречение, 
съдържащо нов момент по отношение на казаното в предходното изречение, или 
въвежда пряка реч: М– È öà‘ðü ãî âè‘äý è ðå‘÷å ìó: Íà¹÷è ëè ñ ñ¥‘íå ìî‘è‡ êàêâî‘òî ðå‘÷å 
¹÷è‘òåëü òâî‘è‡; À äý‘òåòî §ãîâî‘ðè è ðå‘÷å 12а; Ж– è ïîëà‘ãàõà ìå äà ïè‘øà òåñêåðè‘ äà ïîäà‘âàO çà 
êîíà‘öè êàòî‘ ïè‘øàa áî‘ðçw, à î‘í¥ íå àðå‘ñâàõà êîíà‘ö¥òå … 354, È ïîè‘äîõü ïà‘êü íà ×åðåïèd 
ìîíàñò¥R. À íà åïT¡êï¶‘òà ¹äåðæà‘õà î‘í¥è‡ àðàíà‘óò¥ âñå‘ ïîñòå‘ë è ñàäè‘í¥ 360. В тези случаи 
може да се долови и следствен оттенък в значението на съюза. 

б) Среща се и с присъединително значение: М - . . . è íå ùå‘ ìî‘æèd äà ñïèd ñàT¡ æåíà‘, à 
ò¥‘ ñè ñ¥‘íü öðT¡ê¶è‡ 28а. 

2. Съюз à òî 
Използван е за следствено свързване: М– Ìî‘ëþ â¥ wñòàâå‘òå äíåT¡ òîãw‘ ÷ëЃâêà, à òî‘ 

à‘çü ¹‘òðå ïà‘êü äà â¥ ãî äà‘ìü 58. 
3. Съюз à ÷è 
Съюзът служи за съпоставително свързване: Ж– Íàì¥‘ñëèa äà ñëó‘æà ë·òóðã¶‘à äà ñ 

ïðå÷à‘ù ñò¥a òà‘è‡íü, à÷è‘ êàêâî á Ѓãü ïîäàðè‘ 359. 
4. Съюзи àêî и àêî ëè 

                                                            
75 Граматика на съвременния български книжовен език … с. 446. 
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С тези два съюза се въвежда условно положително или отричателно свързване: 
М– àêî‘ òè ñ âè‘äè äîáðî‘, ïð·è‘äè ¹ äî‘ìü ìî‘è‡ 36, àêî‘ íå õî‘÷åd äà ìè §ìñòèd § ñЃíà ñâîåãw‘, äà 
çíà‘è‡d êà‘êî ñàT¡ òî‘ íî‘æü ùà‘ çàêî‘ë¥ ñå‘áý ñè 26; Ж– wáýùà‘âà ìè ñ çàíàïðåD àêî‘ ïîäàðè‘ á Ѓãü 
èç±îáè‘ë·å äà ì‘ ïîìî‘ãóòü 358а, àêî‘ íå ïð·è‘äóòü, è âàT¡ ïîñý‘÷àìü, è ïàðè‘òå äâà‘ êàòà‘ ¹çå‘ìàO § 
íè‘õü 355.  

Използват се и във въпросителни изречения: М– Àìè‘ àêî‘ õî‘÷å î‘í¥ òîRãîâè‘öü äà 
ïîè‘ùè § òåáý‘ áî‘ëõè òà‘ ïàíè‘öà ïî‘ëíà 59, Àêî‘ ëè õî‘÷åøü äà íàó÷è‘øü ìà‘ëî í‘ùî, íàè‡äè‘ 
ìý‘ñòî ñà‘ìîå áåç±ìî‘ëâíîå 43а; Ж– Àìè‘ àêî‘ ïîìè‘íàU íà Ïëå‘âåO êà‘ìî à‘çü äà áý‘ãàN 360. 

5. Съюз àëà‘ 
а) В отличие от Й. Кърчовски76 Софроний често го използва за противопостави-

телни свързвания: М – È ïî‘ñëå ãîð÷è‘âî ùå‘ ñà ðàñêà‘åøü, àëà‘ íè‘êî ïî‘ëçà íà‘ïîêîíü 29; Ж– 
ïîâäè‘ãíà ñà åäèO êàäè‘íñê·è‡ âè‘êü ïè‘ñàêü, àëà‘ êî‘è‡ ãè ñëó‘øàøå 360а, ñòà‘íàa ñó‘ä·à àëà‘ ïîâå‘÷å çà 
ïàðè‘, àëà‘ íå çà ìåíå‘ àìè‘ äà ¹ãîä‘ íà àðõ·åðå‘à 354а. 

б) Среща се и в присъединително значение: М– Ïî÷òî‘ äà è‘ìàøü è ñòî‘ ñ¥‘íîâå, ïà‘êü 
íå å ïîDîáíî íè åäíîãî‘ äà ¹á¥‘åøü § íè‘õü, àëà‘ ïîâ¥‘øå è áåç± ãðý‘øêà 20а. 

в) Съюзът се използва и в начало на самостойни изречения без да е налице 
противопоставително отношение: М– È öЃðü òî‘è‡ ÷àT¡ ñàT¡ ãíý‘âü è ñàT¡ ãîë‘ìà ñåðäåòèíà‘ äà‘äå 
ïîâåëå‘í·å äà ðàçñ¥‘ïòü ñ¥‘íà åãw‘. Àëà‘ òî‘è‡ ÷àT¡ èçëå‘çå ïîâî‘íü òîâà‘ öà‘ðñêîå áåç±íðà‘âíîå, è 
áåç±÷ëЃâ÷íîå  . . .  ïîâåëå‘í·å ìó‘òëàêü äà ¹á¥‘è‡ ñЃíà ñâîåãî‘ 42-42а; Ж– Àëà‘ áå‘øå ñíý‘ãü ãëóáî‘êü, 
çè‘ìà ëþ‘òà . . .  359а. 

6. Съюз àìà 
Докато в езика на Й. Кърчовски съюзът е обичаен77, Софроний рядко прибягва 

към него – в “Неделника” той не се среща78, а тук се появява на два пъти само в 
“Митологията”. Има противопоставително значение, като веднъж е в начало на 
самостойно изречение: М- è § ìíî‘ãî ñêî‘ðáü ùå è äà ¹‘ìðåøü, àìà‘ êî‘ ïî‘ëçà òåáý‘ òîãè‘âà 
34а, . . .  è äà ò ÷à‘êàN ÷åò¥‘ðè ìT¡ö¥ äîêëå‘ ñè ñîâå‘ðøèøü ñâà‘äáàU. Àìà‘ ïå‘ðâî ñà çàêëåíè‘ ñàT¡ 
êë‘òâà . . . 24. 

7. Съюз àìè 
Съюзът е съчинителна връзка за съпоставително отношение: М- Àëà‘ ñ¥‘íü ìó íå 

äó‘ìàøå íè‘êàêü íè‘ùî íà îЃöà ñâîåãw, àìè‘ ñòî‘øå è ìîë÷à‘øå 13; Ж- à î‘íü íå õî‘÷åøå äà ïîòåðïè‘ 
àìè‘ ïðàòè‘ òî‘ ÷àT¡ ìóáàøèR . . . 355, äà ðåêó‘ âëDêà å‘ñìü, íå äà‘âà ìè ðó‘êà, àìè‘ ðåêîa äî‘êòîR å‘ñìü 
360. 

Нерядко съюзът стои в начало на самостойни изречения в ролята на възкли-
цателна частица: М- Àìè‘ êîãè‘ ¹á¥‘åd ò¥‘ ñЃíà ñâîåãw‘, àìè‘ êîãî‘ ùå äà wñòà‘âèd íàñëý‘äíèêü íà 
öðT¡òí·å òâîå‘ 47а; Ж- Àìè‘ äîêë‘å èñïëàò‘ î‘í¥ äî‘ëãü êàêâà‘ ñ·ðîìàø¶‘à ïîòå‘ãëèa . . . 353. 

8. Съюз àìè äà 
С него се изразяват следствени отношения: М- Ìî‘ë ò ïî÷òî‘ è‘ìàìü íàìýðå‘í·å äà 

è‘äà äàëå‘êî íà ïó‘òü, àìè‘ äà ìè äàäåd òà‘ äðý‘õà äà  íî‘ñ 35; Ж- ²ñó‘ôü ïàøà‘ äî‘áðü ÷Ѓëâêü àìè‘ 
äà ñè äî‘èäåd íà åïT¡êï¶‘àòà 359.  

9. Съюз àòó 
Съюзът осъществява допълнително свързване: М- È âñ¥‘ íî‘ùü äó‘ìàøå sëî÷å‘ñòí¥è‡ 

î‘íü, àòó‘ íå íà‘è‡äîa à‘çü ð¥‘áàòà íà íè‘âàU 46. 

                                                            
76 Вж. Цойнска Р. Езикът на Йоаким Кърчовски, С., 1979, с. 43. 

77 Пак там, с. 243. 
78 Ничева К.,  Езикът на Софрониевия “Неделник” …, с. 54-55 
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10. Съюз ãäå 
Използва се за изразяване на локално отношение: М- Ãäå‘ ÷ó‘øå í‘êî äîáðîëè‘÷íà 

êðà‘ñíà æåíà‘ ¹÷è‘íøå âñ‘êà ñêî‘ïîñòü è ñìý‘ñøå ñà ñàT¡ íå‘ 34а, Å‘òî wðòà‘ö¥òå ìî‘è‡ ãäå‘ ì 
÷à‘êàU 33а; Ж-  à Ïë‘ñà ïàøà‘ ïîáý‘ãíà ãäå‘ î÷è‘ âè‘äøà 362, като в последния пример той е в 
състава на фразеологична конструкция.  

Освен това с него се осъществява и допълнително свързване: М- è êðà‘è‡íî çàáîðà‘âèa 
ãäå‘  wñòà‘âèa 37; Ж- è íå çíà‘è N ãäå‘ ñà 359а. 

11. Съюз ãäå‘òî 
а) Съюзът служи за съпоставително свързване: М- è çàíå‘ñå  ¹ òà‘ ¹äà‘ ãäå‘òî 

ñïè‘ … 19, è ïîëîæè‘  íà î‘íîâà ìý‘ñòî ãäå‘òî  æåíà‘òà wñòà‘âè 25а, è äîôòà‘ñàõà íà òî‘ ìý‘ñòî 
ãäå‘òî õî‘÷åøå џåëà‘òèíà äà ìó §ñý÷å‘ ãëàâà‘òà 42а.  

б) По-рядко изразява локално отношение: М- è §è‘äå ïðè íå‘ ãäå‘òî áå‘øå òà‘ 
íåâý‘ñòà 35а. 

12. Съюз äà 
С него се изразяват различни подчинителни връзки и отношения: 
а) допълнително свързване: М- ïîðà‘÷àøå è‡ õà‘ðíî äà ãëå‘äà 18, ·w‘ùå èì ñà ìîëè‘ äà å 

ñîáè‘ðàU äðý‘âà è ùóìàR 42; Ж- Ñîâý‘òîâàøà ìå í‘êîè ÷ëЃâö¥ äà ïî‘èäó ¹ åäèO õà‘íü 360а, äà 
ïî‘èäà íà Âðà‘öà íå ñìý‘ 361а; 

б) целно свързване: М- È ¹çå‘ íî‘æü äà ðàçðý‘æè ëñè‘öàòà è äà è‡ èçâà‘äè ñðDöåòî 64а, 
õî‘÷à äà ïî‘èäà íà íè‘âàòà äà wðå‘ìü 45; Ж- è äà ïðà‘òèd ÷ë Ѓâêü äà òè ïðà‘ò òåñêåð‘ 361а, è àçü 
ïîòå‘êîa äà ìó öåëó‘íà ñêó‘òó 357; 

в) причинно свързване: М- ïî÷à‘êàè‡ ò¥‘ òó‘êà íà êëà‘äåíèöèó äà è‘äèìü í¶‘è‡ íàïðåD äà âè‘äèN 
26а; Ж- õî‘÷åìü íà‘ïðåêè íà êî‘ëü äà ò íàá¶‘åìü äà ñà íàó‘÷èòå êà‘êî ñ ¹çå‘ìà § áîñòàíџè‘ áàøè‘ 
ãëóáà‘ íàçà‘äü 356а; 

г) определително свързване: М- Àëà‘ äà ì  âà‘äòü ñðD¡öåòî æè‘âà íå ìî‘æèìü ïðåòåðïý‘ 
íè‘êàêü 64а; Ж- ïîè‘ñêàõü ïîçâîëå‘í·å äà ñè ïîè‘äà íà åïàðõ¶‘òà 362, Ñïðîòè‘ òîâà‘ è ìå‘íå äîòå‘ãíà 
è åäíî‘ § òîâà‘, äðó‘ãî § ïîQñêîå ¹êîðå‘í·å äà ì íå õðà‘íU êàòî‘ ñëýïå‘öü 356а. 

д) подложно свързване: М- ïîòðå‘áíî å äà íàïðà‘âèd êàòî‘ ô¶‘ëñê·è‡ î‘áðàçü åäíà‘ ïè‘òà …41, 
íå å ïðà‘âåäíî äà ïà‘òè òà‘êw 63; Ж- íå á¥‘ ìó âîçìî‘æíî äà ì wsëîáè‘ í‘ùî 356а; 

е) сказуемноопределително свързване: М- ùà ãè ¹÷è‘í ïà‘êü äà ¹÷è‘í U ëþáî‘âü 
ìåæäó‘ ñåáå‘ 36а, è íå âè‘äýõü ãî äà ÿäå‘ íà òðàïå‘çàòà 44; 

ж) условно свързване: М-  ... äà íå å ìíî‘ãî ñè‘ëåíü è êðý‘ïîêü, î‘íü íå á¥ ñìý‘ëü, íè‘òî 
á¥ äå‘ðçíóëü äà ïð·è‘äå íî‘ùåìü 66а, äà ìè ñà ñëó‘÷åøå í‘êî òà‘êîâà ëóêà‘âà è sëà‘ æåíà‘ õî‘÷õü 
äà  ¹á¥‘ 46а; Ж- äà ì ôà‘òè ñàT¡ äå‘ñU êåñ¶‘è‡ íå å âîçìî‘æíî äà ñà ñâîáîä‘ 360. 

13. Съюз äàá¥‘ 
Употребен е веднъж за целно свързване: Ж- è çà ìå‘íå íåäîñòî‘è‡íàãî áЃãà äà  ìî‘ëòü è 

íåâý‘æåñòâî ìîå‘ ïîïðàâè‘òè è òðóäè‘âøàãî ñ ïðîùå‘í·å ñïîDîáè‘òè, äàá¥‘ è íàN äå‘ñíèa ñòî‘í·èa 362. 
14. Съюз äàëè‘ (äàë¥‘) 
С него се осъществяват в Софрониевия език два вида свързвания: 
а) допълнително сварзване: М- è äà âè‘ä äàëè‘ âà‘ðäèd îíà‘ êë‘òâà 12, è íå çíà‘èøü 

ùî ñêàçó‘âà òà‘ è‘ñòèíà ë¥ å äàë¥‘ è‡ ñЃíü òâî‘è‡ ïîâè‘íåO çà wñóæäå‘í·å ñìå‘ðòíîå 40а;  
б) определително свързване: М- è ïîâåë‘âàd äà ãî ¹á¥‘åøü áåç± òðàæå‘í·å è áåç± 

èñïèòà‘í·å äàëè‘ è‡ òîâà‘ è‘ñòèíà 20а. 
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15. Съюз äàëè‘ (äàë¥‘) – èëè‘ 
Изразява разделително отношение: М- äàë¥‘ è‘ñòèíà òîâà‘, èëè‘ ïðà‘âåäíî, èëè‘ íå å 

ïðà‘âåäíî 25, äà âè‘ä äàëè‘ ì ¹  ìî‘ äî‘ìü ïðèçîâà‘âà èëè‘  ¹ ÷ó‘æä¥è‡ 32. 
16. Съюз äàíî‘ 
Използва се за целно свързване: М- È êî‘ëêî ìî‘æåd äó‘ìàè‡ ìó ëàñêàòå‘ëíî, äàíî‘ ãw 

ñòî‘ðèd äà ïðîäó‘ìà 14. 
17. Съюз äîêëå‘ 
С него се изразява темпорално отношение и свързване: М- Âàðäè‘ äîáðå‘ äà íå 

ïîâðåäè‘ í‘êîè‡ æè‘òîU, äîêëå‘ äî‘è‡äå çè‘ìà 49а; Ж- è áî‘ðçàøå äà ì ðàçñ¥‘ïè äîêëå‘ íå ñà ìè‘íàëè 
ñå‘äìü äíè‘ 49а; Ж- Àëà‘ äîêëå‘ äà ïîè‘äå íà Àíäð·àíî‘ïîëè î‘íü ïð·èäå‘ ìó ìàíçèë¶‘à 356, Äîêëå‘   íå 
áó‘äý òî‘è‡ Êàëë¶‘íèêü âëDêà, òåáý‘ íå å âîçìî‘æíî íè‘ãäå äà ïîè‘äåøü 362. 

18. Съюз çà äà 
Съюзът служи за израз на целно отношение: М- Òà‘êw á¥ òà‘ ðàáî‘òà òà äîè‡äî‘õü à‘çü 

ñëý‘äü áà‘áàòà, çà äà âè‘ä äàëè‘ ì ¹ ìî‘ äî‘ìü ïðèçîâà‘âà èëè‘ ¹ ÷ó‘æä¥è‡ 32. 
19. Съюз çàðà‘äü (çàðàäè‘) äà  
а) Основно осъществява целно свързване: М- òî‘è‡ ÷àT¡ ñà ìå‘òíà è î‘íü â ðý‘êàU çàðàD äà 

êîðòîëè‘ñà ñЃíà ñâîåãî‘ 20,  ... äà ãî ðàçäó‘ìâàU çàðàD äà íå ¹á¥‘è‡ ñЃíà ñâîåãw‘ 16; Ж- ïðîâî‘äèO áå‘øå 
§ âåçè‘ð çàðàD äà çàùèò‘âà ñå‘ëîòî § âîè‡ñêà‘òà 354. 

á) Освен това изразява и причинно отношение и свързване: М- Íî àêî‘ è‘ìàøü í‘ùî 
ñòðà‘õü § î Ѓöà òâîåãî‘, çàðàäè‘ äà ò íå ñòî‘ðè í‘êîè‡ ïîâðåæäå‘í·å: à‘çü äà ò íàó‘÷à åäíà‘ ðîáî‘òà 
14а; Ж- è ïîìîëè‘ ñ ìà‘òåR åãw‘ äà ì õàðè‘æè ìåíå‘ íå‘è‡, çàðàD äà íå wñêîðá‘âà õð¡Tò·à‘í¥òå ñàT¡ ìîå‘ 
¹á·å‘í·å 356а. 

20. Съюз çàðàäè‘(çàðàD) òîâà‘ 
Съюзът синтактически свързва изречението с предходното, поставяйки го в 

отношение на последица, на следствие: М- À ò¥‘ ãè âñ‘êîãè ¾ó‘âàøå è äó‘ìàøå: äà ìè ñ 
ñëó‘÷åøå í‘êî òà‘êîâà ëóêà‘âà è sëà‘ æåíà‘ õî‘÷õü äà  ¹á¥‘  ... Çàðàäè‘ òîâà‘ è à‘çü ¹÷è‘íèõü 
òåáý‘ òîâà‘ ùî‘òî ïàòè‘ 46а, Î‘íü § ìåíå‘ íå ïîè‘ñêà ãðå‘áåí¥ àìè‘ ïîè‘ñêà § ìåíå‘ êåñ¶‘èòå ñàT¡ 
æàëòè‘ö¥òå. ÇàðàD òîâà‘ è à‘çü íå âýðó‘âàõü òîãw‘ ... 54. 

21. Съюзи çàòîâà‘ и òà çàòîâà‘ 
Тези два съюза също така поставят свързваното изречение в отношение на 

последица, на следствие: М- ×ó‘õü öЃðþ êà‘êî ñè ïîâåë‘ëü äà ¹á¥‘åøü ñЃíà ñâîåãî‘, çàòîâà‘ à‘çü 
ðî‘áñêè ïðèíî‘ñN íà òâîå‘ äåðæà‘â·å ò¶‘å ìî‘è‡ ðý‘÷è 20а, È à‘çü êàòî‘ ìó çàáðàíèa äà íå âëå‘çè âíó‘òðå 
¹ äî‘ìà íà‘øåãî, çàòîâà‘ ñòî‘øå íà âðàòàU ñàT¡ ãî‘ëà ñà‘á· 23, ×à‘äî ìîå‘ äîáðå‘ äà çíà‘è‡øü, ïî÷òî‘ 
ò íàïðà‘âè í‘êîè‡ ìàã¶‘à, òà çàòîâà‘ ñòà‘íà òà‘ ðàáî‘òà íà òåáý‘ 36; Ж- àëà‘ Äó‘íàâó êàòî‘ áå‘øå 
çàìå‘ðçíàëü è § äâå‘ ñòðà‘í¥, òà íå ìî‘æàøå äà ñà ïîìè‘íå, çàòîâà‘ ñýäå‘õìå ¹ Íèêî‘ïîëè øåT U äíè‘ 
361-361а. 

22. Съюз çà‘ùî 
Служи за представяне на: 
а) причинно отношение: М- è íà÷å‘íà ãî‘ðêî äà ïëà‘÷è, çà‘ùî ¹á¥‘ ñóïðó‘ãà ñâîåãî‘ 40, î‘íü 

õî‘÷å äà ìè äàäå‘ êðý‘ïîñòü, äà íàDâ¥‘ ò¶‘ ô·ëî‘ñîô¥, çà‘ùî î‘í¥ ïîëà‘ãàòü ñìóùå‘í·å ìå‘æäó òåáý‘, 
è ìå‘æäó ìåíå‘ 39; 

б) допълнително отношение: М- è à‘çü çà‘ùî íå õîðàòè‘õü ò¶‘ äíè‘ ùî‘ ñà ìè‘íàõà, äà òè 
ñêà‘æà ö Ѓðþ 49; Ж- Ñýäè‘òå â¥‘ òó‘êà äà ïî‘èäó à‘çü ãî‘ðý äà ðàçóìå‘ çà‘ùî âè çîâå‘ ïàøàU 354; 

в) определително отношение: М- è îЃöü è áðà‘ò·à å‘ ðàçó‘ìõà çà‘ùî ñà §äýëè‘ î‘íü § 
íå‘ 17а. 
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23. Съюз çà‘ùîòî 
Съюзът е синтактична връзка на причинно отношение: М- À çà‘ùîòî å íå ¹÷è‘íèõü 

âî‘ëòà, ùîòî‘ ò¶‘ æåëà‘øå è ëþ‘áøå, çàòîâà‘ ñà êàèðàò‘øå è áî‘ðçàøå 49а. 
24. Съюзи è, è – è 
а) Те са средство на съединителната връзка: М- È‘ìàøå åäè‘íü öà‘ðü ùî‘ ìíî‘ãî 

ëþ‘áøå æåí¥‘, è ïî íè‘õü õî‘äøå êàòî‘ áý‘ñåíü 16, À‘çü äíåT âè‘äýõü âà‘øàòà êîìø¶‘è‡êà, è ìíî‘ãî 
 ïîëþ‘á¥a è ðå‘êîõü è‡ äà ñïè‘ ñàT¡ ìå‘íå … 30, à ò¶‘ §è‘äå è ¹çå‘  è ñêð¥‘ , è ¹ âå‘÷åðü ïîëîæè‘ 
òðàïå‘çà, è òó‘ðè òî‘êìî õëý‘áü íà òðàïå‘çàòà 45а; Ж- Åäè‘íü ì ôàòè‘ çà áðà‘äó è ìà‘ëî wñòà‘íà äà 
 §òî‘ðãíå 354, î‘íü áàñòè‘ñà íî‘ùåN Ãþðџè‘ ïàøà‘, è ¹çå‘ ìó âñå‘ ¹‘ðåäü è ïðèíå‘ñîõà ãî íà Âè‘äèO 
362. 

б) Съюзът è служи за връзка между еднородни части, за изреждане: М- À æåíà‘òà 
ìó íàãî‘òâè ÿ‘ñò·å ïå÷å‘íî è âàðå‘íî, è êîêî‘øêà è åäíà‘ ñëà‘äêà áà‘íèöà 40а, ïîòðå‘ñå ñ è ¹áî‘ ñà 
§ òà‘êîâîå äè‘âíî è ÷ó‘äíîå ñêàçîâà‘í·å è âèäý‘í·å 15а; Ж- Ñëó÷è‘ ñà òà‘ìî è êàä¶‘à, è ÷àó‘øà, è 
ñó‘áàøà 354а, òà § ñòðà‘õü è § íåäó‘æíà òýñíîòà‘ ¹ïà‘äîøà âñè‘ âëà‘ñ¥ ãëà‘â¥ ìîå‘è‡ 355. 

в) Двойният съюз è - è служи за съотнасяне: М- Å‘òî òà‘êw, w öЃðþ, ÷ó‘åøü êà‘êî 
íàDâè‘ ìó‘æà ñâîåãw‘ òà‘ æåíà‘, è ñàT¡ ìó‘äðîñòü è ñàT¡ ðà‘çóìü è ïà‘òèöàòà ïðåëåñòè‘, è íà ìó‘æà 
ñâîåãw‘ ïîäñìý‘ ñ 19а, è î‘í¥ êóðâà‘ðèO è òà‘ êó‘ðâà ¹áî‘ ñà äà ñêð¥‘è‡ ¹ âíó‘òðåøíòà õè‘æà 
… 22а; Ж- è âà‘ñü ïîñý‘÷àìü, è ïàðè‘òå äâà‘ êà‘òà ¹çå‘ìàN § íè‘õü 355, ïîòðå‘áíî áå‘øå äà ñà íà‘è‡äà 
¹ öЃðêâà è íà âå÷å‘ðí è íà ¹‘òðåí íà âñ‘ê·è‡ äå‘íü 354. 

г) Съюз è служи и за присъединяване: М- w ÷ëЃâ÷å, è‘ñòèíà äó‘ìàøü, ïî÷òî‘ àñëà‘íü 
èçâý‘ñòíî âëå‘çå ¹ íè‘âàòà àëà‘  íå ïîâðå‘äè íè‘êàêü, è âå‘÷å íå è‘ìà äà ïîè‘äå òà‘ìî íè‘êîãè 18. 

д) Твърде често è въвежда самостойни изречения или многократно се повтаря 
пред началото на всяко следващо изречение по образеца на библейското 
повествование: М- È òî‘è‡ ÷àT¡ ñêî‘÷è ãî‘ðý è ïîëîæè‘ ðóöý‘òå ñâî‘è‡ âå‘ðõü ìó‘æà ñâîåãw‘, áåç± 
íè‘êàêîâü ñðà‘ìü, è ôàòè‘ ìó ëèöå‘òî, è á¥‘åøè ñ ãëàâà‘òà, è ñàT¡ ñëå‘ç¥ äó‘ìàøå 31а, È ô·ëî‘ñîôà 
òî‘è‡ ÷àT¡ ñàT¡ ãîë‘ìîå òùà‘í·å §è‘äå ïðè öЃð, è ïî wá¥÷à‘þ ïîêëîíè‘ ìó ñà, è ðå‘÷å ìó . . . 48а; Ж- È 
ïî‘ñëý ïîè‘äîa íà ÑòЃà ãîðà‘ è ñýäa òà‘ìî øå‘ñòü ìT¡ö¥, è ïð·è‘äîa § òà‘ìî è ¹‘÷àõü äý‘öà íà 
êíè‘æíîå ¹÷å‘í·å è äîáðý‘ ñà ïðîìèíó‘âàa 354а. 

25. Съюз è òà‘êw 
Служи за заключително свързване: М- òîãè‘âà âî‘ëõâàòà ïðîñòðå‘ ñ ðó‘öýòå, è ôàòè‘ ñà 

§ åäè‘íü êëî‘íü íà äðý‘âîòî ñàT¡ ðó‘öýòå ñè è âîçëå‘çå íàãî‘ðý, è òà‘êw  ñà êîðòîëè‘ñà § òà‘ íó‘æäà 
àñëà‘íñêà 38а; Ж- È òà‘êw íåñïîêî‘è‡íî íêîëè‘êî ãîäè‘íè ïðîìèíó‘âàõü æèâå‘í·å ìîå‘ 354, ïå‘ðâî 
ïîòðå‘áíî å‘ñòü äà ñà ¹çå‘ìå áóèðóíò¶‘à § âè‘äèíñê·à ïàøà‘, è òà‘êw äà ñîáè‘ðàN ì·ð¶‘à 361а. 

26. Съюз è òî‘ 
Осъществява присъединително свързване: М- ò¥‘ åäâà‘ìü åäè‘íü ñ¥‘íü ñè ñïå÷å‘ëèëü, è 

òî‘ ñàT¡ òî‘ëêîâà ìî‘ëáà íà áЃãà 29; Ж- íå ïó‘ùàøå ì íè‘ãäå äà ñ ïðîõî‘ä, òî‘êìî ¹ öЃðêâà è òî‘ ñàT¡ 
í‘êîãw ñЃùåííèêà 362. 

27. Съюзите èëè‘, èëè‘ – èëè‘ 
Те са синтактична връзка на разделително отношение: М- èëè‘ äà ðàáî‘òè òà‘ íè‘âà 

êàòî‘ íàïðå‘äü, èëè‘ äà  âîçâà‘ðíè íà‘ìü 17а, êîãè‘ ù‘ëü äà ÿäå‘, èëè‘ äà ï¶‘è‡, íè‘êàêü § òî‘ íå 
ÿ‘ëü íè‘òî ¹êó‘ñâàëü 21; Ж- äà ìè èçâà‘äè § ïàøà‘òà, èëè § êèõà‘òà ìó åäíà òåñêåðå‘ ïè‘ñìî 
361а, àëà‘ èëè‘ ì íå ñïîëó‘÷è, èëè‘ íà ìå‘íå íå ôà‘ðëè, ïî÷òî‘ áå‘øå ï·à‘íü 357а. 

28. Съюз êàêâî‘ 
Служи за подчинителна връзка с два типа отношения: 
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а) допълнително отношение: М- àëà‘ î‘íà ïîäâîDíèöà áà‘áà ÷þ‘ êàêâî‘ ¹÷è‘íè î‘í¥ 
÷Ѓëâêü 35а, è íå çíà‘øå êàêâî‘ äà ñòî‘ðè 47; Ж- êàêâî‘ äà ñòî‘ðèN çàìà‘õìè ñ 361, ÷ó‘äõìè ñ 
êàêâî‘ äà ñòî‘ðèN 355а; 

б) определително отношение: М- è ïà‘äíà ¹ ãîë‘ìîå ¹äè‘âëåí·å êàêâî‘ äà ñòî‘ðè 27. 
29. Съюз êàêâî‘òî 
Съюзът се използва за подчинителна връзка с четири типа отношения: 
а) определително  свързване: М- àëà‘ å‘òî òî‘è‡ ÷àT¡ ñòà‘íàõü æåíà‘ êàêâî‘òî ì è ãëå‘äàøü 

27, Ãîë‘ìü ñòðà‘õü è òðå‘ïåòü ïð·è‘äå íà ìå‘íå § òîâà‘ òâî‘å ïîêàçà‘í·å êàêâî‘òî ìè ñêàçó‘âàd 30а, è 
òî‘è‡ ÷àT¡ ñà ïðåwáà¡Ríà è ñòà‘íà êó‘÷êà êàêâî‘òî  ãëå‘äàøü 30а; Ж- àëà‘ ïî‘ìîùü ìëT¡ò¥‘í êàJâîòî è‘ìà 
wá¥÷à‘è‡ sý‘ëw ìà‘ëî ì ïîäàðè‘øà 358а;  

б) допълнително свързване: М- È òà‘êw ¹÷è‘íè î‘í¥ êóðâà‘ðèO êàêâîU ãî íàó÷è‘ î‘íà æåíà‘ 
22а, È æåíà‘òà ñòî‘ðè êàêâî‘òî å çàïîâý‘äà ìó‘æü åè‡ 44; 

в) свързване за начин: М- È æåíàòà ñàT¡ òàêâàT ñêî‘ïîñòü ïîêðè‘ òà‘ ðà‘áîòà, êàêâî‘òî ñè 
÷ó‘ëü 41, Çàòîâà‘ ñòî‘øå íà âðàòàU ñàT¡ ãîëà‘ ñà‘á· êàêâîU ãî è ñà‘ìü ò¥‘ âè‘äý 23; 

г) сказуемноопределително свързване: М- è òîãè‘âà ùà òè äà‘ìü §âý‘òü çà òà‘ äó‘ìà 
ùî‘ ìè õîðà‘òèd êàêâî‘òî å ïðèëè‘÷íî òåáý‘ 49а. 

30. Съюзи êà‘êî1 ‘че’ и êà‘êî2 ‘как’ 
Двата съюза изразяват различни отношения и осъществяват следните свърз-

вания: 
а) допълнително свързване: М- è ïîçíà‘ êà‘êî å ïå‘ðñòü 25а, äà çíà‘è‡øü êà‘êî ñàT¡ òî‘ 

íî‘æü ùà‘ çàêî‘ë ñåáý‘ ñè 26; Ж- à íå ñì¥‘ñëèa êà‘êî ïàøà‘òà ñýäè‘ ãî‘ðý 354а; Ж- àëà‘ ìè íå 
ïð·è‘äå íà ¹‘ìü êà‘êî å íà Âðà‘öà ²ñó‘ôü ïàøà‘ 360а; 

б) сказуемноопределително свързване: М- è äà ñà ïîêà‘æèøü êà‘êî ñàT¡ ãíý‘âü ñåðäè‘òî 
¾ó‘âàøü ìåíå‘ 22а, È ò¶‘å ñîâý‘òíèö¥ è ô·ëî‘ñîô¥ ëü‘æàU ò è ïîêà‘çâàò ñ êà‘êî ìíî‘ãî âà‘ðäòü 
ñ¥‘íà òâîåãw‘ 25, è çà ìíîãîå âðåìå ïîêà‘çóâàøå ñåáý‘ êà‘êî å ñåðäè‘òà 32а; Ж- âèäý‘ ì êà‘êî íå 
ìî‘ãà äà §ãîâà‘ðN 355; 

в) определително свързване: М- À æåíà‘òà ìó ïðîñè‘ § íå‘ãî äà è‡ äàäå‘ wáýùà‘í·å ñàT¡ 
êë‘òâà êà‘êî íå ùå äà ñà ñìý‘ñè íå0ãäå ïîâîN 29а; Ж- ïð·è‘äå âý‘ñòü, êà‘êî è‘äàòü êàðџàë¶‘èòå íà 
Êðà·w‘âó 362а, àëà‘ èçëå‘çå ðå‘÷ü êà‘êî ñà íàãîâî‘ðèëè ñàT¡ Ïàçâàíџ¶‘à 361а; 

г) подложно свързване:  М- Ìíè‘ ìè ñ êà‘êî § òîâà‘ áè‘ë·å âåðçà‘ ñà ÿç¥‘êó íà òîâà‘ 
äý‘òå 23а; Ж- ìíý‘øå ìè ñà êà‘êî õî‘÷å äà èçñêî‘÷è ñðDöå ìîå‘ § ¹‘ñòà ìî‘ 355, ìíè‘ ìè ñ êà‘êî 
ìå ¹á¶‘âàòü 360а; 

 д) причинно свързване: Ж- Íå á‘ãàa à‘çü êà‘êî å‘ñìü í‘ùî sëî‘ ñòî‘ðèëü, àìè‘ è‘ìå ìîå‘ 
ãîë‘ìî, âëDêà 360; 

е) темпорално свързване: Òà‘ ðàáî‘òà å ñòðó‘âàëà æåíà‘òà ìè âñ‘êîãè § êà‘êî èçë‘çîõü 
à‘çü §òó‘êà 31а; Ж- Åôå‘íäè òðè‘ äíè‘ å‘ñòü êà‘êî ñà ïîè‘øëå 355; 

ж) за начин свързване: Ж- è í¶‘è‡ ñ èçâ¥í‘âàaìå êà‘êî ñìå ÷ëЃâö¥ ÷óæäè‘íö¥ è ïðî‘ñòè 
353. 

31. Съюз êàêî‘âü 
Съюзът осъществява два вида свързвания: 
а) допълнително свързване: М- äà ãî ïè‘òàì ñàT¡ êàêî‘âà ñêî‘ïîñòü ìå‘ñøå òî‘ õëý‘áü 

31а, Âè‘äèø± ëè êàêâî‘ òè äîáðî‘ ñòîðè‘ æåíà‘òà ìî‘ 23, Àëà‘ íå çíà‘ çà êàêî‘âü êàáàõà‘òü ìè 
¹÷è‘íè î‘íü òîâà‘ 36; Ж- è à‘çü âè‘äõü êàêî‘âà å ðàáî‘òà  353а, È à‘çü ïîïè‘òàõü, êàêâî‘ å òîâà‘ 
ñìóùå‘í·å êàìòî‘ Âðà‘öà; 
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б) сказуемноопределително съврзване: М- ïðàòè‘õà ì wðòà‘ö¥òå äà ìè äàäå‘øü è 
òðè‘òå êåñ¶‘è‡, êàêâè‘òî ñà çàïå÷à‘òåí¥ 53а. 

32. Съюз êà‘êî äà 
Съюзът осъществява свързване за начин и сравнение: М- à àñëàí‘ü ñà ¹áî‘ § 

êðà‘äíèêà êà‘êî äà å íîùåâàðäè‘òåëí¥è‡ äå‘ìîíü 38а. 
33. Съюз êà‘ìî (äà) 
Изразява допълнително отношение: М- íè‘òî ãî çíàN êà‘ìî §è‘äå 54, è íå çíà‘øå êà‘ìî 

äà è‘äè 24; Ж- è ÷ó‘äõì¥ ñ êà‘ìî äà ïîè‘äåìü 353. 
34. Съюз (è) êàòî‘ 
Със съюза се осъществеват три вида подчинителни свързвания: 
а) темпорално свързване: М- Òîãè‘âà êàòî‘ ïð·è‘äå ìó‘æü åè‡ áëè‘çó ïè‘òàøå æåíà‘òà ñè 23, 

è êàòî‘ âèäå‘ ÷è ãî íå è‘ìà: òîãè‘âà ñà âà‘ðíà 23; Ж- êàòî‘ ÷ó‘õà òîâà‘ õðT¡ò·à‘í¥U ñòå‘êîõà ñà íà ìîëå‘í·å 
356а, è êàòî‘ èçëå‘çå ãî‘ðý, âè‘êíà íà íå‘ãî ïàøà‘òà 354; 

б) причинно свързване: М- òà‘êw ïîDîáíî ùå ïà‘òèd è ò¥‘ . . .  è íà‘è‡ â¥‘øå êàòî‘ çíàè‡ d ùî 
ñêàçó‘âà òà‘ è‘ñòèíà ë¥ è‡ 40а, è § ãîë‘ìà æà‘äü êàòî‘ ãîð‘øå, ïè‘  òà‘ âîäà‘ 27; Ж- È à‘çü êàòî‘ 
íå ìî‘æàa âå‘÷å äà òåðïý‘ ïðèñý‘÷å ìè ñ ñðDöå § áî‘ëåñòü 356, È à‘çü ñàT¡ òîãw‘ Êàëë¶‘íèêà êàòî‘ è‘ìàõü 
ïð·‘òåëñòâî § âå‘òõîå âðå‘ìå, ïðàòè‘õ ìîëå‘áíîå ïè‘ñìî äî íå‘ãî 361а; 

в) свързване за начин: М- è êàòî‘ ôà‘ðêàøå òî‘ ëó‘ïîñü, äîè‡äå‘  ðà‘âíî íàD ãî‘ðíåòî 51а; Ж- 
àëà‘ êàòî‘ ãw ¹äà‘ðè ñàT¡ ïó‘øå÷í¥è‡ òåïåџ¶‘êó ïî ëèöå‘òî ðàçñêü‘ñà ìó ÷îëåñòà‘ 357. 

35. Съюз êàòî‘ äà 
Съюзът се използвасъщо за три вида подчинителни свързвания: 
а) целно свързване: М- è äà âè‘êíàU ñàT¡ ãîëN ãëàT, êàòî‘ äà ÷ó‘òü âñè‘ ÷ëЃâö¥ 64а-65;  
б) сказуемноопределително свързване: М- è òâî‘ ñêî‘ðáü äà âýðó‘âàd ìíè‘ ìè ñà è 

âè‘äè ìè ñà êàòî‘ äà å ìî‘ 35а; 
в) свързване за количество и степен: М- çà øå‘ñòü ìT¡ö¥ äà ãî èñïåäå‘џàìü ñîâåRøåííî 

íà âñ‘ ¹÷å‘í· ô·ëîñî‘ôñêà, òî‘ëêîT êàòî‘ äà íå á¥ ñà íàè‡øëî‘ äðó‘ãîå äý‘òå ¹ ô·ëîñîô¶‘àòà 
ïîìó‘äðî äà áó‘äå 11. 

36. Съюз êàòî‘ ÷è (÷å) 
Служи за два вида подчинителни свързвания: 
а) допълнително свързване: М- è âè‘äøå ìó ñà êàòî‘ ÷è ñà áë‘ñêà ìî‘ëí·å 19;  
б) свързване за начин: М- è ñòî‘è‡ òà‘ìî è ò¥‘ áëè‘çó êàòî‘ ÷å ñè í‘êîè‡ ÷ëЃâêü § òî‘ 

ãðà‘äü 58а. 
37. Съюз êîãè‘ (êîã¶ ‘), êîãà‘ 
Изразяваните от съюза подчинителни свързвания са с два вида отношения: 
а) с темпорални отношения: М- è êîãè‘ ñâå‘ðøèìå ñâà‘òáàòà, òîãè‘âà ïà‘êü äà ñè è‘äè 

ïðè âà¡T 26а, êîãè‘ äî‘èäåòå è òðîè‘öà çà‘åäíî, òîãè‘âà ùå‘ äà ñè âîçìå‘òå æàëòè‘ö¥òå 55а; Ж- êîãè‘ 
ïîìè‘íå àãà‘òà ìó §òà‘ìî äà ãè ïðîäàäå‘ 355а; 

б) с условно отношение: М- Êîã¶‘ è‡ òà‘êî  âå‘÷å äà íå äó‘ìàN òà‘ ðý‘÷ü 46, íå‘ìîùíî è 
íó‘æäíî íå ¹çå‘ìàè‡, êîãè‘ íå ñè âîçìî‘æåí¥è‡ íå‘ìîùíîå äà ¹÷è‘íèøü 11а;  êîãà‘ å òà‘êw §ïóñòè‘ 
ãî äà ñè ïîè‘äå 357а. 

38. Съюз êîè‡ 
Съюзът осъществява няколко вида подчинителни свързвания: 
а) с подложно отношение: М- êîãî‘ ÷ëЃâêà áîë‘òü çó‘á¥òå, äà òó‘ðè ëñè‘÷è çó‘á¥ âå‘ðõü 

ñâî‘èòå çó‘á¥ 64, Êî‘è‡ ìó‘æü ï¶‘åøå § òà‘ âîäà‘, òî‘è‡ ÷àT¡ ñà ïðåîáðàç‘âàøå è ñòà‘íâàøå æåíà‘ 26а; 
Ж- ñòà‘íà åäíà‘ êðàìîëà‘ ìå‘æäó àãè‘òå íà Wñìà‘íü ïàçàR êî‘è‡ äà áó‘äå à·à‘íèO 354а; 
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б) с определително отношение: М- Íå çíà‘øå íè‘êàêü êîè‘ ñà ò¶‘ ïàëà‘ò¥ 66а, È î‘íü 
ìå‘íå õî‘÷å äà ñêà‘æå § êî‘ ïðè÷è‘íà ìîë÷è‘ 14; Ж- íå çíà‘ êî‘ å‘ñòü Êîâàíџ¶‘þâà äùåð‘ 357, íå 
è‘ìàøå êî‘è‡ äà ì ãëå‘äà 353а. 

в)  с допълнително отношение: 
39. Съюз êîè‡òî  
Съюзът е синтактична връзка с определително отношение: М- è ¹ òåìíîòàU íà÷å‘íà 

äà èçáè‘ðà êî‘òî å ïîäîáðî‘ òîãw‘ äà ¹çå‘ìíå 38а; Ж- È ñàT¡ êî‘òî wäå‘æäà áå‘øå wáëå‘÷åO 
òîãäà‘øí¥è‡ àðõ·åðå‘à êvR Ãåäåw‘íü íà Êî‘òåëü êàò‘î ì õ·ðîòîíè‘ñà íà ñЃùåíñòâî, ¹ òà‘ wäå‘æäà 
wáë‘êîøà ìåíå‘ êàòî‘ ì õ·ðîòîíè‘ñàøà íà àðõ·åðå‘è‡ñòâî 358. 

40. Съюзи êî‘ëêî, êîëè‘êî 
Двата съюза изразяват подчинителни свързвания: 
а) с отношение за количество и степен: М- àëà‘ òà‘ íè‘âà ùî‘ ìè  äà‘äîõà, ðàáî‘òèõü 

 è wðà‘õü  êî‘ëêî áý‘õü âîçìî‘æåíü 17а; Ж- è ñîáðà‘õìå êîëè‘êî ìîæè‘õìå 353а; 
б) с допълнително отношение: М- äà çíà‘è‡øü áà‘áî, êî‘ëêî ñìóùå‘í·å ñòà‘íà íàN ¹ äî‘ìü 

íà‘øü çàðàD òà‘ äðý‘õà 37а; Ж- Ñêàæè‘ êî‘ëêî î‘âö¥ ïðîäà‘äå 356, àëà‘ êî‘ëêî î‘âö¥ ïðîäà‘äå íå çíàN 
356. 

41. Съюз êî‘ëêîòî 
Служи за изразяване на отношение за количество и степен: М- è äîêëå‘ íå ¹çå‘ § 

íè‘õü êî‘ëêîòî î‘íü õî‘÷åøå, íå wñòà‘âè ãè 61а. 
42. Съюз êóäå‘ 
Съюзът се среща във фразеологизъм, изразява локално отношение: Ж- À í¶‘è‡ 

íà÷å‘íàõìå çà áý‘ãàìå êî‘è‡ êóäå‘ âè‘äè 354. 
43. Съюз ëè 
Осъществява допълнително свързване: М- äà âè‘äè î‘íîãî âî‘è‡íà §èäå‘ ëè ñè 23, à à‘çü 

íå çíà‘ ìî‘ãà ëè ¹÷è‘íè ñìýøå‘í·å 28а. 
44. Съюз ëè – èëè‘ 
Осъществява разделително свързване: М- ¹ âà‘øå ëè äîN èëè‘ íà äðó‘ãîå ìý‘ñòî 37; 

Ж- õî‘÷åd ëè äà áó‘äåøü èëè‘ íå õî‘÷åd 358. 
45. Съюз ìàêà‘ð (è) äà 
Служи за осъществяване на отстъпително свързване: М- è ìàêàR äà ñè ðàçíåñå‘øü 

âñå‘ èìý‘í·å òâîå‘, ïà‘êü íå å âîçìî‘æíî òåáý‘ äà ñà êîðòîëè‘ñàøü 60, Àëà‘ ìàêàR è äà è‘ìàòü ðà‘âíîå 
ñîãëà‘ñ·å, àíџà‘ äîáðà‘ æåíà‘ ïîDîáíà å íà ìíîãîöý‘íåO è èçáðàO êà‘ìåíü 37а. 

46. Съюз íå òî‘êìî – àìè‘ (íî è) 
Съюзът е синтактична връзка на разделително свързване: М- Àìè‘ àêî‘ õî‘÷å î‘í¥ 

òîRãî‘âèöü äà ïîè‘ùè § òåáý‘ áî‘ëõè òà‘ ïàíè‘öà ïî‘ëíà, àëà‘ íå òî‘êìî ïîëîâè‘íàU ìó‘æåñêè, è 
ïîëîâè‘íàU æå‘íñê·è‡; è íå òî‘êìî æàëòè‘êàâè è ÷åðíè‘êàâè, íî è ðó‘ñîáýë¥÷åðíî÷åðâåíîâè‘äí¥ 59-59а, 
Òîãè‘âà ìåíå‘ íå òî‘êìî êà‘êî ÷è ùå‘ ì ïîñðà‘ìè àìè‘ ùå õî‘÷å è íà ñìå‘ðòü äà ì ïðåäàäå‘ 61а, è 
íå òî‘êìî äà áó‘äóU ïîëîâè‘íàòà ìó‘æåñêè, è ïîëîâè‘íàòà æå‘íñê·è‡, àìè‘ äà è‘ìà âíó‘òðå è 
áý‘ë¥÷åðíè÷åðíîâè‘äí¥ 61. 

47. Съюз íè – íè 
Съюзът осъществява съединително свързване: М- òà‘ íî‘ùü íå è‘ìà íè‘ùî, íè ãðî‘ìü, 

íè áë‘ñêàí·å, íè äî‘æäü 19а, äà íå áó‘äå í‘ùî íè òåáý‘, íè ìåíå‘ 41; Ж- íå ìî‘æèa íè äà ÷åòà‘ 
íå‘ùî íè ìî‘ëáà äà ñòî‘ð 361, è íå wñòà‘âèõà íè õðTò·à‘íñê·è‡ íè òóðå‘öê·è‡ äî‘ì¥ ïðà‘çäíè 360а. 
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48. Съюз íå – íè‘òî 
Използва се за съединително свързване чрез съотнесено отричане: М- Î öЃðþ íå å 

âîçìî‘æíî äà ñà íà‘è‡äå äà ïðåâç¥äå‘ ñЃíà òâîåãw‘, íà åï·ñò·ìè‘÷åñêîå (õóäîæíè÷åñêîå) ¹÷å‘í·å, íè‘òî 
íà ô·ëîñîô¶‘à, íè‘òî íà ðèòîðèêà‘ 52а, íè‘êàêü § òî‘ íå ÿ‘ëü íè‘òî ¹êó‘ñâàëü, íè‘òî § î‘íîå ïè‘ò·å 
ïè‘ëü 21, Àëà‘ íè‘êàêâî ñìåòå‘í·å íå ñòî‘ðè, íè‘òî ãî í‘êîè‡ § òîðãî‘âö¥òå ¹ñý‘òè 38-38а. 

49. Съюз íè‘òî – íè‘òî 
Съюзът е също съединителна връзка на съотнесено отхвърляне, отричане: М- À 

ìå‘íå ñà âè‘äè, ïî÷òî‘ íè‘òî å ö Ѓðü ñåáå‘ïü çà òîâà‘, íè‘òî å Ñvíò¶‘ïà ¹÷è‘òåëü 50а; Ж- Î‘í¥ î‘âö¥ 
à‘çü íè‘òî ãè ïðîäà‘äîõü íè‘òî ãè êó‘ïèõü 356а, íè‘ òî  ¹çå‘ìà, íè‘òî å ïîäà‘âà ïîçâîëåO äà ñà 
¹æå‘í¥ 357. 

50. Съюз íî 
а) Съюзът е връзка с противопоставително значение: М- íèäý‘è‡ ¾ó‘âà âñ¥‘òå æåí¥‘; 

íî òî‘êìî së¥‘òå æåí¥‘ ¾ó‘âàè‡ 44а, Ìî‘ ðà‘çóìü ñïðîòè‘ âà‘øàU ïðåìó‘äðîñòü ñóìíè‘0òåëåíü äîõî‘äè. 
Íî òî‘êìî ñëó‘øàè‡ U  51; Ж- çíà‘øå êà‘êî íå ñ±ìü à‘çü ïîâè‘íåíü, íî çàòâî‘ðèøà ìå ¹ âåðè‘ãè 
æåëý‘çí¥ 353а, Çíà‘a êà‘êî å Ñåðáå‘çü wó‘ëó òà‘ìî ùî ¹çå‘ ãëóáà‘ § íà¡T, è ïà‘êü  ¹çå‘õà § íå‘ãw 
íàçà‘äü ñàT¡ ôåðìà‘íü, íî äåðæàa ñ íà ïðàâèíà‘ 356а. 

б) Съюз íî стои и в начало на самостойно изречение, което в някакъв аспект 
съдържа елемент на противопоставяне спрямо предходни единици: Ж- Íî êàòî‘ ïîèäîa 
à‘çü íà ÖЃðèãðàäü ðîäíè‘íè ìî‘è ïîâå‘÷å ðàçãðà‘áèøà äîìî‘âí¥ âå‘ùè 353а; М- Íî ìî‘ëèì òå ñàT¡ 
êîëýíîïðåêëîíå‘í·å òâîå‘ äåðæà‘â·å: èëè‘ äà ðàáî‘òè òà‘ íè‘âà êàòî‘ íàïðå‘äü èëè‘ äà  âîçâà‘ðíè íà‘ìü 
17а. 

51. Съюз íî àêî‘ 
Съюзът съчетава противопоставяне с условие: М- Íî àêî‘ è‘ìàøü í‘ùî ñòðà‘õü § îЃöà 

òâîåãw‘, çàðàäè‘ äà ò íå ñòî‘ðè í‘êîè ïîâðå‘æäåí·å: à‘çü äà ò íàó÷à‘ 14а. 
52. Съюз îáà‘÷å 
Изразява противопоставително отношение: Ж- è‘ìàO îáà‘÷å åäíà‘ ñêî‘ðáü 362а. 
53. Съюз §ãäå‘ 
Осъществява допълнително свързване: М- À‘çü íà‘è‡äîa òà‘ ð¥‘áà ¹ íè‘âàòà, àëà‘ íå çíàO 

§ãäå‘ ñà íà‘è‡äå òàìî 45. 
54. Съюз §êà‘êî 
Осигурява локално свързване: М- Êàêâî‘òî ñà ãëå‘äà, òà‘ ðàáî‘òà å ñòðó‘âàëà æåíà‘òà ìè 

âñ‘êîãè §êà‘êî èçë‘çîõü à‘çü §òó‘êà 31а. 
55. Съюз ïîíå‘æå 
Като причинна връзка съюзът се използва само в “Житието”: Àìè‘ êî‘ëêî ëè ñòðàa è‘ìàa 

äà íå è‘äè í‘êîè äà ì ñêà‘æè, ïîíå‘æå ìíî‘ãî ïàðè‘ õî‘÷åõà äà è‘ùàU § ìåíå‘ 360а, è è‘ìàøå àðõ·åðå‘à 
ïðîòîñv‘ããåë ãðå‘êà, íåó‘÷åííàãî, íèêíè‘æíàãî, î‘íü ì ìíî‘ãî íåíàâè‘äýøå, ïîíå‘æå òî‘ å‘ñòü âå‘ùü 
ïðèðî‘äíà: ¹‘÷åíü ÷Ѓëâêü ¹‘÷åíàãî ëþ‘áè: è ïðî‘ñòü ïðî‘ñòàãî 354. 

56. Съюз ïî÷òî‘ 
Осъществява няколко вида свързвания: 
а) допълнително свързване: М- ×ó‘õü ïà‘êü è à‘çü, ïî÷òî‘ ñà òðó‘äèøü äà ¹ìåðòâèd ñЃíà 

ñâîåãw‘ 25, è íàäý‘ ñà íà áЃãà, ïî÷òî‘ ùå‘ ïîáýä‘ ðà‘çóìà íà òâîèU äóøìà‘í¥ 26;  
б) причинно свързване: М- Äà‘è‡ ìè ïå‘ðâî, è òîãè‘âà äà âëå‘ç âíó‘òðå, ïî÷òî‘ çíà‘ à‘çü 

ëóêàâèíàU è èãðà‘òà íà ìó‘æ·åòî 25а, w öЃðþ, ãî‘ðêî íà‘ìü, è ìåíå‘, è íà ñЃíà òâîåãw‘, ïî÷òî‘ äý‘òåU 
òâîå‘ èç‘äå àñëà‘íü 26; Ж- Àìè‘ ìíî‘ãî äíè‘ è áåç± õëý‘áü wñòà‘íâàa ïî÷òî‘ î‘í¥ òó‘ð÷èO ñ·ðîìàa 
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360а, êîëèêî ¹êîðåí·å òåðïýõü § æåíó ìîþ, ïî÷òî áåøå ìàëî ãîðäåëèâà 353а, êîëè‘êî ¹êîðå‘í·å 
òåðïý‘õü § æåíó‘ ìîþ‘, ïî÷òî‘ áå‘øå ìà‘ëî ãîðäåëè‘âа 353а; 

в) подложно свързване: М- Âè‘äè ñ w öЃðþ, ïî÷òî‘ ¹÷è‘òåëü äà‘äå íà ñЃíà òâîåãw‘ í‘êîè‡ 
òðý‘âà áè‘ë·å 13а 
57. Съюз ñè‘ðå÷ü 
Служи за пояснително свързване: М- è‘ìàøå ñàT¡ íè‘õü è ìñêè, ñè‘ðåc ìó‘ëèòà 38; Ж- 

è‘ìàìü íåäó‘ãü ïî÷å‘÷óèí¥è‡ ñè‘ðåc ìàñè‘ëü 355. 
58. Съюз òà 
1. Съюзът свързва синтактично равноправни и неравноправни единици, като 

осъществявава: 
а) съединително свързване: М- è êàòî‘ ñòî‘øå âî‘íü òà äó‘ìàøå òàêè‘âà ðý‘÷è íà áà‘áàòà, 

wáà‘ðíà ñà êàìòî‘ wðòà‘ö¥òå ñâî‘è‡, è ðå‘÷å èìü 53а, Ãëå‘äàìü ò êàòî‘ ñà ìíî‘ãî wãîð÷è‘ ò¥‘, òà è 
à‘çü ñà wñêîðáèa çàðàD òâî‘òà ñêî‘ðáü 57; Ж- Êàòî‘ ÷ó‘õà òîâà‘ õð¡Tò·à‘í¥U ñòå‘êîõà ñ íà ìîëå‘í·å § 
êàñàáàU è  ñåëà‘òà êàòî‘ áå‘øå ïàíàèR òà áý‘õà òà‘ìî ñîáðà‘íè 356а; 

б) следствено свързване: Ж- è‘ìà òà‘ìî è òó‘ðö¥ ìíî‘ãî òà íå ìî‘ãàU äà ¹ïëýíU òîãw‘ 
êàðџàë¶‘èòå 360а, Í¶‘è‡ ñëóãó‘âàìå ïî äâà‘äåñU ãîäè‘íè, òà íå ìî‘æèO äà ñà ¹äîñòîèO äà ïð·å‘ìíèO 
àðõ·åðå‘è‡ñòâî 358; 

в) допълнително свързване: М- àëà‘ äà ñà ñëó‘÷è òà  ïîëþ‘á¥ åäè‘íü ìëà‘äü ìî‘ìàêü 30а, 
Ñëó‘÷è ñà òà ìè‘íàõà ïîä± åäíî‘ äðý‘âî 38а; Ж- Àëà‘ ïîäà‘äå áЃãü òà î‘í¥ êî‘íü íå ïîèäå‘ íà äàëå‘êî 
361; 

г) определително свързване: М- Ïî ñëó÷å‘í·å åäè‘íü êîæàõàR, òà ì¥‘øå êî‘æè íà ðý‘êàòà 
20. 

2. Съюзът òà се използва и като частица за подчертаване във въпросителни и 
възклицателни изречения: М- Òà ãäå‘ è‡ ñëó‘ãàòà 23, Òà ãäå‘ è‡ òî‘è‡ äå‘ìîO 39, Òà èñïè‘ñà ò¥‘ 
âñ¥‘òå æå‘íñê·è‡ ä·àâîë¶‘è 44а. 

59. Съюз òà äà 
Съюзът осъществява целно свързване: М- À‘çü äà ìó ïðèâåäà‘ ìî‘òà æåíà‘, ïî÷òî‘ î‘íü 

íå ùå‘ ìî‘æè äà ñòî‘ðè íè‘ùî ñàT¡ íå‘, òà äà wñòà‘íàU æàëòè‘ö¥òå ìåíå‘ 28а, Î‘íü ìè äà‘äå åäíà‘ 
äðý‘õà, òà äà  äà‘ìü íà í‘êîãî ìà‘è‡ñòîðà 52а; Ж- À à‘çü äâà‘ äíè‘ ïîíàïðåD íî‘ùåìü ïîáý‘ãíàa äà 
ïîè‘äåN íà Ðà‘õîâó òà äà ïðèìè‘íåN íà Âëà‘øêà çåìë‘ 359. 

60. Съюз òî 
Изпълнява роля на подчертаваща връзка, поставена пред главното изречение: 

М- Àêî‘ íå õî‘÷åøü äà è‘ìàøü ñ¥‘íü, òî ïà‘êü áå‘øå ïîòðå‘áíî òåáý‘ äà ñà ìî‘ëèøü áЃãó 39а, è àêî‘ 
äî‘è‡äàòü è äâî‘è‡òå ðà‘âíî, òîãè‘âà ùå‘ ñà ïîêà‘æè òà‘ ðàáî‘òà è‘ñòèíà, òî äîáðî 60а. 

61. Съюз òî‘êìî 
Служи за противопоставително свързване: М- Àëà‘ íå ìîæè‘ íè‘ùî äà ïð·å‘ìíè § òîâà‘ 

áåçñðà‘ìñòâî, òî‘êìî ñà òðóä¥‘ ìíî‘ãî 17; Ж- è íå ìî‘æàa äà ïðîäó‘ìàN, òî‘êìî òî‘ëêîâà ìó ðå‘êîa 
357а. 

62. Съюз òóêî‘ êàòî‘ 
Осъществява темпорално свързване: М- È íà ¹‘òðå òóêî‘ êàòî‘ ñî‘ìíà §èäå‘ òîðãî‘âèöó 

ïå‘ðâî íà òîãî‘ ÷ëЃâêà ùî‘ êóïè‘ § íå‘ãî ìvð·çëè‘âîòî äðý‘âî 61. 
63. Съюз õåìü 
Служи за противопоставяне: М- Íå wñòà‘âèa íè‘ùî äà íå á¥‘õü íàó÷è‘ëü ñЃíà òâîåãî‘, õå‘ì 

è íå å âîçìî‘æíî äà íà‘èäåøü ïîìóäðý‘è‡øàãî, èëè ïîñëîâåñíý‘è‡øàãî § ñЃíà ñâîåãî‘ 52. 
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64. Съюз ÷è 
Съюзът се използва за няколко вида подчинителни връзки: 
а) за допълнително свързване: М- Êàòî‘ âè‘äå ÷è ãî íå è‘ìà: òîãè‘âà ñà âà‘ðíà 23, âè‘äý 

êó‘÷êàòà ÷è ïëà‘÷è 30, âè‘äý ñâèí‘òà åäíîãî‘ ìàè‡ìó‘íà ÷è âîçëå‘çå íà ñìîêè‘íòà 33; 
б) за причинно свързване: М- ¹áî‘ ñà äà íå ¹ìðå‘ § òîâà‘ ñìåRòîíî‘ñíîå áè‘ë·å, ÷è ùå 

áó‘äå ñåáå‘ïü î‘íü çàðàD ñìå‘ðòü å‘ 33а, àì¥‘  ñåáå‘ïü ñà‘ìü öЃðü, ÷è ïîâåëå‘ äà ãî ¹á¥‘è‡ áåç± 
èçïèòà‘í·å 50а;  

в) за сказуемноопределително свързване: М- è ùå‘ íà‘è‡äåøü ìó‘æà åè‡ ÷è ñýäè‘ íà 
äóê‘íî ñâîå‘ 35. 

65. Съюз ÷î‘òè: 
Съюзът е диалектен, осъществява причинно свързване: М- À‘çü ìíî‘ãî ðàçì¥øëå‘í·å 

è‘ìàõü íà òåáý‘, ÷î‘òè êàòî‘ ò âè‘äýõü è íàêè‘òåíà è ãîòî‘âà çà ñìýøå‘í·å ìó‘æåñêîå è òà‘êîâà 
âå‘ùü ìíý‘õ 32, êîðòîëè‘ñàè‡ ì § òà‘ íåïðà‘âåäíà íàâà‘äà, è § ñìèòå‘í·å òîãî‘ ÷Ѓëâêà, ÷î‘òè, î‘íü 
ìè äà‘äå åäíà‘ äðý‘õà, òà äà  äà‘ìü íà í‘êîãî ìà‘è‡ñòîðà äà è‡ çàêà‘ðïè èçãîðå‘íîòî ìý‘ñòî àêî å 
âîçìî‘æíî, è äà ìó ñòî‘ð òîâà‘ äîáðî‘: À à‘çü sëî÷å‘ñòà íå çíà‘ìü êàêâî‘  ¹÷è‘íèõü 37. 

66. Съюз ùî 
Съюзът служи за различни видове подчинителни свързвания, като: 
а) определително свързване: М- Ìîëè‘ ìó ñà äà òè ïðîäàäå‘ äóëàìà‘òà ùî‘  íî‘ñè î‘íü 

35, È çãóäèM ãî çà åäíà‘ äýâî‘è‡êà ùî‘ å á¥‘ëà íà äðó‘ã·è‡ ö Ѓð äùåð‘ 26; Ж- Ñëý‘òü òîâà‘ ïîè‘äîa íà 
åäíî‘ ñå‘ëî ùî ñà íàðè‘÷à Êî‘ñòåíü 357, Ùî‘ èìü íà ¹‘ìü íå ïð·è‘äå òîâà‘ íå ñòî‘ðèõà 354; 

б) допълнително свързване: М- Ùî‘ ìè è‘ùåøü à‘çü äà òè äàN 30, ðàçóìå‘ § ùî á¥‘ëî 
ôèð‘ñàëî æè‘òîU 40; Ж- íå çíàN ùî‘ õîðàòè‘õà ñàT¡ Ïàçâàíџ¶‘à 27, à ùî‘ å ìå‘íå íåìî‘ùíî íå å âîçìî‘æíî 
äà òè äà‘ìü 11а; 

в) подложно свързване:  М- Àìè‘ ùî‘ è‘ìàøå ñàT¡ ìåíå‘ ÷ëЃâö¥ §è‘äîõà íàïðå‘äü 27; 
г) причинно свързване: Ж- Ïîäà‘äå ìè áЃãü íàêàçà‘í·å çàðàäè‘ áåçó‘ìíà ëó‘äîñòü ìî‘, ùî‘ 

áõ ñ ðàçãîðäè‘ëü 355; 
д) локално свързване: М- çàâî‘äìü ò ïðè åäíà‘ ìëà‘äà, ¹ åäíà‘ õè‘æà ùî‘ å ¹êðàñå‘íà è 

íàãî‘òâèíà, ùî‘ ñýäè‘ òà‘ìî åäíà‘ êðà‘ñíà è ïðåäîáðà‘ íåâý‘ñòà 31; Ж- Ïî‘ñëý ìè ïîçîâà‘õà íà 
ìèòðîïîëè‘ ùî‘ áý‘õà è åï¡Têï¥òå 358; 

е) за количество и степен: М- è òî‘ëêîT ñà íà¹÷è‘ òî‘ äý‘òå, ùî íå áý âîçìî‘æíî äðó‘ã·è‡ 
íè‘êàêü äà ñà íàó÷è‘ 12; Ж- ùî áa ñîáðà‘ëü § âðà‘÷àíñê·à êàäèëè‘êü ïàðè‘ ïàõà‘ð÷èõ ãè 358а. 

67. Съюз ùîòî‘ 
Съюзът осъществява: 
а) определително свързване: М- íî âñ‘ ùîòî‘ äó‘ìà çà âñ‘ãî ëî‘æü íàõî‘æäàìü 19а, 

Çàðàäè‘ òîâà‘ è à‘çü ¹÷è‘íèõü òåáý‘ òîâà‘ ùîòî‘ ïàòè‘ 46а; 
б) допълнително свързване: М- Àëà‘ ùîòî‘ á¥‘ êðàìîëà‘ è ñìóùå‘í·å ìå‘æäó ìó‘æà, è 

ìå‘æäó æåíà‘òà ìíî‘ãî ñêîðá‘ 36а;  
в) подложно свързване: М- ùîòî‘ äó‘ìà ëüæà‘ å 19а. 
 
§ 43 в. Обобщени изводи за съюзите 
1. Софрониевият език свидетелства за етапа, когато се подбират и попълват 

съюзните средства на новия книжовен език, когато книжовната им обработка е все още 
в своя начален стадий. Изнесените наблюдения върху техния състав, употреби, 
значения и функции показват, че Софроний си служи предимно със съюзните 
средства на народния език – както същински съюзи, така и съюзни думи. 
Количествено книжовните по източник съюзни средства са силно ограничени – за 
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разлика от “Неделника”79 в езика на “Митологията” и “Житието” не са използвани 
такива книжовни съюзи като: àùå, áî, æå, åãäà, çàíå, èæå, êòî, ðàäè äà, òîãî ðàäè, ÿêî, 
ÿêîæå. От общо 72 съюзни средства само десетина съюза могат да бъдат 
характеризирани като чисто книжовни. Следователно Софроний подлага на книжовна 
обработка преди всичко съюзни средства, налични в вародния език. Този факт обяснява 
съвпадането на основната част от тях със съвременните книжовни съюзи не само по 
форма, но и по значение. 

Слабата книжовна обработеност на значителна част от тях (започнало още в езика 
на дамаскините) се отразява в недостатъчно избистрения им спектър от значения и 
функции, в използването на едни и същи съюзи за различни видове свързвания. 

2. При съпоставка на съюзните средства в езика на Софроний и на Й. 
Кърчовски80 се вижда, че общи за двамата книжовника са следните съюзи: à, àêî, àëà, 
àìà, àìè, äà, äàá¥, äàëè, äàëè – èëè, äàíî, äîêëå, çà äà, çàðàäü (çàðàäè) äà, çàðàäè òîâà, 
çàòîâà, çàùî, çàùîòî è (è –è), è òàêw, èëè, èëè – èëè, êàêâî, êàêâîòî, êàêî, êàêî äà, (è) 
êàòî, êàòî äà, êîãè (êîãà), êîè‡, êîëêî, êîëèêî, êîëêîòî, ëè, ëè – èëè, íè – íè, íî, ïîíåæå, 
ïî÷òî (у Кърчовски ïîùî), ñèðå÷ü, òà, òà äà, òî, ùî, ùîòî. Съвпадат те и в повечето случаи 
и по функции, различията не са много, нито пък са големи. 

3. Само за езика на Й. Кърчовски са характерни съюзните връзки: àêî è (äà), àêî 
êå áè, äåêà, äåòî, äîäå, äîêàòî, äóðè (äà), åãà (áè), çàðàäè çàùî, çàòî, çàòîâà ÷òî, çåðå, è äà, 
êàäå, êàêâî (êàêâîòî) ùî, êîëêó ùî, íå ñàëòú (ñàìî) àìè (íî, àìà) (è), íèòè, §äåêà, îòè, 
§êîëêóòî, ïà, ïàêú, ðàäè äà, ðàäè çàùî, òîãî ðàäè, ñåãw ðàäè, ñàíêè, ñ¶åñòú, òîåñòú, ÷¶è‡, ÷òî, 
ÿêw, ÿêw ùî. 

4. Следните съюзи, използвани от Софроний, не се откриват пък в езика на Й. 
Кърчовски: à òî, à ÷è, àêî ëè, àìè äà, àòó, ãäå, ãäåòî, òà çàòîâà, è òî, êàêîâü, êàìî (äà), 
êàòî ÷è (÷å), êóäà, ìàêàðü è (äà), íå òîêìw – àìè (íî è), íå – íèòî, íèòî – íèòî, íî àêî, 
îáà÷å, §ãäå, §êàêî, òîêìî, òóêî êàòî õåìü, ÷è, ÷îòè. 

5. За отбелязване е, че една част от съюзните средства, употребени само от 
единия книжовник, имат специфично диалектен характер (това е особено 
видимо при Й. Кърчовски), друга част са по източник книжовни. 
 
 
ІХ. ЧАСТИЦИ 
 
§ 44. Частиците в езика на Софроний 
В езика на “Митологията” и “Житието” като самостойни думи са използвани 

следните частици: à, àìè‘, áðå, äà, äàëè‘, äàíî‘, åè‡, å‘òî, è, ê, ëè (ë¥), íàè‡, íå, íå‘êà, íåëè‘, 
íåäý‘è‡ (íèäý‘è‡), íè, ïî, w, ñà (ñ, ñå), ñè, õà‘è‡äå, õè÷ü, ÷è, ùà, ùå. Освен тях като 
морфемни съставки и словообразувателно средство в други думи участват още 
частиците: âñ-, íè-, í (íå-), åäè-; -âà, -òî, -. 

Разглеждани откъм функциите и значението им, тези частици се отнасят към един 
или друг от трите съврменни основни типове – служебни, словообразувателни и 
формообразувателни81. 

 

                                                            
79 Ничева К. Езикът на Софрониевия “Неделник” …, с. 54-76. 
80 Срв. Цойнска Р. Езикът на Йоаким Кърчовски, с. 250-266. 
81 Вж. Граматика на съвременния български книжовен език. Т. ІІ. Морфология, БАН, С., 1983, с. 

485-500; Чолакова Кр. Частиците в съвременния български книжовен език, С., 1958, с. 41-84. 



 111

§ 44 а. Служебни частици 
Със служебна роля в изречението – за усилване или за изразяване на различни 

модални или емоционални характеристики – Софроний употребява частиците à, àìè‘, 
áðå, äà, äàëè‘, äàíî‘, åè‡, å‘òî, è, ëè (ë¥), íå, íå‘êà, íåëè‘, íåäý‘è‡ (íèäý‘è‡), íè, w, õà‘è‡äå, õè÷ü, ÷è. 

1. Частица à служи за емоционално подсилване: Ж- À åôå‘íäè, õè÷ü âý‘ðà ñàT¡ ïó‘øêà 
á¥‘âà ëè 357а. 

2. Частица àìè по произход е свързана със заетия от турски съюз àìè. С нея се 
засилва емоционалното съдържание на въпросително или възклицателно изречение: Ж- 
Àìè‘ ùî ïîòå‘ãëèõìå § íè‘õí¥òå æåí¥‘ 356, àìè‘ êàêî‘âü ëè ñòðà‘õü ïîòå‘ãëèa 259, àìè‘ à‘çü êà‘ìî äà 
ïîáý‘ãíà 360а; М- Àìè‘ äà íå wáè‘êíè í‘êàêü òîãîT ìëà‘äàãî, à ìå‘íå äà wñòà‘âè 29. 

3. Частица áðå се употребява в езика на “Житието” при обращение за израз на 
безцеремонност и грубост. Срещаме я единствено в реплики на герои турци, отправени 
към българи. Например Джезаерли Хасан паша се обръща към поп Стойко: Çà‘ùî 
áý‘ãàøü áðå‘ êî‘è‡ ò ãî‘íè 354а, Ахмед Геряй вика по Милуш: Çà‘ùî òå‘ãëèd âü‘æåòî áðå‘ 357. 

4. Частица äà има модален характер и служи за изразяване на волево-
подбудителни изяви – подкана, заповед, желание, пожелание и др.: М- è‘ñêàN § òå‘áý äà 
ìè äàäå‘øü åäíà‘ ïàíè‘öà ïî‘ëíà ñàT¡ áî‘ëõè 61, w öЃðþ, äà çíà‘è‡øü êà‘êî á‘õü òîãè‘âà ìëàäå‘íåöü 
61а, À‘çü äà è‘äà äíåT¡ ïðè öà‘ð 16, ÖЃðþ äà æèâå‘è‡d âîâý‘êè 20а; Ж- ñêî‘ðî äà ïîè‘äåòå §òó‘âà 353а, 
äà ãî ïîäàðè‘ ìíîãîëý‘òñòâ·å 362а. 

5. Модалната частица äàëè‘ (äàë¥‘) има въпросително значение и служи за 
питане: М- äàë¥‘ è‡ è‘ñòèíà òîâà‘ 25, äàëè‘ è‡ òîâà‘ è‘ñòèíà 30а. 

6. Частица äàíî‘ е с волево-подбудителен характер и служи за израз на надежда, 
очакване, изпълнява ролята на съюз: М- äàíî‘ ãw ñòî‘ðèd äà ïðîäó‘ìà 14, äàíî‘ è‡ ñïó‘ñòè 
ñìîêè‘í¥ 33, äàíî‘ ñà ñìèð‘ ñàT¡ äî‘êòîðñêàòà ìàè‡ñòîð¶‘à 36. 

7. Частица åè‡ е употребена при обращение за привличане на внимание и 
установяване на контакт: М- Åè‡ ãîñïîäè‘íå äà è‘äà 24 

8. Частица åòî служи за посочване и определяне: М- Å‘òî ãëå‘äàè‡ ì 15, Å‘òî òî‘ 
äå‘íü ïð¶‘èäå è òðå‘ò·à ô·ëî‘ñîôü 25; Ж- Å‘òî òà‘êw ïîñòðà‘äàa à‘çü çàðàD ÷ó‘æäè ïðè÷è‘í¥ 357а, Å‘òî 
ïå‘ðâà ñìóùå‘ííà âý‘ñòü ñ çà÷å‘íà 358. 

9. Частица è има ролята на подчертаващо средство: М- äà íå ïà‘òèøü è ò¥‘ êàòî‘ 
î‘íàãî áà‘íџ·à 29; Ж- äà è‘ìàìè è í¶‘è‡ îЃöà àðõ·åðå‘à 358. 

10. Частица ëè (ë¥) по основното си значение и функции е въпросителна – с нея 
се образуват общовъпросителни изречения, когато е приложена към сказуемото: М- 
Èñïè‘ñà ëè âñè‘òå ëóêàâèí¥‘ æå‘íñêà 44а; Ж- íå âè‘äèd ëè ñå‘áý ñè 359. Когато следва друга 
част на изречението, тя му придава характер на частен въпрос: М- òîâà‘ ë¥ å òâî‘åòî 
wáýùà‘í·å 31а, § òà‘ ëè ð¥‘áà ùå ìè äàäå‘øü ùî‘  íà‘è‡äîõü ¹ íè‘âàòà 46; Ж- Ò¥‘ ëè âýí÷‘à 
Êîâàíџ¶‘þâà äùåð‘ 358, § ñâýòî‘ ïîõâà‘ëà ëè õî‘÷åd äà ïð·å‘ìíèd 357а.  

11. Частица íå служи за отрицание, което може да бъде пълно, ако частицата е 
приложена към сказуемото: М- è íå ìî‘æàõü äà ¹ïëî‘ä íè‘ùî 62, ïîòåðïè‘ íå áî‘ðçàè‡ 29; Ж- 
íå õîäè‘ íè‘ãäå 355а, à í¶‘è‡ § òîâà‘ íè‘êî âý‘ñòü íå è‘ìàõìè 355а , или частично, ако се 
отнася към друга част: М- íà àñëà‘íü ‘çä¥, à íå íà ìó‘ëè 38а, à‘çü ñ wáýùà‘õü òî‘êìî 
ìî‘ðñêà âîäà‘ äà èñï¶‘, à íå âñ¥‘òå ðý‘êè è è‘çâîð¥òå 60; Ж- àëà‘ íå áî‘ëåñòü äà ëåæà‘ íà ïîñòå‘ë 
355. 

Веднъж частицата се среща и в ролята на самостоятелно отрицателно изре-
чение: М- Íå ãîT¡ïîäèíå 59. 
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12. Частица íå‘êà изразява подбуда, съгласие: М- àìè‘ ùî‘ õî‘÷å íå‘êà ¹çå‘ìå 66а; Ж- 
íå‘êà áó‘äå 358а. 

13. Частица íåëè‘ има въпросителен характер, но същевременно изразява и други 
модални оттенъци, напр. настояване: М- Íåëè‘ ò ðå‘êîõü à‘çü äà íå âðå‘äèd æè‘òîU 40, íåëè‘ ò 
ïîðà‘÷àõü à‘çü 58; Ж- Íåëè‘ ñà ñëó‘÷è ìåíå‘ ïà‘êè äðó‘ãà áý‘äà 356а. 

14. Частица íåäý‘è‡ (íèäý‘è‡) е волево-подбудителна по характер и служи за 
изразяване на настояване: М- íåäý‘è‡ ¾ó‘âà äîáðè‘òå æåí¥‘ 46а, íèäý‘è‡ ¾ó‘âà âñ¥‘òå æåí¥‘ 44а. 

15. Отрицателната частица íè същевременно служи и за усилване: М- íå è‘ìà ¹ 
íå‘ íè åäíà‘ ðàáî‘òà è‘ñòèíà 19а. 

16. Частица w засилва емоционалното и модалното съдържание на изречението: 
М- W öà‘ðþ âîâý‘êè äà æèâå‘è‡øü 43, W ÷Ѓëâ÷å íàïó‘ñòî ñà òðó‘äèøü 35. 

17. Частица õà‘è‡äå служи за изразяване на волева подбуда: М- Õà‘è‡äå äà è‘äèìü íà 
ñó‘äíèêà äà ñà ñó‘ä ñàT¡ òåáý‘ 58. 

18. Частица õè÷ü е турска заемка, има емоционално-усилителен характер: Ж- À 
åôå‘íäè õè‘÷ü âý‘ðà ñàT¡ ïó‘øêà á¥‘âà ëè 357а. 

19. Частица ÷è служи за усилване при риторичен въпрос: Ж- Î‘õü îЃ÷å ìî‘è‡, ÷è æè‘âü 
ëè å‘ñè 357а. 

 
§ 44 б. Словообразувателни частици 
Като средство за словообразуване се използват частиците åäè, íè-, í- (íå-), âñ- 

и -âà, -òî, -. 
1. Частица å‘äè се открива в състава на неопределителното местоимение *åäè 

êîè‡: М- À‘çü å‘ñìü íà å‘äè êîãî‘ öЃð ñ¥‘íü, è ïî ïîâýëå‘í· îЃöà ìîåãw‘ §õî‘æäàìü ïðè å‘äè êîãî‘ 
öЃð 27. 

2. Останалите частици от този тип почти напълно са се морфемизирали в 
словообразувателната структура на някои видове местоимения и наречия: 

а) частица í- служи за образуване на неопределителни местоимения и 
наречия: Съдържа се в: í‘êîè‡ М-56, Ж-356, í‘êà М-21, Ж-355, íêîëè‘êî Ж-362а, í‘ùî 
Ж-360, í‘êàäå М-18, í‘êàêü М-29. Веднъж се среща и екавият й вариант íå-: íå‘ãäå М-
29а; 

б) частица íè- се съдържа в словообразувателната структура на отрицателните 
местоимения и наречия: íè‘êîè‡ М-19а, Ж-358а, íè‘êî М-49, Ж-355а, íè‘êàêîâü М-31а, 
íè‘ùî Ж-360, íè‘êàêü М-60, Ж-362, íè‘êîãà (íè‘êîãè) М-66а, íè‘ãäå Ж-359, íè‘êàêî Ж-361; 

в) с частица âñ- се образуват обобщителни местоимения и наречия: âñ‘ê·è‡ 
(âñ‘êè) М-53, Ж-356, âñ‘êà М-61, Ж-345а, âñ‘êîãè М-33, Ж-354; 

г) частица -âà участва в изграждането на показателните местоимения òîâà‘ М-
28а, Ж-354 и îíîâà‘ (wíîâà‘) М-25а; 

д) с частица - са обрлазувани показателните местоимения òî‘ М-24а, Ж-354, 
òà‘ М-41, î‘í¥ М-31, îíà‘ М-31а, Ж-361. 

 
§ 44в. Формообразувателни частици 
Формообразувателни са частиците ïî-, íàè‡, ê, ùà, ùå, ñà (ñ, ñå), ñè. 
1. С едни от тях се образуват степените за сравнение при прилагателните и 

наречията:  
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а) с ïî- е образувана сравнителна степен, като частицата се пише слято: М- 
ïîçðý‘ëèòå è ïîñëà‘äêèòå 33, ïîäîáðî‘ 38а, ïîòî‘ëñòü 38а; Ж- ïîñòà‘ðü 355а, ïîñòðà‘øíà 356а, 
ïîäàëå‘÷ü 360, ïîïðå‘æäå 353а 

б) с íàè‡ са образувани формите за превъзходна степен, като частицата се пише 
разделно: М- íà‘è‡ ãîë‘ìü 65а; Ж- íà‘è‡ ëî‘ø¥ 360, íà‘è‡ ìíî‘ãî 362а, íà‘è‡ ïî‘ñëý 354. 

2. С други от тази група частици - ê, ùà, ùå - се образуват  форми за бъдеще 
време:  

- с ùå: М- ùå ï¶‘ 33, ùå ïà‘ò 33, ùå ñà çàòð¶‘åøü 20, ùå äó‘ìàòü 43а; 
- с ùà: М- ùà ãî ïîñýêà‘òü 42а;  
- с ê: М- ùî‘ ê äà ïðà‘âèøü 45, ùî‘ ê õî‘÷åòü äà äó‘ìàòü 58а. 
3. С частиците ñà (ñ, ñå), ñè са образувани възвратните форми на глаголите:  
- със ñà: М- ñà áî‘ðè 34, ñà âà‘ðíà 45; Ж- ñà âäè‘ãíàõà 357а, ñà íàðè‘÷à 357, ñà ñâå‘ðøè 356; 
- със ñ: М- ñëó‘÷è ñ 58; Ж- ñ òå‘ãë 356, ðàçáîëý‘ ñ 355; 
- със ñå: Ж- ¹áî‘õü ñå 357, äà ñå èçäà‘âèìü 361; 
- със ñè: М- äà ñè è‘äè 45; Ж- ñè ïîèäå‘ 357а, è‘ñêàõà ñè 355 
 
§ 44 г. Обобщени изводи за частиците 
1. От съпоставката с езика на Й. Кърчовски82 се вижда, че общи за двамата 

книжовника са частиците: à, äà, äàëè, äàíî, åòî, è, ê (у Кърчовски - êý, êå), ëè, íàè‡, íå, 
íåêà, íåëè, íè, ïî, ñå, ñè.  

2. В езика на Кърчовски не се откриват: àìè, áðå, åè‡, íåäýè‡, w, õàè‡äå, ùà, ÷è, 
както и разновидностите на възвратната частица – черковнославянската ñ, и 
източнобългарската ñà. 

3. Софрониевият език пък не познава някои от частиците, обичайни за 
Кърчовски: á¥, åâî, åãà, åòå, çåðü, ëåëè, íåìîè‡, ïà, ïàêü. Някои от тях са специфични за 
западните диалекти. 

4. Освен вариантите на възвратната частица ñ, ñà и частиците за бъдеще време 
ê, ùà, срещани в един-два примера, всички останали частици, с които Софроний се 
служи, днес влизат в книжовния език. Някои от тях като àìè, áðå, à, õàè‡äå, õè÷ü са 
функционално ограничени в разговорния стил. 

 
Х. Междуметия 
 
§ 35. Междуметията в езика на Софроний 
Групата на междуметията е бедна откъм състав. Софроний твърде рядко 

прибягва до междуметие за израз на едни или други емоционални състояния и чувства. 
Затова не е възможно да се правят съществени наблюдения във връзка с формирането 
на книжовната междуметна система. Няколкото междуметни употреби отбелязваме за 
пълнота на изложението. 

Освен със същинските междуметия àõü и îõü, като междуметия са използвани 
още и други думи и изрази от рада на áî‘æå ìî‘è‡, ãî‘ðêî, ãî‘ðêî è òå‘æêî. 

1. С àõü е изразено съжаление, мъка, страдание: Ж- íà÷å‘íàõà ìîè‘ äðóæè‘íà ¹ 
çàòâî‘ðêàòà äà ïëà‘÷àU ñàT¡ ñëå‘ç¥, à‘õü ñ·ðîìà‘ñ¥ ïîñý‘÷à íè ïàøà‘òà 354а. 

2. Междуметието îõü изразява силна изненада и чувство на облекчение след 
преживян голям страх. Когато Милуш неочаквано вижда в селската кръчма бесения и 
                                                            

82 Цойнска Р. Цит. съч., с. 267-271. 
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стреляния си спътник поп Стойко жив и невредим, възкликва: Ж- Î‘õü îЃ÷å ìî‘è‡, ÷è æè‘âü 
ëè å‘ñè 357а. 

3. С омеждуметените наречия ãî‘ðêî, ãî‘ðêî è òå‘æêî се дава израз на съжаление, 
окайване: М- Ãî‘ðêî ìåíå‘, êàêâî‘ äà áó‘äà 28а, Ãî‘ðêî è òå‘æêî ìåíå‘ 47. 

4. С омеждеметения израз áî‘æå ìî‘è‡ се изразява емоционално състояние на 
объркване и безизходица: Ж- áЃæå ìî‘è‡ êàêâî‘ äà ñòî‘ðèN ïðåòèìíå‘ 361. 

5. Междуметията àõü, îõü, áî‘æå ìî‘è‡ могат да се смятат като дошли от живата 
говорна реч, докато останалите две са по източник книжовни. И двата вида обаче днес 
са живи в книжовния език. 
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ТРЕТА ГЛАВА 
 

СИНТАКТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ 
 
 

Наблюденията и анализът на синтактичните факти в езика на Софрониевите 
ръкописни творби дават възможност да се представят важни за историята на 
новобългарския книжовен език данни. Те говорят не само за състоянието на 
книжовната синтактична система в един такъв ранен период на нейното формиране, 
какъвто е началото на ХІХ век, но и хвърлят светлина върху самите градивни процеси, 
върху посоките, в които те протичат. 

Както и в другите равнища на Софрониевия книжовен език, така и в синтаксиса 
му властват формите, духът и енергията на живата новобългарска народна реч. За 
книжовното им обработванте Софроний в различна степен използва и примера на 
дамаскините, и черковнославянските книжовни образци. Но вярно доловеният дух на 
езиковото строителство и силно развитият му езиков усет го насочват към възприемане 
на такива практически решения, които разширяват, обагатяват и развиват 
своийствените на народния синтаксис средства и възможности, а не им противостоят. 
Ето защо синтактичните форми в езика му, макар в редица случаи съвсем обяснимо да 
са все още недоотшлифовани, тромави, недоустановени, не стоят встрани от 
утвърдените по-късно в книжовния ни език, а ги представят почти изцяло, ако не 
напълно в сегашния им вид, то поне в едно по-първично състояние. В този смисъл 
синтаксисът на Софрониевия език има свое място и роля в книжовноезиковото ни 
строителство и неговото изследване е от важно значение за историята на книжовния ни 
език. 

 
І. ПРОСТО ИЗРЕЧЕНИЕ 
 
Като самостоятелна синтактична единица простото изречение не е така 

характерно за езика на Софроний в разглежданите две ръкописни творби. По-
осезателно неговото присъствие се забелязва в “Житието”. Трябва да отбележим една 
обща синтактична особеност, а именно, че членението на синтактичните единици – 
прости и сложни – в писмения език на Софроний от съвременно гледище е твърде 
неустановено и произволно. Обичайни са традиционните за писмената практика на 
онова време нанизи с еднотипни съюзи – особено с è, а също така и с други като à, àëà, 
àìè, òà и др. 

 
§ 46. Обективномадални типове простни изречения 
По обективно си съдържание и модалност, както и по формата си83 простите 

изречения  и у Софрониевия език са два типа – утвърдителни и отрицателни. 
1. Утвърдителните изречения, с които се представят положителни връзки, 

наличие, утвърждаване на признаците, предметите, явленията, за които се говори, са 
основният тип изречения в Софрониевия синтаксис. Примери: М- È öà‘ðü ñà wñêîðáè‘ 
ìíî‘ãî 13а, À ¹  åäè‘íü äå‘íü èçë‘çàëü ïîâî‘íü íà òîðãî‘âùèíà ñâî‘ 21, Åäè‘íü ÷Ѓëâêü áå‘øå îðà‘÷ü 
40а; Ж- Äî‘êòîðü å‘ñìü 360, Ïî à‘vãóñòü ìT¡öà ïîèäî‘õü íà åïàðõ¶‘à ìî‘ 359а, Õî‘äèa ïî ñåëà‘òà 358а. 

2. Отрицателните изречения констатират реална или нереална липса на 
“определени връзки между предмети и явления”84 в действителността. В Софрониевия 

                                                            
83 Синтактичните особености се представят преди всичко според тяхната трактовка в: Граматика 

на съвременния български книжовен език. Т. ІІІ. Синтаксис, БАН, С., 1983. 
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език те почти изцяло имат съвременния им книжовен вид. Образувани са с 
отрицателните частици íå, íè, íèòî, íåäýè‡ или с отрицателния глагол íå èìàìü. 

а) Отрицанието е свързано предимно със сказуемото, което показва, че 
общоотрицателните изречения са добре усвоено средство в Софрониевия синтаксис. 
Ето и примери: М- … íà åäíî‘ ìý‘ñòî äà íå ñýäè‘ 43а, … è íå ðàáî‘òè  äîáðý‘ 17а, w öЃðþ, íà 
òî‘ãîâó ¹á¥å‘í·å íå å ñåáå‘ïü è æåíà‘òà 51; Ж- … à ñå‘ëñê·à êí‘çü íå äà‘äå ìè, çíà‘øå êà‘êî íå 
ñ±ìü à‘çü ïîâè‘íåíü 353а, … è íå ìî‘æåa äà ïðîäó‘ìàì 357а, íå wñòà‘íà ÷è‘ñòî åäíî‘ ñå‘ëî ãðý‘õü ðà‘äè 
íà‘øèa 358а и др. 

Софрониевият език не познава контрахиралата в народния език форма на 
отрицателния глагол няма. Вместо нея редовно се прибягва до по-стария му 
неконтрахирал вид íå è‘ìàìü: М- íå è‘ìà äðó‘ãà âý‘ùü íà ñâýòî‘ ïîãîë‘ìà § è‘ñòèíà 51, À‘çü 
òå‘áý íå è‘ìàìü íè‘êàêü äà ò wñòà‘â 60; Ж- Íå è‘ìà äà ò ¹÷è‘íè âëDêà ñЃùåííèêü 354, … 
ïîíå‘æå ¹ Áîëãàð¶‘à íå è‘ìà ô·ëîñî‘âñêîå ¹÷å‘í·å íà ñëàâå‘íñê· ÿç¥‘êü 353. 

Твърде често отрицанието се засилва като освен към сказуемото се отнася и към 
други части на изречението с помощта на частица íè или с отрицателни местоимения 
и наречия íèêîè‡, íèùî, íèãäå, íèêàêü, íèêîãè. Примери: М- Àëà‘ ñ¥‘í± ìó íå äó‘ìàøå íè‘êàê 
íè‘ùî íà îЃöà ñâîåãw‘ 13, Íå è‘ìà ¹ íå‘ íè åäíà‘ ðàáî‘òà è‘ñòèíà . . .  òà‘ íî‘ùü íå è‘ìà íè‘ùî, íè 
ãðî‘ìü, íè áëñêà‘í·å, íè äî‘æäü 19а, Íè‘êîè‡ âå‘÷å íå è‘ìà äà äåðçà‘è‡ 20,  … àëà‘  íå ïîâðåäè‘ 
íè‘êàêü, è âå‘÷å íå è‘ìà äà ïî‘èäè òà‘ìî íè‘êîãè 18; Ж- … íå wñòà‘íà íè ëàæè‘öà, íè ïàíè‘öà 359а, 
. . . à í¶‘è‡ íå è‘ìàìè õëý‘áü íè è÷èìèL íè ïë‘âà íè ñý‘íî 360, … à í¶‘è‡ § òîâà‘ íè‘êî âý‘ñòü íå 
è‘ìàìè 355а, Íå õîäè‘ íè‘ãäå 353а и др. 

Многочленното отрицание, наричано в синтактичната литература двойно и 
тройно отрицание85, представя едно твърде характерно за народния синтактичен строй 
явление, с което си служат е Софрониевите предходници86. 

б) Частното отрицание, отнесено към останалите части на изречението, без да се 
отрича сказуемото, е специфично книжовно явление, което има слаба подкрепа в 
народния език87. Рядко го срещаме и в езика на Софронии. Ето някои от малкото 
примери: М- … íà àñëà‘íü ‘çä¥, à íå íà ìó‘ëè 38а, À‘çü ñ wáýùà‘õü òî‘êìî ìî‘ðñêàòà âîäà‘ äà 
èñï¶‘, à íå âñ¥‘òå ðý‘êè è è‘çâîð¥òå 60; Ж- … àëà‘ íå áî‘ëåñòü äà ëåæà‘ íà ïîñòå‘ë 355, . . . 
è‘ìàøå äà ¹çå‘ìà ¹ ñ¥‘íà ìîåãw‘ çàðàäè‘ ñâî‘è‡ ïàðè‘ ôàè‡äà‘ à íå ãëà‘â¥ ãðîd, 84: 355а. 

в) Субективномодалните разновидности на отрицателните изречения – 
въпросително-отрицателни, подбудително-отрицателни и възклицателно-
отрицателни – също намират място в подходящи случаи, макар да не се отличават с 
онова разнообразие, което ни е познато днес. Примери: М- Íåäý‘è‡ ¾ó‘âà äîáðè‘òå æåí¥‘ 
46а, … è äà íå äà‘âàøü íè‘êîìó § ò¶‘ òðè‘ êåñ¶‘è‡ § íà‘ñь 53а, . . . è äà íå ïðîäó‘ìàd íè‘êîìó íè 
åäíà‘ äó‘ìà 13, … íå á¥‘ ò ñðà‘ìü 29, Íå ëè ìè ñà wáýùà‘ ò¥‘ 31а, … íè çãî‘òâèM í‘ùî çà 
ÿäå‘í·å 45, ×î‘òè ñà íå ÿâè‘ ò¥‘  òó‘êà 49а; Ж- Íå ïð·è‘äîøà ëè âà‘øåè‡ ÷Ѓëâö¥ 355, íå çíà‘è‡d ëè 
ïåç±âå‘íêü 356, Çà‘ùî íå òå‘ãëèd âü‘æåòî áðå‘ 357. 

 

                                                                                                                                                                                          
84 Ницолова Р. Отрицание и словоред на сложното изречение. – Език и литература, 1974, кн. 4, с. 

80. 
85 Попов К. Съвременен български език. Синтаксис, 4 изд., С., 1979, с. 57. 
86 Вж. Цойнска Р. Цит. съч. с. 278 и сл. 
87 Вж. Андрейчин Л. Език и стил на Любен Каравелов. – Год. на Соф. унив., Ист.-филолог. фак., т. 

46, кн. 4, С., 1950, с. 78. 
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§ 47. Субективномодални типове прости изречения 
Субективномодалните видове на изречението, разграничавани в синтактичната 

литература по признака цел на изказването88 - съобщителни, въпросителни, 
подбудителни и възклицателни, – имат формално-съдържателни реализации, които 
стоят много близко до съвременното им състояние в книжовния ни език. 

 
§ 47 а. Съобщителни изречения 
Съобщителните изречения са основно средство са съобщаване на информация 

за събития, случки и т.н. в субективно неангажиран вид. Примери: М- ÷ëЃâ÷å íàïó‘ñòî ñà 
òðó‘äèøü ò¥‘  ñàT¡ òà‘ æåíà‘ 35, Áý‘ñü è‘ìà òî‘è‡ ÷ë Ѓâêü 47, Åäíà‘ íà‘øà íè‘âà íåðàáî‘òíà äà‘äîõìå íà 
ìó‘æà òîãw‘ 17а; Ж- Ïî à‘vãóñòü ìT¡öà ïîèäî‘õü íà åïàðõ¶‘à ìî‘ 359а, Âü ëý‘òî: 1768: íà÷å‘íà ñà 
âîè‡ñêà‘ áàòà‘ëè·à òó‘ð÷èíà ñàT¡ ìîñêî‘âèöà 354. 

 
§ 47 б. Въпросителни изречения 
С въпросителните изречения се отправя питане към реален или предполагаем 

събеседник. При едни от тях – същински въпросителните – въпросителна модалност 
и въпросителна форма се намират в единство и те задължително предполагат очакван 
отговор, при други – несъщински въпросителните изречения - въпросителната 
форма е запазена, но чрез нея се поднасят други видове субективна модалност – 
подбудителна или възклицателна, която не изисква и не предполага отговор. 

І. Същински въпросителни изречения 
В същински въпросителните изречения като въпросителен център може да се 

осмисли сказуемото, тогава изречението придобива общовъпросителен характер, или 
друга негова част – в този случаи то има характер на частен въпрос. 

1. Общовъпросителни изречения. Главно средство за превръщане на 
сказуемото във въпросителен център при общовъпросителните изречения в езика на 
Софроний е частица ëè (ë¥): М- Èñïè‘ñà ëè âñè‘òå ëóêàâèí¥‘ æå‘íñêà 44а, Âèäý‘ ëè í‘ùî 
æåíà‘òà ìî‘ äà äó‘ìà ñàT¡  í‘êîãî 18а; Ж- Ðàçäý‘ëø ëè î‘íà íåâý‘ñòà § ìó‘æà å‘ 357а, Íå 
ïð·äî‘øà ëè âà‘øåè‡ ÷Ѓëâö¥ 355, Õî‘÷åø ëè äà áó‘äåd èëè‘ íå õî‘÷åø 358. 

В по редки случаи същата роля изпълняват други средства: 
- частици íåëè‘, àòó‘ ‘нима’: М- Íåëè‘ ò ðå‘êîõü à‘çü äà íå âðåäåd æèòîU 40, Àòó‘ íå íà‘è‡äîõü 

à‘çü ð¥‘áàòà íà íè‘âàU 46; 
- въпросителни местоимения êàêâî‘, ùî: М- Êàêâî‘ äà ðåêó‘ ñåãè‘ íà æåíà‘òà ìî‘ 29, 

Êàêâî‘ ñòî‘ðè ò¥‘ î‘íà äðý‘õà 37, Ìó‘æó ìî‘è‡ äíå¡T ùî‘ ê äà ïðà‘âèøü 45. 
2. Частновъпросителни изречения. Те се образуват в езика на Софроний по три 

начина – с въпросителна частица, с въпросителни местоимения и наречия и само с 
интонация: 

- с частица ëè, която следва след съответната изреченска част; 
- с въпросителни местоимения и наречия êîè‡, êàêâî‘, ùî, êîëè‘êî, çà‘ùî, êàêü, ãäå, 

§ãäå‘, êà‘êî, êîãäà‘, ÷î‘òè, ÷åè‡, заместващи предмета на въпроса; 
- само с интонация – много рядко използвано от Софроний средство. 
а) с въпросителен център подлогът: М- Êî‘è‡ õî‘÷åøå äà áó‘äå ñåáå‘ïü íà íå‘ãîâîòó 

¹á·å‘í·å; À‘çü ëè; Èëè‘ ñ¥‘íü ìî‘è‡; Èëè‘ æåíà‘òà 50, Ùî‘ å ñåïå‘áü íà íå‘ãîâîå ìîë÷à‘í·å 13а; Ж- Ò¥‘ ëè 
ñè íà ò¶‘ ñåëà‘ ïî‘ïü 357, Ò¥‘ ëè âýí÷à‘ Êîâàíџ¶‘þâà äùå‘ð 358, Êî‘è‡ ïðîäà‘äå ò¶‘ î‘âö¥ 356; 

б) с въпросителен център допълнението: М- Ùî‘ òðà‘æèd ÷Ѓëâ÷å 43а, … àìè‘ íàT¡ ëè ùå 
àџ·äè‘ñà 47а, Ùî‘ å òîâà‘; Êàêî‘âü å òî‘ ïëà÷å‘âí¥è‡ ãëàT¡ 15; Ж - § ñâýòî‘ ïîõâà‘ëà ëè õî‘÷åd äà 
ïð·å‘ìíèd 357а, Êî‘è‡ âðå‘äü è‘ìàòå â¥ § òîâà‘ 354а; 
                                                            

88 Вж. Граматика на съвременния български книжовен език, с. 43; Попов К. Цит. съч., с. 55. 
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в) с въпросителен център обстоятелствено пояснение: 
- за място: М- Ãäå‘ áå‘øå äîñåãà‘ 49а, Ãäå‘ ì çàâî‘äèd 31, §ãäå‘ ñè ò¥‘ áðà‘òå; §ãäå‘ è‘äèd 44, 

Ãäå‘  íà‘è‡äå ìó‘æó ìî‘è‡ 45а; Ж- Êà‘ìî äà ïî‘èäåN 353, Ãäå‘ âà‘øèU ÷Ѓëâö¥ áðå‘ 355, §ãäå‘ å‘ñòü òà‘ 
äýâî‘è‡êà 357; 

- за време: М- Êîãè‘ ¹âçå‘ ñ¥‘íü ìî‘è‡ òà‘êîâ¥è‡ ðà‘çóìü è ô·ëîñîô¶‘à 65; Ж- … êîãäà‘ äà 
ñîáåðó‘òü òî‘ëêîâà ïàðè‘ 355; 

- за начин: М- … êà‘êî ìî‘ãà íàìýñòî‘ òå‘áý äà ñòà‘íà ïà‘êü æåíà‘ 27а, êàêâî‘ ìî‘ãà âå‘÷å äà 
è‘äà ¹ äî‘ìà íà‘øåãw 29, Àìè‘ âàN êà‘ê âè ñà âè‘äè 13а; 

- за причина: М- Çà‘ùî ìè §êðà‘äíà ò¥‘ åäíî‘òî îêî‘ 58, ×î‘òè ñà íå ÿâè‘ ò¥‘ òó‘êà 49а, 
×î‘òè ïëà‘÷è òà‘ êó‘÷êà áà‘áî 30; Ж- Çà‘ùî âè‘êàd 353а, Çà‘ùî áý‘ãàøü áðå‘ 354а, Ùî‘ õî‘äèòå â¥‘ 
òó‘êà 49а; 

- за количество и степен: М- Êàêâî‘ ñà ïðîäà‘âà òó‘êà ìvð·çë¶‘âîòî äðý‘âî 57; Ж- Àìè‘ 
êîëè‘êî î‘âö¥ ïðîäà‘äå 356; 

г) с въпросителен център определение: М- … è ÷å‘è‡ ñè ñ¥‘íü 27, … òà èñïè‘ñà ò¥‘ 
âñ¥‘òå æå‘íñê·è‡ ä·àâîë¶‘è‡ 44а; Ж – Ùî‘ ñè ò¥‘ çà ÷Ѓëâêü 360, … ÷è æè‘âü ëè å‘ñè 357а. 

ІІ. Несъщински въпросителни изречения 
Те се представят от въпросително-отрицателните, въпросително-подбуди-

телните, въпросително-възклицателните, въпросително-риторичните изречения от 
примери като: М- Ãî‘ðêî ìå‘íå, êàêâî‘ äà áó‘äà; è êàêâî‘ äà ðåêó‘ ñåãè‘ íà æåíà‘òà ìî‘ 28а; Ж- 
Àìè‘ êîìó‘ äà ñêà‘æà òà‘ ñêî‘ðáü ìîþ‘ 354, Êàêâî‘ ëè sëî‘ íå ñòîðè‘õà ïî õð¡Tò·à‘í¥ . . .  êîëè‘êî 
÷Ѓëâö¥ èçáè‘øà 354 и др. под. 

 
§ 47 в. Подбудителни изречения 
1. Подбудителните изречения имат за субективномодален център сказуемото, 

чрез което с помощта на различни средства се изразяват волеви изяви на говорещото 
лице във вид на: 

- заповед: М- Ïîâåë‘âàì ò äà èñïè‘åøü âñ‘ âîäà‘ ìî‘ðñêà 57а, Ж- ñêî‘ðî äà‘è‡ âü‘æå 357; 
- поръка: Ж- Íå õîäè‘ íè‘ãäå ñýäè‘ ¹ ò¶‘ äíè‘ õî‘÷å äà ïð·è0äå âëDêî íà‘øь 353а; 
- подкана: М- Õà‘è‡äå äà è‘äèìü íà ñó‘äíèêà 58; 
- съвет: М- … è ò¶‘ ðý‘÷è äà âïè‘øèd äîáðå‘ íà ¹‘ìü ñâî‘è‡ è äà ãè ïî‘ìíèøü è äà ãè 

è‘ìàøü íàâðå‘ìå ãîòî‘â¥ äà ãè §ãîâî‘ðèd íà äóøìà‘í¥òå òâî‘è‡ 58а; 
- молба: М- Ìî‘ëþ â¥ âè‘æäüò äà íå áó‘äå çàïà‘ëèëü í‘êîè‡ ÷ë Ѓâêü ìî‘òà ñòî‘êà 56а; 
- пожелание: М- ÖЃðþ, äà æèâå‘è‡øü âîâý‘êè 25. 
2. Средставата за изразяване на подбудата могат да бъдат различни: 
а) специалните форми на глаголите за повелително наклонение: М- Âàðäè‘ ñà 

äîáðý‘ § ò¶‘ ÷Ѓëâö¥ 57, Ñëó‘øàè‡ w ö Ѓðþ 28; Ж- Ñýäè‘òå â¥‘ òó‘êà 354, … ôàòå‘òè ãî è ïðèíåñå‘òå 
ãî âà‘ìî 354а.  

При това съчетания от две повелителни форми се използват нерядко: М- Èäè‘ è 
ïðîâîäè‘ ãî òó‘êà âíó‘òðå 24а; Ж- Ñêî‘ðî èäå‘òå è ¹áýñå‘òå òîãw‘ ïåçâå‘íêà 356.  

Към тях могат да бъдат отнесени и двойните форми от частица åëà‘ и повелителни 
глаголни форми: М- Åëà‘ ìè ïðîäà‘è‡ âñå‘ ñòî‘êà òâî‘ 57, … àìè‘ åëà‘òå äà ¹÷è‘íèü âå‘÷å åäíà‘ 
ðàáî‘òà 15а; 

б) различни частици: 
- само с частица åëà‘: М- Åëà‘ ñëý‘äü ìå‘íå 31; 
- с частици íå‘êà и õà‘è‡äå: М- … íå‘êà ¹çå‘ìå 66а, Õà‘è‡äå äà è‘äèìü 58; Ж- íå‘êà áó‘äå 

358а; 
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- с частица íèäý‘è‡: М- … íèäý‘è‡ ¾ó‘âà âñ¥‘òå æåí¥‘ 44а; 
- с частица äà: М- … è äà  äàäåd íà ìó‘æà ñâîåãw‘ 41; Ж- Ñêî‘ðî äà ïî‘è‡äåòå § òó‘âà 

353, … äà ãè íå ñîáè‘ðàòü § ðà‘òà ñåãè‘, àìè‘ äà ãè ¹çå‘ìàòü § í‘êîãî òîðãî‘âöà 355; 
в) с форми за сегашно или бъдеще време: М- õî‘÷ó äà òè äà‘ìü ñ¥‘íà ìîåãw‘ äà ãî 

èñïåäå‘ïöàøü 11; Ж- è âàT¡ ïîñý‘÷àìü, è ïàðè‘òå äâà‘ êà‘òà ¹çå‘ìàN § íè‘õü 355. 
 
§ 47 г. Възклицателни изречения 
Възклицателните изречения съдържат емоционален тип субективна модалност, 

която може да бъде изразена по различни начини. 
1. В една част от възклицателните изречения емоционалният център е 

образуван с въпросителни местоимения или наречия, често въведени от съюз àìè‘: Ж- 
Àìè‘ ùî ïîòå‘ãëèa § ïî¡Qîâåòå, êîëè‘êî ì ïîíîøà‘âàõà è ¹êîð‘âàõà ìå 355а, Àìè‘ ùî ïîòå‘ãëèa ¹ 
çàòâî‘ðêàU 355, Àìè‘ ñàT¡ êàêâî‘ ëè ñð¡Döå ïîèäîa äî ïàøàU 354а; М- Ùî å òîâà‘ íàìýðå‘í·å ùî ïàòè‘ òè 
äíå¡T w æå‘íî 31а. 

 2. Друга част са образувани с междуметие: М- w íåáЃëãîïîëó÷íà è‘ñòèíà 46, À‘õü 
ãî‘ðêî ìå‘íå 30а, Ãî‘ðêî è òå‘øêî ìå‘íå ùî‘ å òîâà‘ ùî‘ ïàòè‘õü à‘çü 47; Ж- À‘õü ñ·ðîìà‘ñ¥ ïîñý‘÷à íè 
ïàøà‘òà 354а, ÁЃæå ìî‘è‡ êàêâî‘ äà ñòî‘ðèìü 361. 

 3. Трета част са осъществени като възклицателни само чрез интонацията: М- 
Áý‘ñü è‘ìà òî‘è‡ ÷Ѓëâêü 46; Ж- Ñòðà‘øåí ïàøà‘ áå‘øå 354а. 

 
§ 48. Структурни типове прости изречения 
Структурните разновидности на простото изречение също стоят много близко 

до съврменното им състояние в книжовния език. 
1. Двусъставни изречения. Основен и преобладаващ вид са двусъставните 

изречения, в които са изразени и подлогът и сказуемото, като напр.: М- Òî‘è‡ ÷ëЃâêü 
äå‘ìîíü è‘ìà 45а, À‘çü òå‘áý äà ò êîðòîëè‘ñ±ìü § òà‘ íó‘æäà 55; Ж- À‘çü å‘ñìü ÷ë Ѓâêü ÷óæäè‘íåöü 
357, … à ñ¥‘íü ìî‘è‡ ïîè‘äå ¹ Âëà‘øêî 355. 

2. Едносъставни изречения. Те са представени сравнително добре с двата си 
основни вида -  глаголни и именни. 
а) Едносъставните глаголни изречения са използвани твърде широко с 

различните им разновидности: 
- определенолични изречения – те са най-често срещаните едносъставни 

изречения: М- Çàâî‘äìü ò ïðè åäíà‘ ìëà‘äà 31; Ж- Íàãîâî‘ðèõìå ñà è wáýùà‘õìå íà òîãw‘ 
÷àó‘øà òðè‘äåñU ãðîd 355а, è ïîè‘äîõü íà Øó‘ìåO äî âëàD¡êàòà äà ¹ïðà‘â N ñåáý‘ 353а. 

- неопределеноличните едносъставни изречения, макар и по-рядко срещани, са 
познати на Софрониевия синтаксис: М- Àìè‘ äà  ðàçðý‘æàòü êîðå‘ìî æè‘âà 36, Äà è‡ 
wñòðèãà‘òü íà ãëàâà‘òà êîñè‘òå 64а, È ëèöý‘òî è‡ äà ïî÷å‘ðí¥U ñàT¡ êàòðàO 64а, Äó‘ìàòü ö Ѓðþ çàðàD 
åäè‘íü òîðãî‘âåöü …21; Ж- È íàòîâà‘ðèõà ãè íà ìå‘íå … 353а, Ðóêîïîëî‘æèõà ìå íà ñЃùåíñòâî â 
ëý‘òî: 1762: ìT¡öü ñåïòåN, íà, àЌ, äå‘íü âü íåäý‘ëþ 358. 

- примери за обобщенолични изречения не се откриват; 
- безличните едносъставни изречения имат не само сравнително ограничена 

употреба, но и са твърде еднообразни. С повече примери те са застъпени в 
“Митологията”.  

Групата на безличните изречения с глаголно сказуемо се представя от примери 
като: М- Ìí‘øå ìó ñà … 46а, È‘ìàøå íà åäíî‘ ìý‘ñòî ìíî‘ãî òîðãî‘âö¥ 38, Âè‘äè ñà w öЃðþ 13а, 
… íà÷å‘íà äà ñî‘ìâà 28а; Ж- Òîãè‘âà ì ñîâçå‘ ñòðà‘õü 357а, wá±çå‘ í¥ åäè‘íü ñòðà‘õü 358а, íå è‘ìà 
äðý‘âà 360. 
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 Втората група безлични изречения са с безличнопредикативна дума – наречие 
или съществително: âîçìî‘æíî, ïîòðå‘áíî, ïîëå‘çíî, äîáðî‘, ïðà‘âåäíî, ïîäî‘áíî, ñòðàõü, ëüæà‘, 
ïðà‘âäà и др. под. Примери: М- Íå å ïðà‘âåäíî …63, Ïîòðå‘áíî å ìå‘íå … 41а, Íå å ïðà‘âäà, íè‘òî 
å ïîDîáíî íà òâîå‘ öðT¡òâî …16, ëüæà‘ å 19а, àëà‘ ìå‘íå ì‘ ñðà‘ìü 66а; Ж- à ìå‘íå ñòðàa äà íå 
ïðèïà‘äíàU ïàíäó‘ð¥òå 358, è ìå‘íå êàêâî‘ á¥ âîçìî‘æíî äà‘äîa èìü §âý‘òü 360.  

Такива са и някои фразеологизирани конструкции като: М- Ãî‘ðêî íàN è ìå‘íå è íà 
ñ¥‘íà òâîåãw‘ 26а, Ãî‘ðêî è òå‘øêî ìåíå‘ 47. 

б) Именни изречения. Софроний си служи и с този вид едносъставни изречения, 
напр.: М- Å‘òî wðòà‘ö¥òå ìî‘è‡ 53а, w íЃáëãîïîëó‘÷íà è‘ñòèíà 46; Ж- ñêî‘ðáü ãîë‘ìü 359а, 
÷åòâî‘ðèöà äó‘ø¥ ïðåç± ãîð·å‘òî ïðåç± ïîëå‘òî íàïîñî‘êà à íå ¹ ïó‘òь 361. 

3. Изречения с непълна структура. Изреченията с непълна структура не са 
рядкост в езика на Софроний. При тях най-често е изпуснато сказуемото: М- Àìè‘ ãäå‘ 
ð¥‘áàòà. Êàêâà‘ ð¥‘áà 45а; Ж- À òà‘ìîøí¥è‡ òó‘ðö¥ ñîäîì¥‘òè 353а. È‘ìå ìîå‘ ãîë‘ìî, âëD¡êà, à 
ïàøàU çóëóìџ¶‘‘è‡ 354, È à‘çü åäè‘íü § íèa 354а. 
 

§ 49. По-важни синтактични особености на простото изречение 
1. Удвояване на допълнението 
Когато се разглежда синтаксисът на Софрониевия език, представящ едно все още 

ранно състояние на изграждания книжовен език от началото на ХІХ в., от важно 
значение е да се проследи какво отражение в него намира една от типичните нови черти 
на народната реч – удвояването на допълнението. 
 

Известно е,  че тази   особеност  днес  е застъпена в книжовния синтаксис89.  
Наблюденията показват, че Софроний възприема удвоеното допълнение като 
синтактично средство за изразяване на обектните отношения в изречението, но е 
предпазлив в употребете му, като не във всички случаи му дава път. Така в езика на 
“Житието” то почти не се появява. С повече примери е представено удвояване на пряко 
допълнение, изразено със съществително или с пълна винителна форма на лично 
местоимение. 

а) Удвоено допълнение от съществително и кратка форма на лично местоимение: 
М- È òà‘ ïòè‘öà äåðæà‘øå  î‘í¥ ÷ëЃâêü ¹ êàôå‘ñü 18, sì¶‘òà  ñòå‘ãíà ëó‘ïîñü 52; Í¶‘è‡ òó‘êà 
òî‘å äðý‘âî è‘ìàìè ãî çà î‘ãíü 56а, È öЃðü òà‘ ðý‘÷ü íà ñЃíà ñâîåãî‘ ïð·å‘ìíà  êà‘êî å ìíî‘ãî ¹ãî‘äíà 
52а. 

б) Удвоено допълнение от пълна и кратка винителна форма на лично 
местоимение: М- Àëà‘ ìå‘íå ì ñðà‘ìü ñåãè‘ 66а, Ìî‘ ìó‘æü ìå‘íå sëå‘ ì á¥‘ 36, À‘çü òå‘áý äà 
ò êîðòîëè‘ñ±ìü 55, À‘çü òå‘áý íå è‘ìàìü íè‘êàêü äà ò wñòà‘â 60; Ж- À‘çü ñà ñì¥‘ñëèa çà‘ùî ì 
çàòâî‘ðèõà ìå‘íå òà‘ìî 353а. 

в) Удвояване на непряко допълнение се среща рядко, напр.: М- È ãëå‘äàëü áå‘øå 
sâýçä¥‘òå çàðàD ÷åñòà‘ ìó íà äý‘òåòî 65а, Òîãè‘âà å ðå‘÷å äîìóã¡Tïîäà‘ðü íà æåíà‘òà ñâî‘ 44, Êàêâî‘ 
òè ñêàçó‘âà òå‘áý Ñvíò¶‘ïà Ô·ëî‘ñîôü 67а. 

В “Житието” удвоението често се избягва, напр.: à ìå‘íå áîë‘õà íîsý‘òå 359а, à ìå‘íå 
âñå §ðè‘òâàøå 353. 

2. Обособени части 
Софроний не си служи с деепричастия (с изключение на един случай), а когато 

миналите свършени причастия изпълняват ролята на определения, те почти не се 

                                                            
89 Вж. Попов К. Стилно-граматична употреба на удвоеното допълнение в българския книжовен 

език. – Изв. на Института за бълг. език., кн. VІІІ, 1962, с.459 и сл.; Андрейчин Л. Полско изследване 
върху удвоеното допълнение в българския език. – Бълг. език, 1975, кн. 3, с. 268. 
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обособяват. Обособяването е рядко явление в народния език90 и може би този факт 
обяснява защо и в Софрониевия език не го срещаме така често. Прибягването до 
обособени части в някои случаи видимо се дължи на книжовно влияние от 
черковнославянски и говори за търсене на по-разнообразни и по-изразителни 
синтактични средства. Обикновено обособяването не се отбелязва с пунктуационни 
средства. 

Ето по-важните примери на обособени части, които се откриват в езика на двете 
творби: М- ïî÷òî‘ íå ìî‘æàøå íè‘ åäè‘íü §âý‘òü äà ïîäàäå‘ íà òîãw‘ ì¶‘ìà – sëà‘ãî ÷Ѓëâêà 57а, 
Òî‘ ñ·ðîìàa ÷ó‘æä¥è‡ ñëó‘ãà ¹áî‘ ñà § ã¡Tïäàð U ñè 23, Àëà‘ ô·ëîñî‘ô¥ ñîâý‘òíèö¥ öð¡Tê·è‡ . . . 
ñîáðà‘õà ñà . . . 15а; Ж- Ìè‘ëîd äðóãà‘ðü ìî‘è‡ ïîáý‘ãíà 357а, À‘çü ãðý‘øí¥è‡ âü ÷ëЃâöýõü ðîäè‘õ ñ 
íà ñå‘ëî Êî‘òåëü 353, Àëà‘ áý‘õü þ‘íîøà òîãè‘âà ìëàD è êðàñåO ëèöåN 353а, . . . è ïîêëîíè‘õ ñ ñЃòîìó 
ìèòðîïîëè‘òó ¹ãðîâëàõ¶‘è‡ñêîìó ùî áå‘øå íà è‘ì Äîñè»å‘è‡, ÷ëЃâêü ñòà‘ðü ëýòà‘ìè ¹‘÷åíü è âü 
ìó‘äðîñòè íàêà‘çàO 362а, À í¥‘è‡ ÷ëЃâö¥ ïðî‘ñòè  . . . ïîè‘ñêàõìå ñàT¡ î‘í¥ ëà‘ä·è‡ äà ïðîìè‘íåN 353, È 
à‘çü êàòî‘ áý‘õü wñìüíà‘äåñU ãîäè‘íè ìëà‘äü ãëó‘ïàâü 353а. 

3. Вметнати думи и изрази 
Обстоятелственият разказ на случки, събития, преживявания в разглежданите 

творби изисква нерядко вмъкване на допълващи разяснения или систематизиране на 
фактите, което води до употреба на още едно синтактично средство, усвоено от 
Софроний по книжовни образци – вметнати думи и изрази от рода на: ïå‘ðâîå (ïå‘ðâî), 
âòî‘ðîå (âòî‘ðî), òðå‘òîå, åäíî‘, äðó‘ãîå, § åäíà‘ ñòðàíà‘ . . .  § äðó‘ãà ñòðàíà‘ и пр. 

Примери с употребени вметнати думи и изрази: М- Áëàãîäà‘ðñòâóþ ìíî‘ãî ïå‘ðâî íà 
á Ѓãà, âòî‘ðw íà âàT¡ . . . 48, Çà‘ùî âñ‘ê·è‡ ÷Ѓëâêü êàêâî‘òî äó‘ìà ãï¡Tòâî ìó, êàòî‘ å ïðåìó‘äðü, è 
ðè‘òîðü, è ¹÷è‘òåëü, è ô·ëî‘ñîôü, à ëü‘æè êàìòî‘ è‘ñòèíàòà . . . 51; Ж- § åäíà‘ ñòðàíà‘ âîè‡ñêà‘ 
ìèíó‘âàøå êîíà‘öè è‘ìàõìè, § äðó‘ãà ñòðàíà‘ äî‘ëæíèö¥ ì íå §ñòà‘âõà 355, Åäíî‘ å‘ñìü 
ñòà‘ð¥è‡ ëýòà‘ìè . . .  äðó‘ãîå ÷ó‘åìü êà‘êî å . . . 358, . . . à ñåãè‘ ì ïðà‘òè ãT¡ïäè‘íü ìèòðîïîëè‘ò 
(áå‘øå íà è‘ì ÌàU»åè‡) … 358, Ñëý‘äü òîâà‘ ïîè‡äîa íà åäíî‘ ñå‘ëî ùî ñà íàðè‘÷à Êî‘ñòåíü, òà‘ìî 
òî‘êìî è‘ìà öЃðêâà ¹ âñå‘ Êàðíîáà‘òñê·è‡ êàäèëè‘êü, äà ñëó‘æà ë·òóðã¶‘à 357. 

4. Обращения 
Във връзка с вметнатите думи и изрази можем да отбележим и използването на 

обращения, с каквито Софроний често си служи, особено в “Митологията”. Това са 
предимно съществителни за лица в звателна форма, употребени самостоятелно или с 
техни определения. Не във всички случаи обаче обращенията имат характер на 
вметнати думи, напр.: М- ô·ëî‘ñîôå 11а, öà‘ðþ 11а, w æå‘íî 14а, áà‘áî 30, w ÷Ѓëâ÷å 18, áðà‘òå 44, 
âëD¡êî 40, êîìø¶‘è‡ è â¥‘ êîìø¶‘è‡êå 45а, ãïT¡äà‘ðþ,  w äýâî‘è‡êå 24, w ñòàðè‘öý 37, ñ¥‘íå ìî‘è‡ 12а, 
¹÷è‘òåëþ ìî‘è‡ 13, w ìëà‘äå ëþáè‘ì÷å 14а, ìà‘òè ìî‘ 30, ÷à‘äî ìîå‘ 30а, w áåç÷è‘íí¥è‡ è 
íåïîñòî‘íí¥è‡ ÷Ѓëâ÷å 31а, ëþáå‘çí¥è‡ ïð·‘òåëþ 56а; Ж- åôå‘íäè 355, îЃ÷å 358, äåñïî‘òè 357а, 
ã·àâó‘ðü 355 и др. 

5. Съгласуване 
Съгласуването на сказуемото с подлога по граматическите категории лице, 

число и род (когато е изразено със сложна глаголна форма) е синтактично положение, 
което Софроний спазва твърде последователно. И все пак известни отклонения и 
колебания се появяват. 

Когато еднородните подлози в изречението например са изразени с лични 
местоимения за 2 л. ед. ч. и 1 л. ед. ч., сказуемото се намира в 1 л. мн. ч., както е и в 
днешната книжовна норма: М- Åëà ò¥ è àçü äà ñòîðèìü çàëîãü 57а. При еднородните 

                                                            
90 Вж. Георгиева Ел. Към въпроса за общата проблематика на обособяването като синтактично 

явление. – Бълг. език, 1973, кн. 1-2, с. 61-65. 
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подлози съществителни обаче сказуемото често не е в мн. ч., а в ед. ч., съгласувайки се 
с най-близкия подлог, напр.: М- è ÷ó‘âñòâî, è äЃøà  è òý‘ëîòî ìî‘ íå ïîìà‘ãàøå ìè , íèòî‘ î‘÷è 
è ÿç¥‘êü ìî‘è‡, íèòî‘ ¹‘ìü è ñðDöå ìîå‘ ìî‘æàøå äà ìè ïîìî‘ãíå íà ¹÷å‘í·åòî ¹÷è‘òåëñêî 61а, è âñ‘ 
èìý‘í·å è ñòî‘êà ìî‘ äà áó‘äå âç‘òî 11; Ж- ñëó‘÷è ñà òà‘ìî è êàä¶‘à, è ÷àó‘øà è ñó‘áàøà 354а, 
Ïðåñòà‘âè ñ ñòð¥‘è‡ è ñòð¥‘íà ìî‘ åäè‘íü ñàT¡ äðó‘ã·è‡ 353.  

Този тип съгласуване е разпространен в народния език, Р. Цойнска го открива и в 
езика на Й. Кърчовски, но стабилизираната по-късно книжовна норма в примери като 
горните не го допуска, въпреки че в други случаи то е допустимо и нормативно91. 

6. Притежание 
Притежание се изразява освен с пълните и кратките форми на притежа-

телните местоимения (напр. М- ¹÷è‘òåëü òâî‘è‡ 12а, æåíà‘ ñâî‘ 14, ç‘ò ìè 26а, ìó‘æà ñè  
29а), с родителните форми на третоличните местоимения åãw‘, å, èõü (Ж- áðà‘òà å 357; 
М- ìà‘òåR åãw‘ 14, äåý‘í·å èõü 10а) и с дателната форма åè‡ (напр. М- ìó‘æà åè‡ 23), също 
така и с определения – прилагателни или съществителни.  

За означаване на притежателно отношение Софроний често прибягва до 
притежателните прилагателни: М- ñòü‘ïêà àñëà‘íîâà 17а, ïàïàãà‘ëîâèòå î‘÷è 19, öà‘ðåâîòî 
ðàñêà‘í·å 23а; Ж- ïàøîâü ÷ë Ѓâêü 354а, ïîQâà õè‘æà 355а, äî‘ëæíèö¥U ñòð¥‘èí·è‡ 353а.  

Притежание се означава и с несъгласувани определения съществителни в 
основна форма с предлог íà: М- íà äý‘òåòî æèâå‘í·åòî ìó 12а, íà æåíà‘òà ìó‘æü åè‡ 22а, íà 
ëåñè‘öà wïà‘øêàòà 64 и др. 

7. Части на изречението и изрязавене на синтактичните отношения 
Върху другите аспекти на въпроса за частите на изречението и тяхното 

изразяване няма да се спираме специално, тъй като различия от тяхното състояние в 
книжовния език днес няма. 

Няма да проследяваме също и изразяването на синтактичните отношения в 
изречението, които са от новобългарски аналитичен тип, с незначителни остатъци от 
някои падежни форми, които бяха разгледани в раздела за морфологичните особености. 

 
§ 50. Словоред на частите в простото изречение 
Словоредната организация на частите в простото изречение покрай 

закономерности, утвърдили се по-късно в книжовната норма, показва и особености, 
останали вън от нея. 

 
§ 50 а. Словоред на главните части 
Словоредът на главните части – подлога и сказуемото – основно е както в 

съвременния книжовен език. Застъпени са и двата словоредни типа: П – С (подлог – 
сказуемо) и С – П (сказуемо – подлог), като първият тип преобладава. 

а) Словоред П – С, напр.: М-  Òî‘è‡ âî‘è‡íü ïðàòè‘ ñëó‘ãàU ñâî‘è‡ ïðè î‘íà æåíà‘ 22, À‘çü 
÷ó‘ìü . . .  22, Òî‘è‡ öЃðü è‘ìàëü ñ¥‘íü 26, È öðT¡ê·à ñ¥‘íü íå å ñåáå‘ïü 51; Ж- À‘ç å‘ñìü ðà‘áü âà‘øü 
357, . . .  åäè‘íü ì ôàòè‘ çà áðà‘äó 354, À‘çü ñ òå‘ãë …356. 

б) Словоред С – П, напр.: М- ×ó‘ ìó áЃãü ìî‘ëáàòà, è ïîäàðè‘ ãî á Ѓãü åäíî‘ ìó‘æåñêîå 
äý‘òå 10а, §ãäå‘ ñè ò¥‘ áðà‘òå 44, . . .  è ðå‘÷å áà‘áàòà íà ì¶‘ì¥òå 58; Ж- Ïð·è‘äå äî ìå‘íå ïàøî‘âü 
÷ëЃâêü 362, wñòà‘íàõü à‘çü ñà‘ìü 360а, Ïî òîâà‘ íà÷å‘íà òó‘ð÷èíà âîè‡ñêà‘ áàòà‘ë·à  . . . 355, è òî‘è‡ ÷àT¡ 
çàêëþ‘÷èa à‘çü 353а. 

В отделни случаи се среща и положение на подлога между съставките на 
сказуемото от рода на: Ж- . . .  è ìíý‘øå êà‘êî ñ±ìü ãî à‘çü ñêðè‘ëü 353а, . . . è íà ïó‘òü õî‘÷åõà 
í‘êîè òó‘ðöè âü ìà‘ëå äà ì ¹á¶‘òü 353а. 
                                                            

91 Попов К., Цит. съч., с. 149-159. 
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50 б. Словоред на допълнението 
1. Допълнението може да заема различни позиции спрямо сказуемото и подлога. 

По-често се реализират следните словоредни модели: П – С – д (подлог – сказуемо – 
допълнение), С – П – д (сказуемо – подлог – допълнение) П – д – С (подлог – 
допълнение – сказуемо). 

а) Словореден модел П – С – д, напр.: ÖЃðü wñòà‘âè òà‘ êíè‘ãà 16а, . . .  öà‘ðü ñïà‘ëü ñàT¡ 
æåíà‘òà ìî‘ 17, Î‘íà ëñè‘öà ÿäå‘ ìó êî‘æèòå 63а; Ж- . . .  î‘í¥ íå âèäý‘ëè íàT¡ 353, Êî‘è‡ ïðîäà‘äå 
ò¶‘ î‘âö¥ 356, ÿíè‘÷àðèòå è‘ñêàõà äà ¹á¶‘òü íàT¡ 353. 

б) Словореден модел С – П – д, напр.: М- . . .  ¹çå‘ òà‘ æåíà‘ ïòè‘öàòà 19, . . .  ÷ó‘ 
öðT¡ê· ñ¥‘íü âíó‘òðå å‘êü è ãî‘ë÷ü ãîë‘ìü 24а, Àòó‘ íå íà‘è‡äîõü à‘çü ð¥‘áà íà íè‘âàU 46, ÷ó‘ áà‘áàòà 
òîâà‘ 58; Ж-  Ïîáýäè‘ ìîñêî‘âèöà òó‘ðö¥òå 354а, . . .  è ïîêâàðè‘õü à‘çü áëЃãîãîâý‘è‡íîå æèâå‘í·å ìîå‘ 
354а, . . .  äà âýí÷à‘è‡d ò¥‘ ìî‘òà æåíà‘ ñàT¡ ã·àâó‘ðèíà 357а. 

в) Словореден модел д – С – П, напр.: М- . . .  äý‘òåU òâîå‘ èç±‘äå àñëà‘íü 26а, . . .  
òà‘ ðàáî‘òà å ñòðó‘âàëà æåíà‘òà ìè âñ‘êîãè 31а, wá¥÷à‘è‡ è‘ìàëà åäíà‘ ñâèí‘ . . . 33, Ò¶‘ äó‘ìè 
ðå‘÷å áà‘áàòà . . .  36а; Ж- Êî‘è‡ âðå‘äü è‘ìàòå â¥‘ § òîâà‘ 354а, . . .  è êîìó‘ äîõî‘æäàõü à‘çü íà ¹‘ìü 
360а. 

 Този рядък за съвременния книжовен език словоред в езика на Софроний е доста 
разпространен. Това може да се обясни със слабата обработеност и недостатъчната 
стабилизираност на изграждания книжовен синтаксис. 

г) Словореден модел С – д – П  е застъпен с много по-малко примери, и то 
предимно в езика на “Митологията”, напр.: . . . íàDâè‘ ìó‘æà ñâîåãw‘ òà‘ æåíà‘ 19а, è òà‘êw 
¹÷è‘íèõà ëþáî‘âü è ñîäðó‘æåñòâî î‘í¥è‡ ìó‘æü ñàT¡ æåíî‘þ ñâîå‘þ 37а.  

Словоредната схема и днес е рядко използвана в книжовния език. 
2. Когато в изречението едновременно са употребени пряко и косвено допъл-

нение, обикновено те се разполагат в близост до сказуемото – от двете му страни или 
отдясно.  

а) При положение от двете страни на сказуемото по-често прякото допълнение 
стои отляво, по-рядко отдясно: 

- словоредна схема П – пд – С – кд, напр.: М- Åòî àçü òåáý íàDâèõü ñàT¡ ìîè‡òå äóì¥ 
57а, Àçü òîâà äýòå ùå ãî ïåäå¾àìü íà òàêîâ¥è‡ ÷èíü è äýí·å, êàêî . . .  66; Ж- à îí¥ ì 
íàâàæäàõà íà àð·åðåà 354; 

- словоредна схема П –кд – С – пд, напр.: М- Òîãèâà sëî÷åñòí¥è‡ îí¥è‡ ìóæü ñàT¡ 
ìíîãî äàðîâàí·å ïî÷åòå æåíàòà ñâî 37а. 

Когато едното допълнение е изразено с местоименна клитика, то по правило 
стои отляво, независимо дали е косвено, или пряко, напр.: М- Àçü äà ìó ïðèâåäà ìîòà 
æåíà 28; Ж- Îí¥ ì ïèòàõà çà ëêîâ¥ 360.  

Тази закономерност характеризира и съвременната книжовна практика. 
б) При разполагане на двете допълнения отдясно на сказуемото по-често 

косвеното допълнение застава непосредствено до него, като реализираната схема има 
вид  П – С – кд – пд, напр. М- Á Ѓãü ìî‘è‡ ùå ïîäàäå‘ ìå‘íå ñè‘ëà 27а, È äý‘òåòî òî‘è‡ ÷àT¡ äà‘äå íà 
öЃð òîâà‘ ùî . . .  67; Ж- . . .  à‘çü çàâèa ãëà‘âó ìî‘þ ñàT¡ øàM 360. 

в) По-редки са словоредните схеми, при които едното или двете допълнения се 
разделят от сказуемото  с подлога: 

- словоредна схема С – кд – П – пд, напр.: Ж- ïîäà‘äå ìè á Ѓãü íàêàçà‘í·å 355; 
- словоредна схема С – П – пд – кд, напр.: Ж- ïî‘ñëý èçâà‘äè êàñà‘ïü áàøè‘ ôåðìàO § 

âåçè‘ð 356. 
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Би могло да се каже, че и тези схеми не са чужди на съвременния книжовен 
словоред. 

3. Удвоените допълнения предпочитат разполагане от двете страни на 
сказуемото, при което дублиращата местоименна клитика застава отдясно: М – Í¶‘è‡ òó‘êà 
òî‘å äðý‘âî è‘ìàìè ãî çà î‘ãíü 56а, È öЃðü òà‘ ðý‘÷ü íà ñЃíà ñâîåãî‘ ïð·å‘ìíà  êà‘êî å ìíî‘ãî ¹ãî‘äíà 
52а. Понякога тя заема място между частите на съставното сказуемо: М- À‘çü òåáý‘ íå 
è‘ìàìü íè‘êàêü äà ò wñòà‘â 60, Ìî‘ ìó‘æü ìå‘íý sëý‘ ì á¥‘ 36. 

При въпросителни изречения дублиращото местоимение заема първа позиция в 
реда на допълненията: М- Êàêâî‘ òè ñêàçó‘âà òåáý‘ Ñvíò¶‘ïà Ô·ëî‘ñîôü 67а; Ж- . . .  çà‘ùî ì 
çàòâî‘ðèõà ìå‘íå òà‘ìî 353а. 

Откъм лявата страна на сказуемото дублираното допълнение застава, когато е 
изразено с пълна и кратка местоименна форма: М- Àëà‘ ìå‘íå ì ñðà‘ìü ñåãè‘ 66а, Àçü 
òåáý äà ò êîðòîëèñ±ìü 55. 

При въпросителни изречения, образувани с частица ëè, дублираното допъл-
нение се разполага отдясно, както това е и в книжовния език днес: М- È‘ìàøü ëè ãè ò¶‘ 
íàïè‘ñàíè íà êíè‘ãàU òâî‘ 47. Вън от този случай съвременният книжовен синтаксис 
предпочита разполагане на дублираното допълнение отляво, а не от двете страни на 
сказуемото. 

 
§ 50 в. Словоред на обстоятелствените пояснения 
Обстоятелственото пояснение е по-свободно по отношение на заеманата позиция, 

но и тук се наблюдават известни закономерности. 
1. Обстоятелстевеното пояснение за време най-често застава в началото на 

изречението: М- Òîãè‘âà ô·ëî‘ñîôü ðå‘÷å íà äý‘òåòî 12а, È ñëý‘äü òðè‘ äíè‘ ðå‘÷å æåíà‘òà íà ìó‘æà 
ñâîåãw‘ 46; Ж- Âåäíîd åäè‘íü ñàT¡ êî‘ï·å ôàðëè‘ íà ìå‘íå 354, È ïî ñЃòàãw Äèìè‘òð·à âîñòà‘íàa è ïîèäîa 
íà Ïëå‘âåíü 360, Òî‘å ëý‘òî ¹äà‘ðè åäíà‘ ÷ó‘ìà íàïðà‘ñíî 358а. 

2. Обстоятелственото пояснение за място предпочита крайна или начална 
позиция: М- Ïî÷à‘êàè‡ ò¥‘ òó‘êà íà êëà‘äåíåöó 26а, Àëà‘ ñëЃíöåòî êàòî‘ ãðå‘øå òà‘ìî § äó‘ïêàòà . . . 
40, Òà‘ìî è‘ìà åäè‘íü äî‘êòîR 36; Ж- Î‘íü òå‘ãëøå íàãî‘ðý, àëà‘ è à‘çü òå‘ãëa íàäî‘ëó 357. 

3. Обстоятелственото пояснение за начин пък се разполага в непосредствена 
близост до сказуемото: М- . . . è ÷Ѓëâö¥òå ëå‘ñíî ïîâýðó‘âàõà 48, . . . è ïî‘ñëý ãîð÷è‘âî ùå ñà 
ðàñêà‘åøü 29, . . . è íàïðà‘ñíî äîôòà‘ñà íà æåíà‘òà ìó‘æü åè‡ 22а; Ж- . . . è ïîíó‘äèøà ìå ïý‘øè äà 
õî‘äèN 355а, . . . àëà‘ òà‘ìî ìè‘ðíî ïðîìè‘íàa 357а, . . .  è òà‘ìî íàñêî‘ðî èñïèa òðè‘ ÷åò¥‘ðè ÷à‘ø¥ ëþ‘òà 
ðàê¶‘à 357а. 

Посочените словоредни предпочитания при отделни видове обстоятелствени 
пояснения са характерни и за днешното състояние на книжовния синтаксис92. 

 
§ 50 г. Словоред на определението и определяемото 
Словоредът на определението и определяемото в езика на Софроний в някои 

случаи показва различия от съвременната книжовна норма. 
1. Съгласуваното определение, изразено с прилагателно или числително, 

заема място предимно пред определяемото и по такъв начин е в съответствие с 
днешния книжовен словоред: М- ãîë‘ìü êàè‡ðå‘òü 12а, ñëà‘äêè õîðàòè‘ 13а, öà‘ðåâ¥è‡ ñ¥‘íü 
24а, ëüæëè‘âà æåíà‘ 25, äî‘êòîðñêàòà ìàè‡ñòîð¶‘à 36, òà‘ìîøíãî êí‘çà 54, åäíî‘ ïîêàçà‘í·å 12а; Ж- 
íåäó‘æíà òýñíîòà‘ 355, êîêóðó‘çí¥è‡ õëý‘áü 360а, äâà‘ êà‘òà 355, âòî‘ðà æåíà‘ 356а. 

                                                            
92 Вж. Попов К. Цит. съч., с. 251 и сл. 
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Такава позиция заемат и определения, изразени с местоимения: М- âñ‘êîå 
èñöýëå‘í·å 36, î‘í¥ ÷Ѓëâêü 27а, ò¶‘ æàëòè‘ö¥ 28а, ìî‘òà æåíà‘ 28а; Ж- ìî‘òà õè‘æà 356а, 
í‘êî ïðè÷è‘íà 355, âñ‘ê·è‡ ïðàçDíèêü 356 и др. 

Със същата сила констатацията се отнася и за случаите, когато към опреде-
ляемото има повече от едно съгласувано определение: М- åäíîãî‘ ìóäðý‘è‡øàãî 
ñîâý‘òíèêà 26а, ëóêà‘â¥è‡ è së¥‘è‡ ñîâý‘òíèö¥ 37а, òà‘ ïîíèðëè‘âà è sëîíðà‘âíà æåíà‘ 42; Ж- 
î‘í¥ ëþ‘ò¥è‡ è ñâåðý‘ï·è‡ àãàðå‘íå 354, òý‘ñíîå è ïðèñêî‘ðáííîå æèâå‘í·å  353а, âñ¥‘ íå‘ãîâ¥ 
äî‘ëãü 353а и др. 

В същото време не са малко случаите и примерите с разполагане на опреде-
лението след определяемото: М- ñîãëà‘ñ·å âý‘ðíîå 11а, äó‘ì¥ ëüæè‘â¥è‡ è ñêî‘ðáí¥è‡ 26а, ÷Ѓëâêü 
í‘êîè‡ 18, çãîâî‘ðêà êðý‘ïêà 11а; Ж- íî‘ùü òå‘ìíà, ïëàíèíà‘ ñòðü‘ìíà âèñî‘êà 359а, ¹÷ðåæäå‘í·å 
âåëè‘êîå 358, òýñíîòà‘ ñåðäå‘÷íà 355, äî‘ìà ñòð¥‘èíàãî 353а, æèâå‘ëèùå âà‘ðâàðñêîå è õàè‡äó‘òñêîå 
362а. 

Притежателните местоимения като съгласувани определения много често стоят 
след определяемото: М- ëèöå‘òî ìîå‘ 15, öðT¡òâ·å òâîå‘ 11, ñ¥‘íà ñâîåãw‘ 26а, ñâà‘äáà ìî‘ 27, 
¹‘ìü òâî‘è‡ 32, ãðå‘áåí¥U íà‘øè 54, ñ¥‘íà åãw‘ 16; Ж- ìà‘òè ìî‘ 353, ãëà‘â¥ âà‘ø 353, ñòð¥‘è‡ ìî‘è‡ 
353а, ¹‘ñòà ìî‘ 355, ìà‘òåð åãw‘ 356а и др. 

Словоредната схема с поспозиционно разположение на съгласуваното опреде-
ление несъмнено е свързана с влиянието на дотогавашната писмена практика – в 
черковнославянската книжнина и в езика на дамаскините93. По този начин Софроний  
продължава една дошла до него традиция, която в някои случаи не е чужда и на 
практиката в народната реч. Предпочитането й при притежателните местоимения може 
да се свърже и с използването на техни стари падежни форми като: М- îЃöó ìîåìó‘ 24а, 
÷è‘íó ñâîåìó‘ 49а, æåíî‘þ ñâîå‘þ 37а, äî‘ìà íà‘øåãw 29, ñЃíà ñâîåãw‘ 29, äЃøó òâîþ‘ 29; Ж- âý‘ðó 
íà‘øó 357а, äý‘ëîìü ìîèN 354а, ïî îá¥÷à‘þ íà‘øåìó 354, äðóãà‘ð ìîåãw‘ 353а и др. 

 Несъгласуваното определение с претежателно значение в повечето случаи 
стои пред определяемото: М- íà ö‘ð ¹äàëè‘êü 19а, íà òîãw‘ ìó‘æà æåíà‘òà 31, íà æåíà‘òà 
ìó‘æü åè‡ 22а, íà ìó‘æà åè‡ ñðäDöå‘òî 29, íà ï¾å‘òî ¹ñòà‘òà 34, íà ñЃíà ñâîåãw‘ ðà‘çóìà 62а и др.  

Този словоред е широко представен в народния език94, но не се утвърждава като 
книжовна норма95. 

Съвременният книжовен словоред на несъгласуваното определение за 
принадлежност  с постпозиционно разположение спрямо определяемото е познат на 
Софрониевия език, но е използван значително по-рядко: М- äó‘ìàòà íà òà‘ áà‘áà 31а, 
ÿç¥‘êó íà òîâà‘ äý‘òå 13а, ðà‘çóìà íà òâî‘èU äóøìà‘í¥ 26 и др. 

 
§ 51. Словоред на клитиките 
Анализът на словореда на кратките винителни и дателни форми на личните 

местоимения, на възвратните частици, на отрицателната частица íå, на частиците 
за бъдеще време и на някои от формите на спомагателния глагол ñ±ìü (åñìü) в езика 
на Софроний позволява да се проследи как се формират днешните книжовни норми по 
отношение на словоредното разполагане на клитиките. 

 

                                                            
93 Срв. Попова В. Словоредът на атрибутивната синтагма в езика на дамаскините. – Изв. на Инст. 

за бълг. език, кн. ХVІ, 1968, с. 426 и сл. 
94 Вж. Стойков Ст. Българска диалектология, с. 179. 
95 Русинов Р. Употреба на несъгласуваното определение за принадлежност в съвременния 

български език. – Бълг. език, 1968, кн. 6, с. 498-505. 
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§ 51 а. Словоред на местоименните клитики 
1. Местоименните клитики, когато са в ролята на пряко или косвено 

допълнение, заемат позиция предимно пред сказуемото, ако то не е в началото на 
изречението: М- â íè‘âàòà  íà‘è‡äîõü 45, î‘íü ìè äà‘äå 37, àìè‘ ò ìî‘ëèìü 43, è äà ãw íà‘è‡äà 
31; Ж- à‘çü äà ãè õðà‘í 359а, è ïà‘êü  ¹çå‘õà 356а, áå‘øå ì õâà‘òèëü 355, íî à‘çü ìó ñêà‘çàõü 
360а и др. 

Без изключение обаче позицията е валидна само когато глаголът е в äà -
конструкция: М- äà ò ðàçâå‘ðçà 46, äà ãè ¹ãîñòè‘ 51, äà ìè äàäå‘øü 61, äà è‡ èçâà‘äòü 63; 
Ж- äà òè ïîäà‘ìü 355а, äà ãè ïðîäàäå‘ 355а, äà ì ¹á¶‘òü 354, äà  §î‘ðãíå 354, äà èìü 
ãîâî‘ð 353а. 

2. В останалите случаи винителните и дателните клитики могат да застанат след 
сказуемото не само когато то е в началото на изречението, но и при  наличие на други 
думи пред него: М- çàâî‘äìü ò 31, ïîëîæè‘ ìó òðàïå‘çà 44а, è âî‘è‡í¥òå òðà‘æèõà ãî 13а, 
åäè‘íü ìëà‘äü ìî‘ìàêü âè‘äý ì 30а, . . . ô·ëî‘ñîô¥ ëü‘æàU ò 25, è ñëóãè‘íòà §ãîâî‘ðè ìó 21а; 
Ж- àìè‘ í‘êîè‡ áà‘á¥ áà‘õà ìè è öýë‘õó ìå 355, è à‘çü ñêàçàa èìü âñ‘ ïðè÷è‘íà 353а. 

3. Винаги след сказуемото тези клитики имат разположение: 
а) когато изречението започва със сказуемото: М- Ïðèâå‘äå ãî âü äî‘ìü ñâî‘è‡ 12, 

Ðå‘÷å ìó 24, Òîâà‘ êàòî‘ ÷þ‘ î‘í¥ ìó‘æü, ïðåêëà‘ ãî sëî‘ âíó‘òðå 18а; Ж- . . . à à‘çü êàòî‘ áa áëè‘çó 
ôà‘òèa ìó ïèùî‘ëó 357, wáýùà‘âà ìè ñ çàíàïðåD 358а, Ôàòå‘òè ãî 354а; 

б) когато изречението започва със сказуемо, пред което стои съюз è: М- è ôàòè‘ 
ãè êðý‘ïêî, è êà‘ðàøå ãè è íó‘äåøå ãè äà ¹÷è‘í U òîâà‘ 61, è ïðàòè‘ ãî 11а, è ñêàçà‘ èìü, è ïðåêðè‘ 
ìó î÷è‘òå 19, è ôàòè‘ ìó ëèöå‘òî 31а; Ж- è äåðæå‘ ì ÷åò¥‘ðè äíè‘ 356а, è ¹êîð‘âàõà ìå, è íå 
äàâà‘øà ìè äîñòî‘è‡íà ÷à‘ñòü 355а, è á¶‘õà ì è ãëà‘âî ì ïðîáè‘øà 354. Словоредното място 
на клитиките в последния случай показва, че съюз è в неговата традиционна 
“библейска” употреба има роля на чисто писмено средство за оформяне на свързана 
реч, усвоено от старата книжовна практика – черковнославянска и дамаскинска. 

4. Понякога местоименните клитики допълненя са разделени от сказуемото с 
вмъкната между тях пълнозначна дума: М- àìè‘ äà çíà‘è‡øü êà‘êî ìó ïàïàãà‘ëî ñêàçó‘âà 18а, à 
ò¶‘ ìè ñåãè‘ äó‘ìà . . . 45а; Ж- êîëè‘êî ì êðà‘ò¥ àðãî‘ñâà 354, î‘íü ì ìíî‘ãî íåíàâè‘äýøå 354, 
¹ åäèO ì äå‘íü ïîçîâà‘øà íà ÊàðíîáàU 357. 

5. Когато към едно сказуемо има пряко и косвено допълнение, изразени с 
местоименни клитики, те се разполагат така, както това е възприето в днешната 
книжовна норма – дателна + винителна: 

а) пред сказуемото: М- äà èìü ãî äàäå‘ 58, ùî‘ ìè  äà‘äîõà 17а, ùî‘ òè  äà‘äîõà 18, 
äà â¥ ãî äà‘ìü 58; Ж- ùî‘ òè  ïðîäà‘äå 360а; 

б) след сказуемото – в повелителни изречения, образувани със специалните 
повелителни форми на глаголите: М- w áà‘áî äàè‡ ìó ãè 53а. 

Вижда се, че главната словоредна особеност на местоименните клитики е 
невъзможността им да стоят в абсолютно начало на изречението. Това показва че, 
Софроний следва словоредните закономерности на източнобългарските диалекти96, 
които по-късно лягат в основата на книжовния ни език. Затова в основните случаи 
местоименните клитики словоредно се държат както в днешната книжовна норма, но с 
по-голяма свобода в изречението. 

 

                                                            
96 Срв. Стойков Ст. Българска диалектология, с. 178. 
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51 б. Словоред на възвратните частици 
Възвратните частици ñà (ñ, ñå), си заемат място пред или след сказуемото, като 

при това се наблюдават известни най-общи закономерности. 
1. Пред сказуемото възвратни частици застават, когато то не е в абсолютно 

начало на изречението. Това положение обаче има характер на правило само при 
следните случаи: 

а) при възвратни äà-конструкции: М- äà ñà íàó‘÷è 12, äà ñà ñìå‘ñè 24, äà ñà ïî÷òå‘ 
53, äà ñà ñó‘ä 58, äà ñè äî‘è‡äå 51а, äà ñè è‘äè 45; Ж- äà ñè íà‘è‡äà 354, äà ñè ïëà‘÷àU 354а, äà ñà 
íàó‘÷èòå 356а, äà ñà ¹çå‘ìå 361а, äà ñè ïî‘è‡äà 362 и др.; 

б) при форми за бъдеще време: М- ùå ñà ¹êåäåðè‘ 12а, õî‘÷å äà ñà ðàñêà‘è‡ 15а, ùå ñà 
ðàñêà‘åøü 40а, ùå ñ ñòî‘ð 37, ùà ñ ¹á¥‘ 27а; 

в) когато пред възвратния глагол стои лично местоимение (подлог), съюз (без 
è), наречие, форма на спомагателния глагол ñ±ìü: М- à‘çü ñà ðàçáó‘äèa 41, êà‘êî ñà âà‘ðíà 18а, 
àêî‘ ñà ñìý‘ñèd 49, êîãè‘ ñà ñëó‘÷è 50а, ìíî‘ãî ñà ðàçãíýâè‘ 14а; Ж- í¶‘è‡ ñ èçâ¥í‘âàaìå 353, à‘çü 
ñ ãî‘òâ a 354, áý‘õ ñ ðàçãî‘ðäèëü 355, ïî‘ñëý ñ çãðý‘a 359а, çàòîâà‘ ñ òðó‘ä 362а, êà‘êî ñà 
ïîèøëå‘ 355 и др. 

г) при отрицание с частица íå: М- íå ñà íàäý‘a 15, íå ñè ¹çå‘õà 53а, ñà íå ÿâè‘ 49; Ж- 
íå ñà ñìè‘ñëèa 354а. Изключения от рода на Ж- íå ïîçíà‘âà ñ 361а са редки. 

Трябва да посочим, че между възвратната частица и глагола понякога се вмъкват 
пълнозначни думи: М- ò¥‘ ñ çàòîâà‘ íå ãðèæè‘ 36а, êî‘ëêî ëè ñà ìíî‘ãî wãîð÷è‘ 22, çà‘ùî ñà 
òî‘ëêîT ¹áî‘ 24а, òîãè‘âà ñà ö Ѓðü ðàçãíýâè‘ 27а, êà‘êî ñà å öЃðü íàDâ¥M 12, à‘çü ñ ö Ѓðþ íàäý‘õü 15, 
àëà‘ òè ñ ïå‘ðâî ìî‘ë 16а; Ж- ò¶‘ ñà w‘âö¥ ïðîäà‘äîõà ¹ ïîQ¡âà õè‘æà 355а и др. Такава 
възможност се изключва от днешната книжовна норма. 

2. Възвратните частици заемат място след сказуемото в два случая: 
а) когато сказуемото е в абсолютно начало на изречението или пред него стои 

съюз è, възвратната частица задължително стои в постпозиция: М- Âè‘äè ñ w öЃðþ . . . 
13а, è òîâà‘ êàòî‘ ðå‘÷å äýâî‘è‡êàòà, wñêîðáè‘ ñà öà‘ðñê·à ñ¥‘íü 24, è wáýùà‘ ñà 11а, è ïîêëîíè‘ ñ 
12а, è §èäå‘ ñè 17; Ж- Ñëó‘÷è ñà òà‘ìî è êàä¶‘à . . . 354а, ìî‘ëa ñ òà‘è‡íî áЃãó 355, è ðàçáîëa ñ 
354а, è ñâîáîäèa ñ 362а и др.; 

б) когато сказуемото е в неначална изреченска позиция – в този случай 
употребата е непоследователна и неосновна, постпозиционното разполагане на 
частицата е повече отстъпление от правилото за празполагането й в позиция пред 
сказуемото: М- ¹ åäè‘íü äå‘íü ïðèëó÷è‘ ñà òà âè‘äý åäíà‘ æåíà‘ 16, è ïî îá¥÷à‘è‡ ïîêëîíè‘ ìó ñà 
16, è æåíà‘òà òî‘è‡ ÷àT¡ ôàòè‘ ñè ëèöý‘òî 45а; Ж- íà ï‘ò¥ äå‘íü ïîè‡äå‘ ñè ñóëòà‘íó 356а, Ñëý‘äü 
í‘êîè‡ äå‘íü ðàçáîëå‘ ñ è ïîïàä¶‘à 355. 

Изнесените наблюдения показват, че и при словореда на възвратните частици 
Софроний се ръководи от живото състояние в народния език. Словоредът им е по-
свободен и раздвижен в сравнение с днешната книжовна норма и несъмнено е етап от 
нейното историческо формиране. 

 
51 в. Словоред на отрицателната частица 
1. Отрицателната частица íå стои обикновено непосредствено пред частта, 

която е предмет на отричане: М- íå áî‘ðçàè‡ 29, ïîâåëå‘ äà íå ¹á¥‘è‡ 38, íå ñòî‘ðè  38, íå ïîè‘ñêà 
54, íå å òî‘ëêîT ëóêà‘âü 60а, . . .  ðàçóìå‘ êà‘êî íà àñëà‘íü ‘çä¥, à íå íà ìó‘ëè 38а; Ж- äà íå áý‘ãà 
354а, àëà‘ íå áî‘ëåñòü äà ëåæà‘ íà ïîñòå‘ë . . . è íå ìî‘æàa äà ñåä‘ íà åäíî ìý‘ñòî 355, àëà‘ íå çà 
ìåíå‘ àìè‘ äà ¹ãîä‘ . . .  354а. 

Такава е основната словоредна закономерност днес и в книжовния език. 
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2. Когато с отрицателната частица íå се отрича сказуемото, към което има 
местоименни клитики в ролята на допълнения, Софроний най-често поставя 
отрицанието след местоимението, а не пред него, каквото е изискването на 
съвременната книжовна норма: М- äà ãî íå ¹á¥‘âà 42а, äà ãî íå ïîñý‘÷à 23, àëà‘ ãw íå 
íà‘è‡äîõà 13а, à‘çü ãî íå ïîñëó‘øàõü 30а, àêî‘ òè íå äà‘ìü 11, ñåãè‘ §âý‘òü òè íå äà‘âàìü 63; Ж- 
íè‘ùî ì íå âðåäè‘ 356а, àëà‘ êàòî‘ ìè íå äà‘âàøå . . . 356, à âåë·‘òî ãw íå ùå‘ 354а, äà  íå 
ãëå‘äàìü 360а, äà íè íå ïîïëýí U 354а и др. Този словоред на отрицателната частица е 
старинен и е добре познат на народния език97. 

В значително по-малко примери отрицателната частица заема място пред 
сказуемото, а местоименната клитика стои след него: М- íå wñòà‘âè ì 29, íå ïè‘òàè‡ 
ì 30а; Ж- íå è‘ìàøå ò 357, íå äà‘âàõà ìè 355а и др. 

3. При възвратни глаголи мястото на отрицателната частица не винаги е едно 
и също. 

а) Най-често тя стои пред възвратната частица: М- íå ñà íàäýa 15, íå ñè ¹çåõà 
53а; Ж- íå ñà ñëó÷è 354, íå ñà ñìèñëèa 354 и др. 

б) Срещат се обаче и примери с други разположения, които не са възприети в 
книжовната норма днес: 

- след възвратната частица: М- ×î‘òè ñà íå ÿâè‘ 49а, äîêëå‘ ñà íå ñîáèðàU ïà‘êü 55;  
- пред сказуемото, а възвратната частица след него: Ж- íå ïîçíà‘âà ñ 361а. 
4. При отрицание на сложни глаголни форми отрицателната частица застава 

пред тях, както това е и в книжовния език днес: 
а) минало неопределено време: М- íå ñ±ìü ãî âðåäè‘ëà 40, íå ñ±ìü âèä‘ëà 66а, íå ñè 

èñïðà‘âèëü 60, íå ñà ìè‘íàëè 49а; Ж- íå ñ±ìü õî‘äèëü 362а, íå ñ±ìü ñêðè‘ëü 363а; 
б) минало предварително време: Ж- íå áý‘õà ñà ñîáðà‘ëè 353а; 
в) бъдеще време: М- íå ùå äà è‘ìàøü 40а, íå ùå‘ùü äà ãî íà‘è‡äåøü 20а, íå ùå õî‘÷å äà 

ïîäàäå‘ 53; Ж- íå õî‘÷å äà ïî‘èäå 358а. 
 
§ 51 г. Словоред на спомагателния глагол 
1. Формите на спомагателния глагол ñ±ìü (åñìü) при образуване на минало 

неопределено и минало предварително време стоят предимно пред причастието: М- 
Ùî‘ ñè äó‘ìàëü, âñå‘ äîáðî‘ ñè äó‘ìàëü 46а, ìíî‘0ãî ñè çãðåøè‘ëü 59, äîêëå‘ íå å §èøëà 48а, äîêëå‘ íå 
ñà ìè‘íàëè 49а, áý‘õü âüñý‘äíàëà 41, á‘õü ¹á¥‘ëü 47а; Ж- å ¹çå‘ëü 354а, å ðàçñ¥‘ïàëü 362а, ñà 
ïîèøëå‘ 355, ñà ñòà‘íàëè 362а, á‘õü ñîáðà‘ëü 358а. 

В отделни случаи между спомагателния глагол и причастието стоят други думи: 
М- à ò¥‘ ñè íà òîâà‘ ïðîòè‘âíî ïîì¥‘ñëèëü 20а. 

2. Примерите с разположение след причастието са много по-малко: М- è 
wñòàâèëà ñè 56а; Ж- àçü íà òîâà ïðèøåëü åñìü 358. Интересно е, че при възвратни глаголи 
в такива случаи словоредът е различен от книжовната практика днес – веднага след 
причастието следва възвратната частица, а не спомагателният глагол: М – à ñåãè‘ 
êàòàäíå‘âíî ïðèçå‘ëü ñà ñè íà åäíà‘ æåíà‘ íà äó‘ìàòà 29. 

 
§ 51 д. Словоред на клитиките при формите за бъдеще време 
При формите за бъдеще време между частицата или помощния глагол могат да 

стоят винителни или дателни клитики, възвратни частици, частица äà: М- ùå òè äà‘ìü 
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65, ùå ì ïîñðà‘ìè 41а, ùå äà àџ·äè‘ñà 47а, ùà òè ñêà‘æà 30а, ùà ñ ¹á¶‘ 27а, õî‘÷ó äà òè 
ñêà‘æà 29, íå ùå äà ñà ñìý‘ñè 29а, õî‘÷å äà ò âëå÷å‘ 60а, õî‘÷å äà ìè äàäå‘ 39. 

По-рядко там се разполагат и други думи: М- è êàêâî‘ ùå âå‘÷å äà æèâå‘è‡ ò¶‘ ñàT¡ ìåíå‘ 
28а; Ж- êà‘êî äà ïðèìè‘íèN õî‘÷åN âñè‘ äà ñå èçäà‘âèN 361, òî‘è‡ ÷àT¡ õî‘÷åìü íà‘ïðåêî íà êî‘ëü äà ò 
íàá¶‘åìü 356а. Тази особеност не е възприета в книжовния език. Останалите случаи са 
напълно в духа на книжовните словоредни закономерности днес. 

 
§ 52 Обобщени изводи за простото изречение 
1. От анализа на простото изречение може да се заключи, че неговите модели и 

структурни разновидности в Софрониевия език съвпадат или стоят много близко 
до съвременното им книжовно състояние. Доколкото съществуват различия, те са 
предимно в степента на книжовната им обработеност. Всичко това показва, че 
синтаксисът на съвременното просто изречение включва синтаксиса на простото 
изречение в езика на Софроний като историческо състояние, като етап от началния 
период на книжовното изграждане. 

2. Строежът на простото изречение в Софрониевия език се определя основно от 
закономерностите на народния синтаксис. Освен аналитично изразяване на 
смислово-синтактичните отношения между именните части на изречението и äà-
конструкциите при глаголите вместо стария инфинитив на –òè (особености, които бяха 
засегнати при морфологичната характеристика на имената и глаголите), тук намират 
отражение и такива типчно новобългарски синтактични особености като удвояване на 
допълнението, двойно и тройно отрицание, изразяване на притежание с кратки 
притежателни местоимения и пригежателни прилагателни. От новобългарски 
народен тип са и основните закономерности в словоредното разполагане на частите 
на изречението, като тук особено трябва да се подчертаят препозицията на 
несъгласуваното притежателно определение и словоредът на клитиките. 

3. Както и в останалите случаи, и тук наред с книжовната обработка на основните 
народни синтактични средства Софроний привнася в езика си и някои средства и 
особености от предходната книжовна практика – служи си с частноотрицателни 
изречения, прибягва до безлични изречения с безлично-предикативна дума, 
използва обособени части, вметнати думи и изрази и др. По този начин обогатява 
възможностите на новия книжовен език в областта на неговия синтаксис. 

 
ІІ. СЛОЖНО ИЗРЕЧЕНИЕ 
 
Сложното изречение в различните му типови и видови разновидности, с които 

Софроний широко и свободно си служи, макар и да има всички белези, черти и 
особености на една тепърва формираща се книжовна система, напълно потвърждава 
констатацията на К. Ничева “че по строежа си сложните изречения са много близки до 
съвременния български книжовен език и особено до разговорната форма на книжовния 
език”98. 

 
§ 53. Сложни съчинени изречения 
1. Безсъюзни изречения. Както и в “Неделника”, така и тук сложните съчинени 

изречения с безсъюзно свързване рядко се използват, особено в езика на 
“Митологията”. Ето някои примери за такива изречения от езика на “Житието”: § åäíà‘ 
ñòðà‘íà âîè‡ñêà‘ ìèíó‘âàøå êîíà‘öè è‘ìàõìè, § äðó‘ãà ñòðà‘íà äî‘ëæíèö¥ ì íå §ñòà‘âõà è‘ñêàõà 
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ñè ïàð¥‘òå õî‘÷øà äà ì çàòâî‘ð U 355, Åôå‘íäè ùî‘ òðý‘áâà äà ãè ðàçäý‘ë, î‘íü òî‘êìî äà ãè 
àôîðå‘ñà, ò¶‘ ñà‘ìà õî‘÷å äà ïîáý‘ãíå § íåãw‘ 357а. 

По същество близки до безсъюзните са сложните съчинени изречения с тради-
ционната, така нареч. библейска употреба на съюз è. Видяхме, че клитиките при тях се 
държат както при абсолютно начало в изречението, напр. М- È öà‘ðü ïðèçîâà‘ áëè‘çó ñЃíà 
ñâîåãw‘, è ïðåãà‘ðíà ãî ðà‘äîñòíî è öýëó‘íà ãî, è ñàT¡ ãîë‘ìà ðà‘äîñò± íà÷å‘íà äà ãî ïè‘òà äà ìó äó‘ìà 
13, . . .  à à‘çü ãî ¹çå‘ìàa, è òó‘ðõü ìó êâàT¡ è ¹ìå‘ñõü ãî è íàïðà‘âõü ãî õëý‘áü, è òâî‘òà 
ñëó‘ãà äîõî‘æäàøå è êóïó‘âàøå ãw § ìåíå‘  21а. 

2. Съюзни изречения. Съюзно свързаните сложни съчинени изречения се 
отличават с несложен и сравнително не много разнообразен типологичен строеж, което 
е характерно за синтаксиса на народния език. За синтактична връзка между 
съставящите го прости изречения се използват приди всичко съюзи, характерни за 
народния синтаксис. 

 
§ 53 а. Сложни съединителни изречения 
Синтактичната връзка между простите изречения при този тип сложни съчинени 

изречения се осъществява от съюзи è, è – è, è òî, òà, íè – íè, íèòî‘ – íèòî‘, íå òî‘êìî – 
àìè‘ (íî è). 

1. Съюз è е най-обичайното съединитилно средство, но значителна част от 
употребите имат оправдание само като следване на една чисто писмена традиция. В 
същинска съюзна функция è свързва изречения, с които се изразяват действия в 
различни отношения – едновременност, последователност, причинно-следственост, 
съпоставителност: М- . . . à î‘íîå äý‘òå ¹çå‘ êà‘ðïàöèòà, è èçñ¥‘ïà îðè‘ñó è çà‘õàðó, è òó‘ðè 
ïå‘ðñòü ¹ êà‘ðïèöàòà, è âåðçà‘  ïà‘êü è ïîëîæè‘  íà î‘íîâà ìý‘ñòî ãäå‘òî  æåíà‘òà wñòà‘âè 25а, 
è ãëå‘äà äýâî‘è‡êàòà êàòî‘ ëà‘ì·, è õîðàòè‘ è ãîâî‘ðè ñàT¡ äðó‘ã·è‡ ëà‘ì·è‡ è äó‘ìàøå èN 24а, è §÷óæäè‘ 
ñ § ñâî‘‘ âåë·U, è õî‘äøå § ìý‘ñòî íà ìý‘ñòî, è òðó‘äøå ñ è ïè‘òàøå äà ñà íàó÷è‘ òîâà‘ ùî‘ 
î‘íü õî‘÷åøå 43а; Ж- . . .  è òà‘ìî ñýäa ï U øåñU äíè‘ è ¹÷è‘íèõìå ðîæDñòâî ÕЃâî 360, È ãëå‘äàõìå 
êàäè‘íè è õðT¡ò·à‘íñê·è‡ æåí¥‘  âñ‘êî íî‘ñè ñàT¡ ñåáý‘ èçðý‘äí¥ âå‘ùè ñâîå‘ è ïëà‘÷àU è áý‘ãàU êàìòî‘ 
òó‘ðñêà êðý‘ïêà ìàõàë@ 360а, âè‘êíà íà íå‘ãî ïàøà‘òà è ñîáî‘ðèõà ãî äî‘ëó ¹ çàòâî‘ðêà 354. 

2. Съюзът è òî има присъединително значение: М- Ò¥‘è‡ åäâà‘ìü åäè‘íü ñ¥‘íü ñè 
ñïå÷å‘ëèëü, è òî ñàT¡ òî‘ëêîâà ìî‘ëáà íà áЃãà 29; Ж- Íå ïó‘ùàøå ì íè‘ãäå äà ñ ïðîõî‘ä, òî‘êìî ¹ 
öЃðêâà è òî ñàT¡ í‘êîãw ñЃùå‘ííèêà 362. 

3. Съюз òà, твърде характерен за народния език, има засилена употреба, като 
освен последователност често изразява и причинно-следственост: М- è §èäîõü òà 
ñý‘äíàõü §ãî‘ðý 36а, È‘ìàøå ö Ѓðþ åäè‘íü ÷Ѓëâêü, òà ñà çàêë‘ íà åäíî‘ ìý‘ñòî äà íå ñýäè‘ . . . 43а; 
Ж- ïð·è‘äå í‘êîè‡ ÷Ѓëâêü íà è‘ìå Ìè‘ëîøü òà ìå ïîçîâà‘ çàðàD åäíà‘ áî‘ðçà ðàáî‘òà 357, í¶‘è‡ 
ñëóãó‘âàìå ïî äâà‘äåñU ãîäè‘íè, òà íå ìî‘æèN äà ñà ¹äîñòîèN äà ïð·å‘ìíèN àðõ·å‘ðåèT Uâî . . .  358. 

4. Съставният съюз íå òî‘êìî – àìè‘ (íî è) подобно на неговия съвременен 
наследник – съюзът не само – но и – има съотносително значение99: М- è íå òîê‘ìî äà 
áóä‘óU ïîëîâèí‘àòà ìóæ‘åñêè, è ïîëîâ‘èíàòà æåí‘ñê·è‡, àìè‘ äà è‘ìà âíó‘òðå è áýë¥÷åðíè÷åðâåíîâè‘äí¥ 
61, Àëà‘ òîãè‘âà ìåíå‘ íå òî‘êìî êà‘êî ÷å ùå ì ïîñðàìè‘, àìè‘ ùå õî‘÷å è íà ñìå‘ðòü äà ì ïðåäàäå‘ 
41а. 

5. С двойните съюзи íè – íè, íèòî‘ – íèòî‘ Софроний се служи сравнително 
нерядко, но предимно за засилено или последователно отричане. В ролята на 
съчинителна връзка в състава на сложното съчинено съединително изречение те рядко 
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се появяват, като внасят отсянка на съотнасяне: М- . . . íèòî‘ å öЃðü ñåáå‘ïü çà òîâà‘, íèòî‘ å 
Ñvíò¶‘ïà ¹÷è‘òåëü 50а; Ж- íå ìîæèa íè äà ÷åòà‘ í‘ùî íè ìî‘ëáà äà ñòî‘ð 361а, . . . íèòî‘ ñ±ìü 
¹çå‘ëü åäíà‘ ïàðà‘, íèòî‘ ñ±ìü äà‘ëü ì·ð¶‘à, íè ôàè‡äà‘ çà ò¶‘ ïàðè‘ 362а. 

Отбелязаната от Р. Цойнска възможност за еднократна употреба, когато първото 
изречение е отрицателно100, е позната и на Софрониевия език: М- àëà íè‘êàêâî ñìåòå‘í·å íå 
ñòî‘ðè, íèòî‘ ãî í‘êîè‡ § òîðãî‘âö¥òå ¹ñý‘òè 38-38а.  

 
§ 53 б. Сложни съотносителни изречения 
За синтактична връзка между частите им служат ñúþçèòå èëè, èëè – èëè, ëè – èëè, 

äàëè‘ – èëè, напр.: М- . . . êîãè‘ ù‘ëü äà ÿäå‘, èëè äà ï¶‘è‡ 21, èëè äà ðàáî‘òè òà‘ íè‘âà êàòî‘ 
ïîíàïðå‘äü, èëè äà  âîâà‘ðíè íà‘ìü 17а, . . . äàë¥‘ è‘ñòèíà òîâà‘, èëè ïðà‘âåäíî, èëè íå å ïðà‘âåäíî 
25, Âèäý‘ ëè íý‘ùî æåíà‘òà ìî‘ äà äó‘ìà ñàT¡ í‘êîãî, èëè äà ñòî‘ðè í‘ùî 18а; Ж- . . .  èëè ì íå 
ñïîëó‘÷è, èëè íà ìå‘íå íå ôà‘ðëè 357а, . . .  õî÷åd ëè äà áóäåd èëè íå õî÷åd 358. 

В сравнение с останалите два вида съчинителни изречения съотносителните имат 
по-рядка употреба. 

 
§ 53 в. Сложни противоположни изречения 
За синтактична връзка между техните части служат съюзите à, àëà‘, àìà‘, àìè‘, íî, 

îáà‘÷å, õåìü. 
1. Съюз à е един от най-използваните в езика на Софроний. С него се изразяват 

отношения на противопоставяне или съпоставяне – обикновено между втората и 
първата съставка на сложното съчинено изречение, напр.: М- À‘çü ïî å‘ñòåñòâî æå‘íñêîå á a 
äýâî‘è‡êà, à ò¥‘ ñè ñåãè‘ æåíà‘ íåïðà‘çäíà êîðì‘ñòà 27а,  . . . è äà‘äå êà‘ðïèöàòà âå‘ðçàíà íà ìó‘æà 
ñâîåãw‘, à ò·‘ §è‘äå äà äîíåñå‘ ãü‘ðíå 25; Ж- Ñóëòà‘íó Âåðáè‘øê·è‡ ïîëîæè‘ åäíîãw‘ àÿ‘íèíà à 
âåë·‘òî ãw íå ùå‘ 354а, è òî‘êìî ñâîå‘ äý‘òå ãëå‘äàøå, à ìåíå‘ âñå‘ §ðè‘òâàøå 353. 

По-рядко съюзът à съпоставя първата съставка на сложното съчинено изречение 
на втората, която може да бъде отрицателно изречение: М- À äà ì ¹÷è‘íè òà‘êîâè‡ ñðàN 
íå ñà íàäý‘a íè‘êàêü 15. 

Съотнасяното изречение може да бъде елиптично или съотнасянето да бъде към 
елиптично изречение, напр.: М- . . .  áå‘øå ñàT¡ åäíî‘òî î‘êî êðèâîãëå‘äü, à ñàT¡ äðó‘ãîòî ñëý‘ïü 60а; 
Ж- Êî‘è‡ ïðîäà‘äå ò¶‘ î‘âö¥; È à‘çü ðå‘êîa Èñëà‘ìü àãà‘, à õàџè Âëà‘ñ· ãè ¹çå‘ 356а.  

Срещат се и неоправдани употреби на съюза в начало на изречения като: М- . . . è 
êîãè‘ ïð·è‘äå æà‘òâà äà æü‘íàò ÷ëЃâö¥òå æè‘òî, à ãî‘ëóá¥òå õî‘äòü ñëý‘äü æàòâà‘ð¥òå 39а, À 
àñëà‘íà ñà ¹áî‘ § êðà‘äíèêà êà‘êî äà å íîùåâàðäè‘òåëí¥è‡ äå‘ìîO, è êàòî‘ âîñý‘äíà î‘í¥è‡, à òî‘è‡ 
áî‘ðçî ïîáý‘ãíà 38а. 

2. Заетият от турски език съюз àìà липсва в езика на “Неделника”101 и в 
Паисиевата история102, но е познат на Софроний като синтактично средство в 
“Митологията”, макар и само в две употреби: 

- в единия случай с него се противопоставя втората част на сложното съчинено 
изречение на първата: М- è § ìíî‘ãî ñêî‘ðáü ùå è äà ¹ìðå‘øü, àìà‘ êî‘ ïî‘ëçà òåáý‘ òîãè‘âà 
34а; 

                                                            
100 Цойнска Р. Цит. съч., с. 229 
101 Ничева К. Цит. съч., с. 55-56. 
102 Георгиева Е. Синтаксисът на Славянобългарска история от Паисий. – Изв. на Инст. за бълг. 

език, кн. ІХ, 1962, с. 128. 
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- в другия случай въведеното с него изречение се противопоставя на предходни 
мисли: М- À‘çü äà ñ ïðåîáðàç‘ íàìý‘ñòî òåáý‘ æåíà‘ äà áó‘äà, è äà ò ÷àêàN ÷åò¥‘ðè ìT¡ö¥ äîêëå‘ 
ñè ñîâå‘ðøèd ñâà‘äáàU. Àìà‘ ïå‘ðâî ñå çàêëåíè‘ ñàT¡ êë‘òâà . . . 27. 

3. Със съюз àìè, възприет в народния език от гръцки103, Софроний си служи 
твърде често: М- Àëà‘ ñ¥‘íü ìó íå äó‘ìàøå íè‘êàêü íè‘ùî íà îЃöà ñâîåãw‘, àìè‘ ñòî‘øå è ìîë÷à‘øå 
13, . . .  àëà‘ íå ìîæè‘ äà ãî íà‘è‡äå, àìè‘ íàè‡äå‘ äðó‘ã·è‡ ìî‘ìàL íàìý‘ñòî íå‘ãî 31; Ж- Ïî òîâà‘ ïî‘ñëý 
íå ñåäa ìè‘ðåO àìè‘ êó‘ïèa äâå‘ õè‘æè áëè‘çó ïðè öå‘ðêâàU 355. 

Твърде характерни са употребите му като частица при оформянето на 
въпросителни или възклицателни изречения, на това обръща внимание и К. Ничева104, 
напр.: М- Àìè‘ ñêàæè‘ ìè ïî êî‘ ïðè÷è‘íà òî‘ëîêîâà âðå‘ìå ìîë÷èd 14а, Àìè‘ äà íå wáè‘êíè í‘êàêü 
òîãwT ìëà‘äàãî 29; Ж- Àìè‘ ùî ïîòåãëèa ¹ çàòâîðêàU . . . 355. 

4. Съюзна връзка àëà‘, в която са се сляли стб. àëè и гр. @ëë@, най-
предпочитаното синтактично средство, когато трябва да се изрази противопоставяне 
или съотнасяне в рамките на сложното съчинено изречение. Същият факт отбелязва и 
К. Ничева105, докато в езика на Й. Кърчовски той е слабо застъпен106. Само в 
“Митологията” съюзът е употребен повече от 100 пъти. Противопоставя се 
обикновено втората част на първата: М- È âî‘è‡íèòå òðà‘æèõà âñàäå‘ ñü òùà‘í·åìü àëà‘ ãw íå 
íàè‡äî‘õà 13а, È ïî‘ñëå ãîð÷è‘âî ùå ñà ðàñêàåd, àëà‘ íè‘êî ïî‘ëçà íà‘ïîêîíü 29; Ж- È‘ìàõü à‘çü ìà‘ëî 
ïàðè‘ àëà‘ êó‘ïèa äî‘ìà ñòð¥‘íàãî 353а, ïîâäè‘ãíà ñà åäèO êàäè‘íñê·è‡ âè‘êü ïè‘ñàêü, àëà‘ êî‘è‡ ãè 
ñëó‘øàøå 360а. 

Примерите, в които противопоставянето има обратна посока, са по-редки: М- 
Àëà‘ äà ì âà‘äòü ñðD¡öåòî æè‘âà, íå ìî‘æèìü ïðåòåðïý‘ òîâà‘ íè‘êàêü 64а. 

Противопоставянето с àëà може да се реализира не в рамките на сложното 
съчинено изречение, а в един по-обширен текст. В такива случаи изречението започва 
с àëà, като смислово се съпоставя или противопоставя на мисли, развити преди това, 
напр. в началото на нов абзац: М- Àëà‘ òîè‡ öðЃü è‘ìàøå ñå‘äìü ô·ëî‘ñîô¥ è . . . 15а, Àëà‘ òà‘ 
ïîíèðëè‘âà è sëîíðà‘âíà æåíà‘ ïð·å‘ìíà òà‘ öЃðåâà äó‘ìà, è íå õî‘÷åøå âå‘÷å äà ôà‘ðëè ñåáý‘ ñè íà 
î‘ãíü 42. 

Синтактичната неустановеност и книжовната недообработеност на синтаксиса 
намират проявление в неточното и неоправданото използване на съюза:  

- понякога например той неправилно е употребен за въвеждане на изречения 
без да изразява противопоставяне, като при това се получават удвоения на съюза, в 
които само втората употреба е оправдана: М- Àëà‘ ¹ åäè‘íü äå‘íü ïà‘êü èçëå‘çå íà ïàçàR äà 
êó‘ïè § òî‘ õëý‘áü, àëà‘ íå íà‘è‡äå § íå‘ãî 21, Àëà‘ î‘í¥è‡ öà‘ðñê·è‡ ìóäðý‘è‡ø·è‡ ô·ëî‘ñîôü è 
ñîâý‘òíèêü çíà‘øå íà òî‘ êëà‘äåíåb åñòåñòâîòî, àëà‘ íå õî‘÷åøå íè‘êîìó äà ñêà‘æè 26а; 

- в други случаи съюзът има присъединително значение, което очевидно му е 
чуждо, напр.: М- Ïî÷òî‘ äà è‘ìàøü è ñòî‘ ñ¥íîâå, ïàêü íå å ïîäî‘áíî íè åäíîãî‘ äà ¹á¥‘åøü § 
íèõü, àëà‘ ïî-â¥‘øå è áåç± ãðý‘øêà 20а. 

5. Съюз íî се среща значително по-рядко от àëà‘ и заедно със съюз îáà‘÷å може да се 
отнесе към книжовните средства в Софрониевия синтаксис107. Приема се, че той 

                                                            
103 Иванова Д. За употребата на съюза ами в книжовната реч. – Български език, 1952, кн. 1-2, с. 

119. 
104 Ничева К. Цит. съч., с. 56. 
105 Ничева К. Цит. съч., с. 55. 
106 Цойнска Р. Цит. съч., с. 300. 
107 Съюзът се използва от Паисий, има го и в “Неделника”. – Вж. Георгиева Е. Цит. съч., с. 100; 

Ничева К. Цит. съч., с. 55-56. 
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изразява по-силно противопоставяне108, но у Софроний това не проличава. Примери: 
М- Ìó‘æó ìî‘è‡, íèäý‘è‡ ¾ó‘âà âñ¥‘òå æåí¥‘; íî òî‘êìî së¥‘òå æåí¥‘ ¾ó‘âàè‡ 44а; Ж- è êàòî‘ ñå wæå‘íèa 
ðàçíå‘ñîa ãè, íî è‘ìàa íàäå‘æäà íà çàíà‘òü ìî‘è‡ 353а. 

С по-голямо основание може да се говори за по-видима проява на ограничително 
значение, което се проявява както в сложното съчинено, така и когато съюз íî стои в 
началото на изречение: М- Íî ìî‘ëèì òå ñàT¡ êîëýíîïðåêëáîíå‘í·å . . . 17а, Íî ïîòðå‘áíî å ìå‘íå 
ïîäîáðå äà ñè‘ ¹÷è‘í ñà‘ìà ñåáå‘ ñìå‘ðòü ñàT¡ ìî‘ ðó‘êà . . . 41а; Ж- Àëà‘ á Ѓãü ñòЃ¥è‡ âîçäà‘äå ìè 
ïðà‘âåäíî ïî äý‘ëîN ìîèN, íî òàâà‘ ïîñëýäè õî‘÷åìü äà ñêà‘æèìü 354а. 

В отделни примери може да се говори и за изразяване на присъединително 
значение: М- . . .  íå ñìý‘øå íè‘êàêü äà è‘äè äà ñïè‘ ïðè æåíà‘òà ñâî‘, íèòî‘ í‘êî ðå‘÷ü äà è 
ïðîäó‘ìà çàðàD òà‘ ðàáî‘òà, íî wñòà‘íà òà‘ ðàáî‘òà ïîD ìîë÷à‘í·å 17. 

6. Старобългарският съюз îáà‘÷å, чиято употреба през Възраждането се 
възобновява109, се среща само веднъж, като чрез него изречението се противопоставя 
на предходното: Ж- ÈìàN îáà‘÷å åäíà‘ ñêî‘ðáü è áîþ‘ ñ § áЃãà äà ì íå ñó‘äè 362а. Съюзът 
рядко се открива и в езика на “Неделника”110, а  Й. Кърчовски не го използва111. 

Въпреки все още плахото му присъствие, все пак съюз îáà‘÷å именно в езика на 
Софроний прави едни от първите си заявки за участие в синтаксиса на новия книжовен 
език. 

7. Накрая трябва да отбележим и еднократната употреба на съюз õåìü, зает в 
народния синтаксис от турски, в съчетание със съюз è – õåìü è: М- Íå wñòà‘âèa íè‘ùî äà íå 
á¥‘õü íàó÷è‘ëü ñЃíà òâîåãî‘, õå‘ì è íå å âîçìî‘æíî äà íà‘è‡äåøü ïîìóäðý‘è‡øàãî, èëè 
ïîñëîâåñíý‘è‡øàãî § ñЃíà ñâîåãî‘ íà âñ‘ öðT¡â·å òâîå‘ 52. Днес в книжовния език съюзът има 
съединително значение112, но у Софроний той повече има характер на 
противопоставителен. 

 
§ 54. Сложни съставни изречения 
Подчинителните връзки и отношения в сложното съставно изречение 

Софроний винаги изразява с помощта на съюзни средства – същински подчинителни 
съюзи или съюзни думи, присъщи на народния език. 

 
§ 54 а. Подчинени определителни изречения 
Много често използвани, те имат изцяло новобългарски строеж и словоред. 

Въвеждат се със съюзни връзки от народен тип – с подчинителни съюзи äà, òà, с 
въпросителни местоимения и наречия ùî, êà‘êî, çà‘ùî, с относителни местоимения и 
наречия ùî‘òî, êî‘òî, êàêâî‘òî, ãäå‘òî. 

1. Както отбелязва още К. Ничева113, най-обичайни за Софрониевия синтаксис са 
подчинените определителни изречения със съюзна връзка ùî. Същото е и при 
Паисий114 и у Й. Кърчовски115. 

а) В повечето случаи съюзната връзка ùî стои непосредствено след пояснява-
ната дума с предметно значение от главното изречение, напр.: М- ×Ѓëâêü í‘êîè‡ è‘ìàøå 

                                                            
108 Попов К. Съвременен български език. Синтаксис, с. 272-273. 
109 Попов К. Цит. съч., с. 273-274. 
110 Ничева К. Цит. съч., с. 55-56. 
111 Цойнска Р. Цит. съч., с. 300. 
112 Попов К. Цит. съч., с. 268. 
113 Ничева К. Цит. съч., с. 57 
114 Вж. Георгиева Е. Цит. съч., с. 102 
115 Вж. Цойнска Р. Цит. съч., с. 303. 
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åäíà‘ ïòè‘öà, ùî äó‘ìàøå ÷ëT¡÷ê·è‡ ÿç¥‘êü 18, È‘ìàøå åäè‘íü öà‘ðü ùî ìíî‘ãî ëþ‘áøå æåí¥‘ 16, Àëà‘ 
òà‘ íè‘âà ùî ìè  äà‘äîõà, ðàáîòè‘õü  17а; Ж- À î‘íà ãëó‘áà ùî  ¹çå‘õà § íå‘ãw íàçà‘äü, ïà‘êü 
 ¹çå‘ § ìå‘íå âñå‘ ðà‘âíî 356а, è § îЃöü ìî‘è‡ ïî‘ëü äðóãî‘þ æå‘íó, ùî‘ áå‘øå ëþ‘òà è çàâèñòëè‘âà 
353. 

б) Когато определяната дума в главното изречение е показателното местоимение 
òîâà, подчиненото определително изречение с връзка ùî стои на първа позиция: М- Ùî‘ 
ì¥ äðà‘ãî òîâà‘ ùà òè äà‘ìü 11а; Ж- ùî‘ èìü íà ¹‘ìü íå ïð¶‘èäå, òîâà‘ íå ñòîðè‘õà 354. 

в) Изискването за непосредствена близост на определителното изречение до 
поясняваната дума в главното изречение не винаги се спазва от Софроний, а това води 
до синтактични неправилности, до смислова неяснота или до двусмислица, напр.: М- ×ó‘ 
áà‘áàòà òîâà‘ ùî áå‘øå ïð·‘ëà òîðãî‘âöà òîãî‘ ¹ äî‘ìü ñâî‘è‡ . . . 58; Ж- òî‘è‡ äå‘íü íàáè‘ íà êî‘ëü 
åäíîãî‘ ¹ðó‘êà íàìý‘ñòî ìå‘íå, ùî‘ áå‘øå î‘íü ¹á¶‘è‡öà 356а, è ñêàçà‘øà, êà‘êî äîèøëå‘ íà ñå‘ëî 
Áðàíè‘öà äî: 400: ïàíäó‘ð¥ ïàçâà‘íñêè, ùî å åäèO ÷àT¡ áëè‘çó òî ñå‘ëî äî Êîèíëà‘ðè . . .  358а. 

Основателно такива случаи в езика на “Неделника” К. Ничева обяснява с 
необработеността на синтаксиса в тогавашната книжовна практика и с недостатъчното 
умение на автора116. Такова е и обяснението за еднообразието им в случаи като 
следните: М- Çàâî‘äìü ò ïðè åäíà‘ ìëà‘äà, ¹ åäíà‘ õè‘æà ùî å ¹êðàñå‘íà è íàãî‘òâèíà, ùî 
ñýäè‘ òà‘ìî åäíà‘ êðà‘ñíà è ïðåäîáðà íåâý‘ñòà ùî ðîñà‘ êà‘ïè § ëèöå‘òî è‡ è § ¹‘ñòíýòå è‡ . . . 31, 
×Ѓëâêü í‘êîè‡ è‘ìàøå åäíà‘ ïòè‘öà, ùî äó‘ìàøå ÷ë÷T¡ê·è‡ ÿç¥‘êü, ùî ñà íàçîâà‘âà ïàïàãà‘ëîíü 18; Ж- . 
. .  ôàòè‘õà í¥ òà‘ìî ùî âà‘ðäõà ÿíè‘÷àð¥òå èTêàõà äà ¹á¶‘òü íàT¡ 353. 

2. Със съюзна връзка ùî‘òî са въведени малко подчинени определителни 
изречения – всички от езика на “Митологията”: . . . íî âñ‘ ùî‘òî äó‘ìà çà âñ‘ãî ëî‘æü 
íàõî‘æäàìü 19а, Çàðàäè‘ òîâà‘ è à‘çü ¹÷è‘íèõü òåáý‘ òîâà‘ ùî‘òî ïàòè‘ 46а. Изречения с такава 
съюзна връзка в “Неделника” не са посочени117, но Й. Кърчовски ги използва118. През 
Възраждането те имат място в книжовния синтаксис като тип, присъщ на народния 
език, но днес са вече архаични119. 

3. Подчинени определителни изречения, свързани с главното посредством съюз 
äà, се срещат в езика и на двете Софрониеви творби: М- . . .  ñýäè‘ òà‘ìî åäíà‘ êðà‘ñíà è 
ïðåäî‘áðà íåâý‘ñòà . . .  è ñàT¡ åäíà‘ ïðèëè‘êà äà ñïèd ñàT¡ íå‘ 31; Ж- . . .  äà òè äà‘ìü ïîçâîëå‘í·å äà 
ñëó‘æèd ë·òóðã¶‘à 355а, íå äà‘âà ìó ïîçâîëå‘í·å äà ¹çå‘ìå âòî‘ðà æåíà‘ 357, è‘ìàõü íàìý‘ðåí·å äà 
ïîñòè‘ãíà íà åïT¡êï¶‘à ìî‘ çà ðîæDñòâî Õ Ѓâî 358. Има ги в “Неделника” и у  Й. Кърчовски120.  

По тип подчинените изречения са новобългарски, но по всяка вероятност са 
получени по книжовен път от черковнославянски образци с инфинитив. За това говори 
и характерът на поясняваното съществително, което има отвлечено значение. Така че 
Софроний има заслуги за тяхното въвеждане и разпространение в книжовната 
практика. 

4. Сравнително широка употреба имат определителните изречения, които се 
свързват с помощта на относителното наречие ãäå‘òî: М- è  çàíå‘ñå  ¹ òà‘ ¹äà‘ ãäå‘òî 
ñïè‘ 19, è ïîëîæè‘  íà î‘íîâà ìý‘ñòî ãäý‘òî  æåíà‘òà wñòà‘âè 25а, è íàè‡äå‘ îíî‘å ïðîçî‘ð÷å ãäå‘òî 
âëà‘çøå î‘íà ë‘ñèöà 63а. 

                                                            
116 Ничева К. Цит. съч., с. 57. 
117 Пак там 
118 Цойнска Р. Цит. съч., с. 304. 
119 Вж. Граматика на съвременния български книжовен език. Т. ІІІ. Синтаксис, с. 309. 
120 Вж. Ничева К. Цит. съч., с. 59; Цойнска Р. Цит. съч., с. 303. 
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В “Неделника” такива изречения имат за съюзна връзка наречие без частица -òî – 
ãäå121. Характерни за народния език, те могат да се срещнат и в съвременната книжовна 
практика. 

5. По-малобройни са определителните изречения, въведени с относителното 
местоимение êàêâî‘òî: М- è áà‘áàòà ìó ñêà‘çà âñ‘ òà‘ ðàáî‘òà êàêâîU á¥ §ïå‘ðâåO è äîêðà‘è‡ 55, 
ïî‘ñëý ùå òè äà‘ìü §âý‘òü êàêâîU òè ïðèëè‘÷à 63, è ñêà‘çà èìü ïîòå‘íêî âñ‘ êàêâî‘òî ñòà‘íà 17. 

6. С другите съюзни връзки – êî‘òî, çà‘ùî, òà, които са характерни за народния 
синтаксис, примерите са съвсем малко: Ж- è ñàT¡ êî‘òî wäå‘æäà áå‘øå wáëå‘÷åO òîãäà‘øí¥è‡ 
àðõ·åðå‘à êvR Ãåäåw‘íü íà Êî‘òåë êàòî‘ ì õ·ðîòîíè‘ñà íà ñЃùåíñòâî, ¹ òà‘ wäå‘æäà wáë‘êîøà ìå‘íå 
358; М- È îЃöü è áðà‘ò· å ðàçóì‘õà ñåáå‘ïó çà‘ùî ñà §äýëè‘ î‘íü § íå‘ 17а, È‘ìàøå åäè‘íü 
êîæàõàR, òà ì¥‘øå êî‘æè íà ðý‘êàòà 20. 

7. С черковнославянския съюз êàêî ‘че’ подчинени определителни изречения се 
срещат рядко. Ето такива примери: Ж- Ïð·è‘äå âý‘ñòü êà‘êî ñà ïðåñòà‘âèëü îЃöü ìî‘è‡ íà 
ÖЃðèãðàäü 353; М- . . . äà è äàäå‘ wáý‘ùàí·å ñàT¡ êë‘òâà êà‘êî íå ùå äà ñà ñìý‘ñè íå‘ãäå ïîâîO 29а. 

Почти всички съюзни думи, с които си служи Софроний за въвеждане на 
подчинени определителни изречения, са неизменяеми. Също такова е положението и 
при Й. Кърчовски122. 

 
§ 54 б. Подчинени подложни изречения 
Подчинените подложни изречения се срещат значително по-рядко в сравнение с 

определителните, но като тях по строеж в основната си част са типично народни. 
Синтактичната им връзка с главното изречение се осъществява посредством 
местоимения êîè‡, ùî, наречия ùî‘òî, ïî÷òî‘, êà‘êî, съюз äà. 

1. Подложните изречения, въведени с подчинителни връзки êîè‡, ùî, ùî‘òî, стоят 
пред главното изречение: М- Êî‘è‡ ìó‘æü ï¶‘åøè § òà‘ âîäà‘, òî‘è‡ ÷àT¡ ñà ïðåîáðàç‘âàøå è 
ñòà‘íâàøå æåíà‘ 26а, È § äâî‘è‡öà í¥ êî‘è‡ íàDâ·è‡ äà ïîâåëå‘è‡ íà î‘íàãî . . .  57а,  Êî‘è‡ ñòî‘ðè òà‘êîâî 
sëî‘ òà‘êw õî‘÷å äà ïà‘òè 65, . . .  à ùî å ìå‘íå íåìî‘ùíî íå å âîçìî‘æíî äà òè äà‘ìü 11а, . . .  àìè‘ 
ùî è‘ìàøå ñàT¡ ìå‘íå ÷ë Ѓâö¥ §è‘äîõà íàïðå‘äü 27, . . .  ùî‘òî äó‘ìà ëüæà‘ å 19а. 

 2. Подложните изречения с останалите съюзни връзки заемат място след 
главното изречение, което е безлично: 

- примери с äà: М- Òîãè‘âà å âîçìî‘æíî òå‘áå äà ñà íàó‘÷èd æå‘íñêèòå ìàè‡ñòîð¶‘è‡ 43а, w öЃðþ 
ïðà‘âåäíî å, äà è‡ ñà §ðý‘æàòü ðó‘öýòå è íîçý‘òå, è äà ñà ôà‘ðëè âî‘íü 63; Ж- Ïîïðåäè‘ íå á¥ 
âîçìî‘æíî äà ïî‘èäó íà ¹÷å‘í·å 353, Äåñïî‘òè íå å âîçìî‘æíî äà ïð·è‘äåd ñåãè‘ ¹ ÏëåâåO 358а; 

- примери с ïî÷òî‘ и êà‘êî: М- Äà áó‘äå çíà‘è‡íî íà òâîå‘ äåðæà‘â·å öЃðþ, ïî÷òî‘ § ïðåìó‘äðèòå 
ìàè‡ñòîð¶‘è‡ íå wñòà‘âèa íè‘ùî . . . 52, Âè‘äè ñ w öЃðþ, ïî÷òî‘ ¹÷è‘òåëü äà‘äå íà ñЃíà òâîåãw‘ í‘êîè‡ 
òðý‘âà áè‘ë·å . . . 13а. Съюзните връзки са по тип книжовни, черковнославянски, като с 
ïî÷òî‘ примери в “Неделника” не са посочени123. 

 
§ 54 в. Подчинени сказуемноопределителни изречения 
И те са малка група. С главното изречение се свързват посредством съюзни 

връзки êà‘êî, ÷è, äà, êàòî‘ äà, êàêâî‘òî, но се предпочита връзка êà‘êî: 
- примери с êàêî: М- è äà ñè ïîêà‘æèø, êà‘êî ñàT¡ ãíý‘âü ñåðäè‘òî ¾ó‘âàd ìåíå‘ 22а, è ò¶‘å 

ñîâý‘òíèö¥ è ô·ëî‘ñîô¥ ëü‘æàU ò è ïîêà‘çâàU ñ êà‘êî ìíî‘ãî âà‘ðäU ñ¥‘íà òâîåãw‘ 25, è ñòîðè‘ ñ  

                                                            
121 Вж. Ничева К. Цит. съч., с. 58-59. 
122 Вж. Цойнска Р. Цит. съч., с. 305. 
123 Вж. Ничева К. Цит. съч., с. 60. 
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êà‘êî å ¹ìð‘ëà 64. Отнасящи се към допълнението: М- è ïîçíà‘ ãî êà‘êî å öà‘ðñê·à ïå‘ðñòåO 17, 
È æåíà‘òà ãî ðàçóìå‘, êà‘êî å áåçó‘ìåíü è ëó‘äü å 44а; 

- примери с ÷è: М- è ùå íà‘è‡äåøü ìó‘æà åè‡ ÷è ñýäè‘ íà äóê‘íî ñâîå‘ 38, È à‘çü êàòî‘ ãî 
âè‘äýõü, ÷è ñà äà‘âøå § íå‘, ¹áîa ñ äà íå ¹‘ìðå 47; 

- примери с êàòî‘ äà: М- È òî‘ ñêî‘ðáü äà âýðóâàd ìíè‘ ìè ñà è âè‘äè ìè ñà êàòî‘ äà å 
ìî‘ 35а; 

- примери с äà: М- è íå âè‘äa ãî äà ÿäå‘ íà òðàïå‘çàòà 44, ùà ãî ¹÷è‘í ïà‘êü äà ¹÷è‘í U 
ëþáî‘âü ìåæäó‘ ñåáý‘ 36а; 

- примери с êàêâî‘òî: М- ïðàòè‘õà ì wðòà‘ö¥òå äà ìè äàäå‘øü è òðè‘òå êåñ¶‘è‡, êàêâè‘òî 
ñà çàïå÷à‘òàí¥ 53а. 

 
§ 54 г. Подчинени допълнителни изречения 
Те са широко застъпени в синтаксиса на Софрониевите творби. Подчинителните 

им връзки с главното изречение се изразяват с твърде разнообразни средства, по-
голямата част от които са присъщи на народния синтаксис и се използват днес в 
книжовния език. 

Основната особеност, която посочва и К. Ничева като характерна за синтаксиса на 
“Неделника”124, е използване на подчинителни съюзи омоними êàêî1 ‘че’ и êàêî2 ‘как’.  

Получен от ср. р. на черковнославянското въпросително местоимение за качество 
êàê, съюз êàêî1 ‘че’ е познат на Паисиевия синтаксис125 и на някои дамаскини, откъдето 
вероятно го е усвоил Софроний126  за въвеждане на подчинени допълнителни изречения 
със съобщителен характер.  

Съюзната дума êàêî2 ‘как’ е по същество черковнославянското въпросително 
наречие êàêî, с което се въвеждат въпросителни допълнителни изречения, – практи-
кувано и в дотогавашната книжнина. 

1. Съобщителни допълнителни изречения. Те се въвеждат освен с êàêî1 ‘че’ и 
със съюзи äà, òà, ÷è, с местоименията и наречията êîè‡, êàêâî‘òî, ùî, ïî÷òî‘: 

- примери с êàêî1 ‘че’: М- Ñåãè‘ å‘òî è‘ñòèíà ïîçíà‘õü, êà‘êî ñè ïîD í‘êî íó‘æäà 14а, ×ó‘õü 
äЃùè ìî‘, êà‘êî ò á¶‘ëü ìó‘æü òâî‘è‡ 35а, ×ó‘õü ö Ѓðþ êà‘êî ñè ïîâåëëü äà ¹á¥‘åøü ñЃíà ñâîåãw‘ 
20а; Ж- Çíà‘a êà‘êî å Ñåðáå‘çü wóëó òà‘ìо 356а, Çíà‘ ðå‘êîa êà‘êî ïðîäà‘äå êàñà‘ïü áàøè‘ íà äâî‘èöà 
џåëå‘ï¥ ·w‘ùå î‘âö¥ 356, è ìíý‘øà êà‘êî ñ±ìü ãî à‘çü ñêðè‘ëü 353а; 

- примери с äà: М- è ðå‘êîõü è‡ äà  ¹ïå÷å‘ 46, wáý‘ùàâàd äà ãî äàäåd 11а, . . . ìó áå‘øå 
ðå‘êëü . . .  äà íå èçëà‘çè ãëàT¡ èç± íå‘ãîâ¥U ¹‘ñòà 14а; Ж- È íàì¥‘ñëèa äà wñòà‘â è äî‘ìü è æå‘íó äà 
ïîè‡äà äî‘ëó ïî ñåëà‘òà 353а, è ïîâåëå‘ ñó‘ä·à äà ì á¶‘òü íà ôà‘ëàíãà 353а. Срещат се и 
примери с разположение на подчиненото допълнително да-изречение пред 
главното: Ж- Äà wñòà‘íà íà Ïëå‘âåO ìåæäó êà‘ðџàë·è‡òå ñà‘ìü íå á¥‘âà, äà ïî‘è‡äà íà Âðà‘öà íå 
ñìý‘ 361; 

- примери с ïî÷òî‘ – в езика на “Неделника” К. Ничева не посочва употреба на 
допълнителни изречения с връзка черковнославянското наречие ïî÷òî‘ в значение ‘че’, 
но в “Митологията” те се използват: Î öЃðþ, à‘çü ÷ó‘ìü, ïî÷òî‘ ìíî‘ãî ëóêà‘âñòâî è‘ìàU æåí¥‘òå 
22, w ÷Ѓëâ÷å, è‘ñòèíà äó‘ìàd, ïî÷òî‘ àñëà‘íü èçâý‘ñòíî âëå‘çå ¹ íè‘âàòà 18, . . . è wáýùà‘ ñà, ïî÷òî‘ 
çà øåT¡ ìT¡ö¥ ùà ïðåäàäå‘ íà öЃð ñ¥‘íà ìó íà¹‘÷åíó è èñïåäå‘¾àíî íà âñ‘ ô·ëîñîô¶‘è‡ñêà ìó‘äðîñòü 
11а; 

                                                            
124 Ничева К. Цит. съч., с. 61-62. 
125 Вж. Георгиева Е. Цит. съч., с. 106. 
126 Ничева К. Цит. съч., с. 62. 
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- примери с êîè‡: М- íå çíà‘øå íè‘êàêü êîè ñà ò¶‘ ïàëà‘òè 66а, . . .  ìó‘òëàêü äà ¹çíà‘è‡ 
çà êî‘è‡ ñåáå‘ïü ñêîðáè‘ áà‘áàòà òî‘ëêîT¡ 54а; Ж- íå è‘ìàøå êî‘è‡ äà ì ãëå‘äà 353а, è íå è‘ìàøå êî‘è‡ äà 
ì âäè‘ãíå 357. 

- примери с ùî: М- è ùî õî‘÷åd è ùî àðå‘ñàd äà òè äà‘ìü § íå‘ãî åäíà‘ ïàíè‘öà ïî‘ëíà 57, ùî 
ìè èùèd à‘çü äà òè äà‘ìü 30; Ж- Ùî áa ñîáðà‘ëü § âðà‘÷àíñê·à êàäèëè‘êü ïàðè‘ ïîõà‘ð÷èa ãè 358, . . 
. äà ñîáèðåO ùî è‘ìàøå äà ¹çå‘ìà î‘íü ïàðè‘ § êàñà‘ïèòå 353;  

- примери с ÷è - основен вид подчинени допълнителни изречения в съвременния 
книжовен език, новобългарските че-изречения още през Възраждането решително 
изместват старите книжовни образци с êàêî и ïî÷òî. Софрониевият език представя 
началния етап, когато те все още книжовно се обработват и предевяват претенции за 
книжовно средство, ето защо количествено те са малко: М- . . . è êàòî‘ âè‘äå ÷è ãî íå è‘ìàò 
òîãè‘âà ñà âà‘ðíà 23, à ¹ åäè‘íü äåO âè‘äý ñâèí‘òà åäíîãî‘ ìàè‡ìó‘íà ÷è âîçëå‘çå íà ñìîêè‘íòà 33, . 
. . ÷þ öà‘ð ÷è ðå‘÷å 11а; 

- примери с òà – с този съюз Софроний понякога въвежда изречения, които могат 
да се определят като подчинени допълнителни, напр.: М- ¹ åäè‘íü äå‘íü ïðèëó÷è‘ ñà òà 
âè‘äý åäíà‘ æåíà‘ ìíî‘ãî êðà‘ñíà 16, è íà¹‘÷èëü  áå‘øå òà ìó âà‘ðäøå ¹ äî‘ìü ñòî‘êàòà 18, è 
ñòî‘ðèa ãî òà ïðîäó‘ìà 15; Ж- è òî‘è‡ ÷àT¡ ïîâåëå‘ òà ì ôà‘ðëèõà ñàT¡ î÷è íà çåìë‘òà 356; 

- примери с êàêâî‘òî: М- è æåíà‘òà ñòîðè‘ êàêâî‘òî å çàïîâý‘äà ìó‘æü åè‡ 44а, è òà‘êw 
¹÷è‘íè î‘í¥ êóðâà‘ðèO êàêâîU ãî íàó‘÷è î‘íà æåíà‘ 22а. 

2. Въпросителни допълнителни изречения. Те са свързани с главното 
посредством въпросителни местоимения и наречия êîè‡, êàêî‘âü, êî‘ëêî, ùî, çà‘ùî, ãäå, 
§ãäå‘, êà‘ìî и въпросителни частици äàëè‘, ëè, àòó‘:  

- примери с êîè‡: М- . . . ïè‘òàøå æåíà‘òà ñè çà êî‘è‡ ñåáå‘ïü ïð·è‘äå òî‘è‡ ÷ó‘æä¥è‡ ÷ëЃâêü ¹ 
äî‘ìü íà‘øü 23, w æå‘íî çà êî‘è‡ ñåáå‘ïü õî÷åd äà èçãîðèd ñåáý‘ ñè íà î‘ã±íü 42, äà á‘õü ¹á¥‘ëü à‘çü 
ñЃíà ìîåãw‘  ¹ ò¶‘ ñå‘äìü äíè‘: êî‘è‡ õî‘÷åøå äà áó‘äý ñåáå‘ïü íà íå‘ãîâîòó ¹á·å‘í·å 50; 

- примери с êàêî‘âü, êàêî‘âà, êàêâî‘: М- è ñêàçà‘ èìü ·w‘ùå êàêâî‘ á¥ òîâà‘ 17, Âè‘äèø± ëè 
êàêâî‘ òè äîáðî‘ ñòî‘ðè æåíà‘òà ìî‘ 23,  äà ãî ïè‘òàì ñàT¡ êàêî‘âà ñêî‘ïîñòü ìå‘ñøå òî‘ õëý‘áü 
21а, àëà‘ íå çíà‘ çà êàêî‘âü êàáàõà‘òü ìè ¹÷è‘íè î‘íü òîâà‘ 36; Ж- è à‘çü âè‘äýõü êàêî‘âà å ðàáî‘òà 
353а, àëà‘ íå çíà‘õìå êàêî‘âà å òà‘ âîè‡ñêà‘ 358а; 

- примери с êî‘ëêî – въведените с това въпросително местоимение допълнителни 
изречения имат характер предимно на косвен въпрос: М-  äà çíà‘è‡øü w áà‘áî, êî‘ëêî 
ñìóùå‘í·å ñòà‘íà íàN ¹ äî‘ìü íàd çàðàD òà‘ äðý‘õà 37а; Ж- àëà‘ êî‘ëêî î‘âö¥ è ïî êî‘ëêî ãè ïðîäà‘äå íå 
çíàN 356, ñêàæè‘ êî‘ëêî î‘âö¥ ïðîäà‘äå 356; 

- примери със çà‘ùî: Ж- äà ðàçóìå‘ çà‘ùî âè çîâå‘ ïàøàU 354, àëà‘ à‘çü ñà ñì¥‘ñëèa çà‘ùî 
ì çàòâî‘ðèõà ìå‘íå òà‘ìî 353а; М- È à‘çü çà‘ùî íå õîðàòè‘õü ò¶‘ äíè‘ ùî ñà ìè‘íàõà äà òè ñêà‘æà 
öЃðþ 49; 

- примери с ãäå, §ãäå‘, êà‘ìî: М- è êðà‘è‡íî çàáîðà‘âèa ãäå‘  wñòà‘âèa 37, íå çíàN §ãäå‘ ñà 
íà‘è‡äå òà‘ìî 45, íè‘òî ãî çíàN êà‘ìî §è‘äå 54; 

- примери с ëè, äàëè‘, àòó‘:  М- äà  ïè‘òà è‘ìà ëè ïðèë‘ãíîå âðå‘ìå äà è‘äè ãT¡ïäàðU ìó äà 
ñïè‘ ñàT¡ íå‘ 22, à à‘çü íå çíà‘ ìî‘ãà ëè ¹÷è‘íè ñìýøå‘í·å ñàT¡ æåíà‘ 28а; Ж- Ìíî‘ãî ãëå‘äàa §äàëå‘÷ü 
íà âåðáà‘òà âèñè‘ø± ëè ¹áý‘ñèO 357а, è äà âè‘ä äàëè‘ âà‘ðäèd î‘íà êë‘òâà 12, è âñ¥‘ íî‘ùü 
äó‘ìàøå sëî÷å‘ñòí¥è‡ î‘íü àòó‘ íå íà‘è‡äîõü à‘çü ð¥‘áàòà íà íèâàU 46; 

- примери с ùî: М- òà ì íå wñòà‘âè äà âè‘ä ùî á¥‘ òà‘ íî‘ùü 19, è æåíà‘òà ìó ùî 
÷è‘íè è ùî ¹ðàáî‘òè î‘íü äà ìó ñêà‘æè 18; 



 138

- примери с êàêî2 ‘как’- въпросителните допълнителни изречения, въведени с тази 
черковнославянска съюзна връзка са твърде характерни за Софрониевия език: М- Å‘òî 
òà‘êw w ö Ѓðþ, ÷ó‘åøü êà‘êî íàDâè ìó‘æà ñâîåãw‘ òà‘ æåíà‘ 19а, è ñêàçà‘ èìü ·w‘ùå êàêâî‘ á¥ òîâà‘, è 
ìó‘æü å êà‘êî ñà §âà‘ðíà § íå‘, è êà‘êî ïðîìè‘íà òà‘ ðàáî‘òà 17, è âè‘æäü, êà‘êî å äî‘ëæåíü öà‘ðü 
äà äåðæè‘ è äà ¹ïðà‘â öðT¡òâî ñâîå‘ 16а.  

Една част от изнесените тук разновидности на подчинените допълнителни 
изречения по съюзни връзки се откриват и в езика на “Неделника” – с êàêî1 ‘че’, êàêî2 
‘как’, äà, ÷è, ùî, êîè‡, çà‘ùî, äàëè‘. 

Друга част обаче не са посочени от К. Ничева127 – с òà, ïî÷òî‘, êàêâî‘òî, êàêî‘âü, ãäå, 
§ãäå‘, êà‘ìî, ëè, àòó‘.  

От друга страна, в изследваните творби липсват употреби на черковнославянските 
съюзни връзки ÿ‘êî, å‘ëèêü, които, макар и рядко, са застъпени в “Неделника”128. 

В сравнение с езика на Й. Кърчовски Софроний използва количествено еднакъв 
брой съюзни средства, като общи са: äà, ùî, êàêî, êîè‡, êî‘ëêó çà‘ùî, ãäå, êàêâî‘òî, äàëè‘, ëè; 
само у Софроний са използвани: òà, ÷è, ïî÷òî‘, êàêî‘âü, êà‘ìî, §ãäå, àòó‘; а само в езика на 
Кърчовски – wòè, ÿêî, êàêâî, äåêà, ÷òî, êîãà, ÷¶è‡, ùîòî129. 

 
§ 54 д. Подчинени обстоятелствени изречения 
Видовото разнообразие на подчинените обстоятелствени изречения според 

характера на подчинителните връзки и на обстоятелствените отношения в езика на 
Софроний е твърде богато и представя почти всички разновидности, познати на 
съвременния книжовен синтаксис. 

1. За време. Подчинените обстоятелствени изречения за време се свързват с 
главното изречение чрез наречия êîãè‘, êàòî‘, äîêëå‘, êà‘êî, òó‘êî êàòî‘, а също така и с 
фразеологизираното съчетание êîè‡ ÷àT¡ ‘веднага, щом като’. В отличие от “Неделника”, 
където Софроний употребява съюзни връзки êîãà‘, êîãà‘òî130, тук той предпочита 
диалектната форма на наречието-съюз êîãè‘. 

а) Въведените със съюзна връзка êîãè‘ подчинени обстоятелствени изречения за 
време обикновено представят предхождащо действие по отношение на действието в 
главното изречение: М- êîãè‘ á¥‘ëü âè‘äýëü ¹ í‘êî ãî‘çáà í‘ùî ñî‘÷åb ¹ í‘êî ñàäè‘íà êîãè‘ 
ù‘ëü äà ÿäå‘, èëè‘ äà ï¶‘è‡, íè‘êàêü § òî‘ íå ÿ‘ëü íè‘òî ¹êó‘ñâàëü 21, à ò¥‘ êîãè‘ ì âè‘äèd, ñêàæè‘ 
íà ìó‘æà òîãw‘ . . . 37; Ж- . . .  êîãè‘ ïîìè‘íå àãà‘òà ìó §òà‘ìî äà ãè ïðîäàäå‘ 355а, è êîãè‘ ìå 
äà‘øà äó‘ìàõà ìè  . . . 355а. 

Освен това, подчиненото изречение може да пояснява не направо сказуемото в 
главното, а обстоятелствено пояснение в него, изразено с наречие òîãè‘âà: М- È êîãè‘ 
ðàçóìåè‡d è ¹çíà‘è‡øü  ïîòå‘íêî êà‘êî å è‘ñòèíà, òîãè‘âà äà ¹÷è‘íèìü òî‘ ñó‘äü ïîïðà‘âî 28, è êîãè‘ 
ñîâå‘ðøèìå ñâà‘äáàòà, òîãè‘âà ïà‘êü äà ñè è‘äè ïðè âàT¡ 26а; Ж- Êîãè‘ ïî‘è‡äà íà Àíäð·àíî‘ïîëå òîãè‘âà 
ãè §ïó‘ùàìü 356 

б) Най-често подчинените обстоятелствени изречения за време се въвеждат със 
съюзна връзка êàòî‘. 

- в едни случаи те представят действие, предхождащо действието в главното 
изречение: М- È öЃðü êàò‘î ÷þ òà‘êîâó ïðèêëþ÷å‘í·å, ðå‘÷å íà ìó‘æà å 17а, È êàòî‘ ¹÷è‘íè 

                                                            
127 Ничева К. Цит. съч., с. 61-64. 
128 Пак там, с. 63. 
129 Цойнска Р. Цит. съч., с. 306-308. 
130 Ничева К. Цит. съч., с. 64 
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ô·ëî‘ñîôü íà÷åðòà‘í·å ðîæäå‘í·åòî ìó, íàè‡äå‘ . . .  12а; Ж- è êàòî‘ ñà wæå‘íèõ ðàçíå‘ñîa ãè 353, è 
êàòî‘ ì âè‘äè âè‘êíà . . . 354а; 

- в други случаи действието им съвпада по време с действието в главното 
изречение: М- è êàòî‘ ñòðó‘âàøå òî‘è‡ ñìýøå‘í·å ñàT¡ íå‘, è î‘í¥ ñëó‘ãà êàòî‘ áå‘øå ñêðè‘òü, è 
íàïðà‘ñíî äîôòà‘ñà íà æåíà‘òà ìó‘æü åè‡ 22а; Ж- È à‘çü êàòî‘ ì¥‘ñëõü êàêî‘âü §âý‘òü äà ïîäàN, 
íà÷å‘íàõà äýöà‘òà äà ìè ãîâî‘ð U . . . 358, è êàòî‘ §õî‘æäàõìå äî íèa ãëå‘äàìå íà åäíî‘ ìý‘ñòî 
íàðî‘äü ìíî‘ãî 353. 

в) Доста широко като синтактична връзка е застъпено народното наречие-
съюз äîêëå‘. Действието в подчиненото изречение може да предхожда, да съвпада или 
да следва действието в главното изречение. 

- предхождащо действие: М- È äîêëå‘ íå ¹âçå‘ § íèõü êî‘ëêîòî î‘íü õî‘÷åøå íå wñòà‘âè 
ãè 61а; Ж- äîêëå‘ íå áó‘äå òî‘è‡ Êàëë·íè‘êü âëDêà, òåáý‘ íå å âîçìî‘æíî íè‘ãäå äà ïîè‘äåøü 362;  

- едновременно действие: М- . . .  äîêëå‘ á¥ õëý‘áà òî‘ïëü ¹çå‘ ïåïåð ìíî‘ãî, è íàñ¥‘ïà 
¹ õëý‘áà 30; Ж- è äåðæà‘øå ìå ¹ çàòâî‘ðêà òðè‘ äíè‘ äîêëå‘ èçâà‘äèõà ìà‘ëî í‘÷òî ·w‘ùå ðîäíè‘íè 
ìî‘è‡ 353а; 

- следходно действие: Ж- äîêëå‘ ðàçáèðåN êîëè‘êî ñòðà‘õü ïîòå‘ãëèõìå 358а, Àëà‘ ïî ïðå‘æäå 
äîêëå‘ íå áý‘õà ñà ñîáðà‘ëè î‘í¥ äî‘ëæíèöè äà ñè è‘ùàU ñòî‘êàU ïîíóäè‘øà ìå ðîäíè‘íè ìîè‘ äà ìå 
wæå‘íU 353а. 

Въпреки широката им представеност през Възраждането, изреченията с връзка 
докле в книжовния език днес са допустими само като стилистични варианти на 
подчинените обстоятелствени изречения за време със съюзна връзка докато131. 

г) По-редки са обстоятелствените изречения за време със съюзна връзка êàêî в 
значение ‘откакто’. Представените в тях действия са предхождащи по тип: Ж- Åòî îЃ÷å 
òî‘ëêîâà äíè‘ è‘ìà êà‘êî ò êà‘íèN çà àðõ·åðå‘à, à ò¥‘ íå õî‘÷åd 358, Åôå‘íäè òðè‘ äíè‘ å‘ñòü êà‘êî ñà 
ïîè‘øëå 355. 

Такива изречения използва и Й. Кърчовски132, докато в “Неделника” намираме 
само пример с §êàêî133. 

д) Заслужават да се отбележат и няколкото случая на подчинени обстоятелствени 
изречения за време, въведени с фразеологизираното съчетание êî‘è‡ ÷àT¡ в значение 
‘веднага, щом като’: Ж- Êî‘è‡ ÷àT¡ è‘äà íà ÊàðíîáàU ðàçäý‘ëN ãè 357а, Êî‘è‡ ÷àT¡ ñè ïî‘èäå ñóëòà‘íó 
òî‘è‡ ÷àT¡ õî‘÷åìü íà‘ïðåêè íà êî‘ëü äà ò íàá¶‘åìü 356а. 

е) Със същото значение веднъж срещаме и съставен съюз òó‘êî êàòî‘ за отнасяне на 
подчинено обстоятелствено изречение за време: М- È íà ¹‘òðå òó‘êî êàòî‘ ñî‘ìíà, wè‘äå 
òîðãî‘âèöó ïå‘ðâî  . . . 61. 

Съпоставката с “Неделника” показва, че общи подчинени обстоятелствени 
изречения за време са със съюзни връзки êàòî‘, äîêëå‘, êîãà‘ (êîãè‘), само за 
“Неделника” – със съюзни връзки êîãà‘òî, §êà‘êî, åãäà‘, само за разглежданите 
ръкописни творби – êà‘êî, êîè‘ ÷àT¡ , òó‘êî êàòî‘. 

2. За място. Подчинените обстоятелствени изречения за място не са характерни 
за Софрониевия синтаксис в разглежданите творби. Същата констатация прави и К. 
Ничева за езика на “Неделника”134, по-редки са те в сравнение с другите видове 
подчинени изречения и в езика на Й. Кърчовски135, както и в езика на Паисий136.  
                                                            

131 Вж. Граматика на съвременния български книжовен език. Т. ІІІ. Синтаксис, с. 348. 
132 Вж. Цойнска Р. Цит. съч., с. 308, 309. 
133 Ничева К. Цит. съч., с. 65. 
134 Ничева К. Цит. съч., с. 65. 
135 Цойнска Р. Цит. съч., с. 309. 
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Това показва, че по онова време този вид подчинени обстоятелствени изречения 
са в процес на формиране като книжовно средство. Поради това като синтактични 
единици те все още нямат изграден свой облик и Софроний не умее много да си служи 
с тях. За това говори, от една страна, използването на подчинени изречения с ùî в 
значение на обстоятелствени за място (напр. М- Çîâî‘äìü ò ïðè åäíà‘ ìëà‘äà, ¹ åäíà‘ 
õè‘æà  . . . ùî ñýäè‘ òà‘ìî åäíà‘ êðà‘ñíà è ïðåäî‘áðà íåâý‘ñòà . . . 31; Ж- Ïî‘ñëý ìè ïîçîâà‘õà íà 
ìèòðîïî‘ëè ùî áý‘õà è åïT¡êï¥òå . . . 358, . . .  è ¹çå‘ íà ìàèñå‘ðå ØóìåO ùî áå‘øå âåçè‘ð Ìþþñó‘íü 
wóëó ñàT¡ ¹‘ðä·àòà òóðå‘öêà 354, è çàòâî‘ðèøà ìå ¹ åäíà‘ ãðàäè‘íà ùî è‘ìàøå òà‘ìî òó‘ðö¥ 353а), 
от друга страна, единичните примери на подчинени обстоятелствени изречения, в 
които подчинителните връзки – наречията ãäå, ãäå‘òî – съответстват на обстоятел-
ственото им съдържание, са построени неумело или неправилно (напр. М- È §è‘äå ïðè 
íå‘, ãäå‘òî áå‘øå òà‘ íåâý‘ñòà . . . 35а, ãäå‘ ÷ó‘øå í‘êî äîáðîëè‘÷íà êðà‘ñíà æåíà‘ ¹÷è‘íøå 
âñ‘êî ñêî‘ïîñòü, è ñìý‘ñøå ñà ñàT¡ íå‘ 37а). 

Единствено когато подчиненото обстоятелствено изречение е фразеологизувано и 
фактически е в ролята на просто обстоятелствено пояснения, срещаме образци от 
съвременен структурен тип: Ж- . . .  à Ïë‘ñà ïàøà‘ ïîáý‘ãíà ãäå‘ î÷è‘ âè‘äøà 362,  . . . à í¶‘è‡ 
íà÷å‘íàõìå äà áý‘ãàìå êî‘è‡ êóäå‘ âè‘äè 354. 

3. За начин и сравнение. Подчинените обстоятелствени изречения за начин и 
сравнение също така рядко се използват. Чувства се, че Софроний не ги владее добре 
като синтактично средство, поради слабата им книжовна обработеност по негово време. 
Свързващи ги съюзни средства са êàòî‘ ÷å, êàòî‘, êàêâî‘òî, êà‘êî. 

Примери: М- è ñòî‘è‡ òà‘ìî è ò¥ áëè‘çó êàòî‘ ÷å ñè í‘êîè‡ ÷Ѓëâêü § òî‘ ãðà‘äü 58а, è ñ¥‘íü 
ìó êàòî‘ ì¥‘åøå êî‘æèòå ïà‘äíà ¹ ðý‘êàòà 20, Çàòîâà‘ ñòî‘øå íà âðàòàU ñàT¡ ãî‘ëà ñà‘á· êàêâîU ãî è 
ñà‘ìü ò¥‘ âè‘äý 23, è ñý‘äíà íà î‘äðà, êàêâî‘òî è‘ìàòü ìó‘æåòå wá¥÷à‘è‡ 17, è êàòî‘ ñýä‘õü §ãî‘ðý 
íà ô¶‘ë, è ñòî‘õü, è ïîDõëà‘çíàõ ñà 24; Ж- è í¶‘è‡ ñ èçâ¥í‘âàaìå êà‘êî ñìå ÷Ѓëâö¥ ÷óæäè‘íö¥ è 
ïðî‘ñòè 353. 

В “Неделника” такива изречения се използват още със съюзни връзки  êàòî‘ äà и с 
черковнославянското наречие ÿ‘êîæå, а примери с êà‘êî137 липсват. 

4. За причина. Подчинените обстоятелствени изречения за причина са богата и 
многолика група. Ако в “Неделника” такива изречения са образувани почти без 
изключение със стари (старобългарски и черковнославянски) книжовни съюзни 
средства – ïîíå‘æå, ÿ‘êî, çàíå‘, áî, ïî÷òî‘, и само в един случай с народния съюз ÷å, тук 
съюзните средства са много по-разнообразни. От старите книжовни съюзи се 
използват ïîíå‘æå, ïî÷òî‘, êà‘êî, а от народните – çàðàäü (çàðàäè) äà, çà‘ùî, êàò‘î, ÷î‘òè, ÷è, 
äà. 

а) Най-често подчинените обстоятелствени изречения за причина са свързани с 
главното изречение чрез черковнославянското наречие-съюз ïî÷òî‘ ‘защото’: М- 
Äó‘ìàè‡òå â¥‘ íà ñЃíà ìî‘åãw, ïî÷òî‘ áå‘ëêè ñà áîè § ìåíå‘ . . .  13а, Àìè‘ äà ãî äàN íà Ñvíò¶‘ïà 
ô·ëî‘ñîôü, ïî÷òî‘ ÷ó‘õü § ìíî‘ãî ÷Ѓëâö¥, êà‘êî å Ñvíò¶‘ïà èçáðà‘íü íà ô·ëîñî‘ô·à 11, è ôàòè‘ àñëà‘íà 
ïî÷òî‘ å ïîòî‘ëñòü 38а; Ж- ïîíó‘äèøà ìå ðîäíè‘íè ìîè äà ì wæå‘íòü, ïî÷òî‘ íå è‘ìàøå êî‘è‡ äà 
ì ãëå‘äà 353а, Ïî‘íàïðåäè íå á¥ âîçìî‘æíî äà ïî‘èäó íà ¹÷å‘í·å, ïî÷òî‘ ïîâ¥‘øå áîëåO è íåìîùåa 
áýõü 353, èëè íà ìå‘íå íå ôà‘ðëè, ïî÷òî‘ áåøå ï·à‘íü 357а. 

б) Черковнославянският причинен съюз ïîíå‘æå постепенно бива въведен в 
новия книжовен език. Несъмнена заслуга за това има и езикът на Софроний. Подчинени 

                                                                                                                                                                                          
136 Георгиева Е. Цит. съч., с. 119. 
137 Ничева К. Цит. съч., с. 66. 
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изречения с този съюз са употребени само в “Житието” Ïîíå‘æå ¹ Áîëãàð¶‘à íå è‘ìà 
ô·ëîñî‘ôñêîå ¹÷å‘í·å íà ñëàâå‘íñê· ÿç¥‘êü, íà÷å‘íàa äà ¹÷è‘ìü ïî ãðå‘÷åñê¶è‡ ÿç¥‘êü 353, Àëà‘ è 
ñòð¥‘è‡ ìî‘è‡ íà ÖЃðèãðàD ¹‘ìðå, ïîíå‘æå áý‘õà è äâîèöàòà џåëå‘ï¥ 353. 

в) Не рядко характер на причинност имат подчинени изречения, въведени със 
съюз êàòî‘, който става изразител на значение ‘тъй като’: М- è § ãîë‘ìà æà‘äü êàòî‘ 
ãîð‘øå, ïè‘ § òà âîäà‘ . . . 27, è ãîë‘ìà ñêî‘ðáü è‘ìàøå êàòî‘ ãëå‘äàøå ÷à‘äîòî ñâîå‘ êà‘êî å 
ìîë÷àëè‘âü è áåçãëà‘ñåO 14; Ж- íå õî‘÷àõü äà èìü ñ ïîêîðâàN, êàòî‘ áý‘õà òà‘êw ïðî‘ñòè è íå¹‘÷åí¥ 
354, è êàòî‘ ñà áå‘øå çàêë‘ëü äà ì ¹á¶‘è‡, òî‘è‡ äå‘íü íàáè‘ íà êî‘ëü åäíîãî‘ ¹ðó‘êà íàìý‘ñòî ìå‘íå 
356а, è à‘çü êàòî‘ íå ìîæèa âå‘÷å äà òåðïý‘ ïðèñý‘÷å ìè ñ ñðD¡öå § áî‘ëåñòü 356.  

Такъв вид подчинени обстоятелствени изречения за причина в езика на 
“Неделника” не са посочени138, липсват и сред споменатите в езика на Й. Кърчовски139, 
но видимо са били свойствени на народния синтаксис като едно по-ранно състояние на 
днешните подчинени изречения със съюзна връзка тъй като. Всъщност и за 
съвременната книжовна норма не е чуждо изразяване на причинно отношение със съюз 
като140. 

г) Сравнително добре са застъпени и подчинените изречения, при които 
причинното отношение е изразено с типичния за народния синтаксис съюз - наречието 
çà‘ùî. Възприет в съвременната книжовна норма във вид защото, днес “той е най-
разпространеният и най-типичният съюз за причина”141. 

Примери със çà‘ùî: М- è òîãèT¡ õî‘÷å äà wáåç÷åñòè‘ íàT¡, çà‘ùî ãw íå ðàçâà‘ðíàaìå § òà‘êîâîå 
ñòðà‘øíîå íàêàçà‘í·å 15а, ñåáå‘ïü å î‘í¥è‡ ÷Ѓëâêü, ùî ¹÷èíè òðàïå‘çàòà, çà‘ùî íå äà‘äå î‘íü äà ï¶‘òü 
§ òî‘ ìëå‘êî ïå‘ðâî ñëóãè‘òå íå‘ãîâ¥è‡ 51а. 

Интересен случай е едновременната употреба на два причинни съюза – 
книжовния ïî÷òî‘ и народния çà‘ùî: М- àíџà‘ ñåáå‘ïü å î‘íü ñà‘ìü, ïî÷òî‘, çà‘ùî íå âà‘ðäè íà 
¹÷è‘òåë ñâîåãw‘ çà‘ïîâýäó äà ìîë÷è‘ . . .  51. 

д) За представяне на причинно отношение понякога са използвани и народните 
съюзи ÷è, äà, възможност, каквато те имат и днес в книжовния език142. Примери: М- È 
êàòî‘ äóøìà‘íè ñâî‘è õî‘÷å äà ¹ìðà‘çè íàT¡ ÷è ãî wñòà‘âèaìå äà ¹á¶‘è‡ ñЃíà ñâîåãî‘ 15а, . . .  àì¥‘  
ñåáå‘ïü ñà‘ìü ö Ѓðü, ÷è ïîâåëå‘ äà ãî ¹á¥‘è‡ áåç± èñïèòà‘í·å 50а; Ж- àëà‘ íå ñìý‘ äà ¹çå‘ìà òó‘ð÷èí 
ÿñàê÷¶‘à, äà íå ñêà‘æè í‘êîìó ïîâî‘íü 361; М- Ïî÷à‘êàè‡ ò¥‘ òó‘êà íà êëà‘äåíèöó, äà èäèN í¶è‡ íàïðåD . 
. . 26а. 

е) Примери с другите съюзни връзки çàðàäü (çàðàäè‘) äà, ùî и êà‘êî са сравнително 
по-рядко срещани: М- Íî àêî è‘ìàøü í‘ùî ñòðà‘õü § îЃöà òâîåãw‘, çàðàäè‘ äà ò íå ñòî‘ðè 
í‘êîè ïîâðåæäå‘í·å: à‘çü äà ò íàó‘÷à åäíà‘ ðàáî‘òà . . . 14а; Ж- Ïîäà‘äå ìè á Ѓãü íàêàçà‘í·å çàðàäè‘ 
áóçó‘ìíà ëó‘äîñòü ìî‘ ùî á‘õ ñ ðàçãîðäè‘ëü çàðàD òîâà‘ åïv‘òðîïñòâî . . .  355, Íå áýãàa àçü 
êà‘êî å‘ñìü í‘ùî sëî‘ ñòî‘ðèëü, àìè‘ è‘ìå ìî‘å ãîë‘ìî, âëDêà 360. 

ж) Като разглежда подчинените обстоятелствени изречения за причина в езика на 
“Неделника”, К. Ничева не пропуска да отбележи, че в по-ранните си творби Софроний 
си служи със свойствения на котленския диалект наречен съюз ÷î‘òè ‘защото’143, но по-

                                                            
138 Ничева К. Цит. съч., с. 67. 
139 Цойнска Р. Цит. съч., с. 311. 
140 Вж. Граматика на съвременния български книжовен език. Т. ІІІ. Синтаксис, БАН, С., 1983, с. 

379. 
141 Граматика на съвременния български книжовен език …, Цит. съч. , с. 375.  
142 Пак там, с. 376-379. 
143 Вж. Петров К. Принос към говора на гр. Котел. – Известия на Семинара по славянска филоло-

гия, кн. ІІІ, С., 1911, с. 199. 
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късно го е “изоставил поради тяснодиалектния му характер”144. Това е действително 
така. С този съюз подчинени изречения за причина има само в езика на “Митологията”, 
докато в “Житието” те са избягнати. 

Примери с ÷î‘òè: М- à‘çü ìíî‘ãî ðàçì¥øëå‘í·å è‘ìàõü íà òåáý‘, ÷î‘òè . . .  ìíý‘õü, ïî÷òî‘ 
êó‘ðâèd ñàT¡ ÷ó‘æä·è‡ ìó‘æè 32, È î‘íü êàòî‘ ãëå‘äà çàâè‘äý, ñêîðáè‘ ïîâý‘íâà, ÷î‘òè íå ìî‘æè äà ãè 
ïîâðåäè‘ í‘ùî 68а. 

5. За цел. Подчинителни връзки на обстоятелствените изречения за цел са 
съюзите äà, çà äà, òà äà, äà á¥, çàðàäè‘ äà и частица äàíî‘. Не се намират примери с 
посочения от К. Ничева съюз çàìü äà, който има в “Неделника” широка употреба145.  

а) По-голямата част от подчинените обстоятелствени изречения за цел са 
образувани със съюз äà, присъщ на народния език и утвърден в днешната книжовна 
норма. Примери с äà: М- Åäè‘íü ÷Ѓëâêü ïðàòè‘ æåíà‘òà ñâî‘ íà ïàçàR äà êó‘ïè çà åäíî‘ äóêà‘òî 
îðè‘ñü 25, è íà âå‘÷åðü äîôòà‘ñàõà íà åäíà‘ ãîñòè‘ííèöà (õàí) äà íîùó‘âàòü òà‘ìî 38,  ¹‘òðå ùå 
ïðà‘ò ñ¥‘íà òâîåãî‘ â òðå‘ò¥è‡ ÷àT¡ äà ãî âè‘äèøü è äà ñà çàðà‘äâàøü ñàT¡ ãîë‘ìà ðà‘äîñòü 12; Ж- 
Êîëè‘êî êðà‘ò¥ ïèùî‘ëè èçâà‘æäàõà íà ìå‘íå äà ì ¹á¶‘òü 354, È ïðåäà‘äîõà ãè î‘í¥ íà åäíîãî‘ 
÷ëЃâêà äà ïî‘èäå íà Àíäð·àíî‘ïîë¥ äà ãè ïðîäà‘âà 355а. 

б) За разлика от “Неделника”, тук съюзът òà äà не е така рядък за представяне на 
целно отношение, напр.: М- êàòî‘ ÷þ‘ æåíà‘òà òîâà‘ ì¥‘ñëøå êàêî‘âà ìàè‡ñòîð¶‘à äà ¹÷è‘íè òà 
äà ïîêà‘æè ïàïàãà‘ëà ëî‘æü 18а, . . . è §èäîõü äà  äà‘äîõü íà áà‘áàòà, ùî  ïîçíà‘âàa §òà‘âíà, òà 
äà  äàäå‘ íà í‘êîè‡ ìà‘è‡ñòîR, äà çàêà‘ðïè èçãîðå‘íîU ìý‘ñòî 36а; Ж- . . .  ïîáý‘ãíàd äà ïî‘èäåN íà 
Ðà‘õîâó òà äà ïðèìè‘íåN íà Âëà‘øêà çåìë‘ 359.  

Този вид подчинени изречения за изразяване на цел днес се употребяват 
предимно в разговорния стил на книжовния език146. 

в) Другият сложен новобългарски съюз çà äà, който заедно с äà днес е най-често 
използван за израз на целни отношения, в езика на разглежданите Софрониеви творби 
очевидно е ново синтактично средство – среща се в един-два примера, а в езика на 
“Неделника” не се появява. Веднъж се открива и в езика на Й. Кърчовски147. Пример: 
М- . . . äî‘è‡äîõü à‘çü ñëýäü áà‘áàòà, çà äà âè‘ä äàëè‘ ì ¹ ìî‘ äî‘ìü ïðèçîâà‘âà èëè ¹ 
÷ó‘æä¥è‡ 32. 

г) Сравнително учестена е употребата на подчинени обстоятелствени изречения 
за цел със сложния съюз çàðàäü (çàðàäè‘) äà148 , който Софроний използва – според К. 
Ничева – под влияние на дамаскините149. Примери: М- äà ãî ðàçäó‘ìâàU çàðàD äà íå ¹á¥‘è‡ 
ñЃíà ñâîåãw‘ 16,  òîè ÷àT¡ ñà ìå‘òíà è îíü â ðý‘êàòà çàðàD äà êîðòîëè‘ñà ñЃíà ñâîåãw‘ 20; Ж- . . .  
ïðîâî‘äèO áå‘øå § âåçè‘ð çàðàD äà çàùèò‘âà ñå‘ëîòî § âîè‡ñêà‘òà 354, è ïîìî‘ëè ñ ìàòåR åãw äà ì 
õàðè‘æè ìåíå‘ íåè‡, çàðàD äà íå wñêîðá‘âà õð¡Tò·àí¥U ñàT¡ ìîå‘ ¹á·å‘í·å 356а. 

д) На няколко пъти подчиненото изречение за цел се въвежда със съюз äàíî‘, 
получен от частицата за желание (пожелание) äàíî‘: М- õî‘äøå è wáèêà‘ëøå §âíó‘òðå 
êàëå‘òî âñ¥‘ íî‘ùü, äàíî‘ íà‘è‡äå í‘êî §âî‘ðèíà ïî‘ðòà 63а, . . .  è ãëå‘äàøå íà ìàè‡ìó‘íà äàíî‘ è‡ 
ñïó‘ñòè ñìîêè‘í¥ 33, . . .  òî‘êìî õî‘÷ó äà ¹÷èíèd ñêî‘ïîñòü äàíî‘ ñà ñìèð‘ ñàT¡ äî‘êòîðñêàòà 
ìàè‡ñòîð¶‘ ñàT¡ ìó‘æà ìîåãw‘ 36. 

                                                            
144 Ничева К. Цит. съч., с. 67. 
145 Ничева К. Цит. съч., с. 68-69. 
146 Вж. Граматика на съвременния български книжовен език. Т. ІІІ. Синтаксис, с. 387. 
147 Цойнска Р. Цит. с. 312. 
148 За неговата поява и разпространение в народния език – вж. Заимов Й. Употреба на предлог за в 

българския език. – Известия на Инст. за бълг. език, кн. ІV, 1959, с. 352. 
149 Ничева К. Цит. съч., с. 69. 
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Утвърдени в книжовния език днес, този вид целни изречения са дошли от 
народния език. И макар да липсват в езика на “Неделника”, те са добре познати на 
Софроний и той способства за тяхната книжовна обработка. 

е) Веднъж откриваме като подчинителна връзка черковнославянският съюз äà 
á¥: Ж- è çà ìåíå‘ íåäîñòî‘è‡íàãw á Ѓãà äà ìî‘ëòü íåâý‘æåñòâî ìîå‘ èñïðàâè‘òè, è òðóäè‘âøàãî ñ 
ïðîùå‘í·å ñïîäîáè‘òè, äàá¥‘ ïîëó÷è‘òè è íàN äå‘ñí¥õ ñòî‘í¶a âü äåO ñòðà‘øíàãî âîçäà‘í· 362. 
Въпреки че в “Неделника” съюзът има употреби в повече примери150 и че по-късно е 
познат и на Й. Кърчовски, той е не повече от един отглас на безвъзвратно отиващата си 
книжовна норма. 

6. За условие. Подчинените обстоятелствени изречения за условие се свързват с 
главните изречения посредством съюзи àêî, àêî‘ ëè, äà, êîãè‘. Редкият в “Неделника” 
черковнославянски съюз à‘ùå тук не се използва. 

а) Основната част от условните изречения са построени със съюзи àêî‘ и àêî‘ ëè. 
Ето някои примери с тях: М- . . .  àêî ì¥ èçâîëèd àçü åäè‘íü ìT¡öü íå ùåN õîðàòè‘ ñàT¡ öà‘ð 13, 
àêî ëè‘ õî‘÷åøü äà ñà íàó÷è‘øü ìà‘ëî í‘ùî, íàè‡äè‘ ìý‘ñòî ñà‘ìîå áåç±ìî‘ëâíîå è ñîáåðè‘ ïå‘ïåM è ïðà‘õü 
§ çåìë‘òà . . . 43; Ж- Àìè‘ àêî ïîìè‘íàU . . .  êà‘ìî à‘çü äà áýãàN 360, Ïî÷òî‘ äî òðè‘ äíè‘ ·w‘ùå àêî 
íå ïð·è‘äóòü è âàT¡ ïîñý‘÷àìü, è ïàðè‘òå äâà‘ êà‘òà, ¹çå‘ìàN § íè‘õü 355, àêî è‘ìà âîè‡ñêà‘ ïî ñåëà‘òà äà 
ïîòåêóU íàñðå‘ùà íàT¡ äà ìè ñêà‘æàU 358а. 

Отбелязанта от К. Ничева151 и и Р. Цойнска152 особеност в строежа на заклю-
чението (аподозиса), когато условното изречение предхожда главното, - че то често 
започва със съюзи à, òî, à òî, è или с наречие òîãè‘âà, като това е в народния език153 - 
тук се наблюдава в ограничен брой случаи. Ето някои от тях: М- Àêî  ïðåäó‘ìàø äà ì 
¹÷è‘íè âî‘ëòà, à ò¥‘ ùî ìè ïîïðî‘ñèd à‘çü äà òè äà‘ìü 35, Àêî íå õî‘÷åøü íè‘êàêü äà è‘ìàøü ñ¥‘íü, 
òî ïà‘êü áå‘øå ïîòðå‘áíî òå‘áý äà ñà ìî‘ëèø áЃãó ñàT¡ ãîë‘ìà ìî‘ëáà 39а, Àìè àêî‘ íå äî‘è‡äàòü ðà‘âíî, 
òîãè‘âà sëå‘ ùå ïà‘òèøü ò¥ 60а. 

Обикновено условието (протасисът) стои пред заключението (аподозиса), т.е. 
подчиненото условно изречение предхожда главното, среща се обаче и обратно 
разположение: М- . . . äà çàêà‘ðïè èçãîðå‘íîòP ìý‘ñòî àêî å âîçìî‘æíî 37, Òà‘êw ïîDîáíî ùå ïà‘òèd 
è ò¥‘, àêî ¹á¥‘åøü ñЃíà ñâîåãw‘ 40а. 

б) Условен характер имат и някои подчинени изречения, въведени със съюз äà. 
Както и в съвременния книжовен език, с тях се представя иреално предполагаемо 
условие154: М- Äà ìè ñà ñëó‘÷åøå í‘êî òà‘êîâà ëóêà‘âà è sëà‘ æåíà‘ õî‘÷õü äà  ¹á¥‘, è 
õî‘÷åõü äà å §ðý‘æà íî‘ñó ñàT¡ íî‘æü 46а; Ж- Äà ìå ôà‘òè ñàT¡ äå‘ñU êåñ¶‘è‡ íå å âîçìî‘æíî äà ñ 
ñâîáîä‘ 360. 

Такива примери представя и “Неделника”155. 
в) Близки до условните са и някои подчинени изречения, построени с 

наречието-съюз êîãè‘: М- Òà‘êw è ò¥‘ öà‘ðþ íå‘ìîùíî è íó‘æäíî íå ¹çå‘ìàè‡, êîãè‘ íå ñè 
âîçìî‘æåí¥è‡ íå‘ìîùíîå äà ¹÷è‘íèøü 11а, Êîã¶‘ è‡ òà‘êw äà íå äó‘ìàN òà‘ ðý‘÷ü 46. 

7. За количество и степен. Подчинените обстоятелствени изречения за 
количество и степен са сравнително малко на брой. Ако в “Неделника” те са 

                                                            
150 Ничева К. Цит. съч., с. 71 
151 Ничева К. Цит. съч., с. 72-73. 
152 Цойнска Р. Цит. съч., с. 313. 
153 Теодоров А., Старият български език и новобългарските наречия. – Периодическо списание на 

Българското книжовно дружество, 1885, кн. ХІV, с. 270. 
154 Вж. Граматика на съвременния български книжовен език. Т. ІІІ. Синтаксис, с. 295. 
155 Вж. Ничева К. Цит. съч., с. 72. 
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построени единствено с помощта на черковнославянското наречие êîëèêî156, то в 
“Митологията” и “Житието” основна съюзна връзка е народното наречие-съюз 
êî‘ëêîòî, по-рядко êî‘ëêî и êîëè‘êî. 

По-често мястото на подчиненото обстоятелствено изречение за количество и 
степен е пред главното, но се среща и в позиция след него.  

а) С повече примери подчинителната връзка êî‘ëêîòî е застъпена в езика на 
“Митологията”. Когато подчиненото изречение стои пред главното, в главното може 
да има корелат – наречието òîëêîâà (òîëêîñü). Тази особеност на народния синтаксис е 
запазена и днес в книжовния език157. Примери с êî‘ëêîòî: М- Àëà‘ òà‘ æåíà‘ êî‘ëêîòî áå‘øå 
öýëîìó‘äðåíà è ðà‘çóìíà, òî‘ëêîâà è ñàT¡ ãîë‘ìü ðà‘çóìü äó‘ìàøå íà ö Ѓð 16а, È êî‘ëêîòî ãî ïè‘òàøå 
îЃöü ìó òî‘ëêîâà (òîëêîT) äý‘òåòî ñòî‘øå áåçãëà‘ñíî 13-13а, È êî‘ëêîòî ïó‘òè âëà‘çëà ¹ äî‘ìü 
òàáà‘êîâè‡ ÿ‘ëà ìó êî‘æèòå 63а, È äîêëå‘ íå ¹âçå‘ êî‘ëêîòî îíü õî‘÷åøå íå wñòàâè ãè 61а.  

б) Примери със съюзна връзка êî‘ëêî: М- ðàáî‘òèõü  è wðà‘õü  êî‘ëêî áý‘õü 
âîçìî‘æåíü 17а, è êî‘ëêî ìî‘æåøü äó‘ìàè‡ ìó ëàñêà‘òåëíî 14. 

в) В “Митологията” черковнославянското наречие êîëè‘êî не се употребява, но в 
езика на “Житието” то функционира наред с новобългарското êî‘ëêî, в това число и като 
съюзна връзка  на подчинено обстоятелствено изречение за количество и степен: 
Ж- È ñîáðà‘õìå êîëè‘êî ìîæè‘õìå 353а.  

г) Подчинени изречения за количество и степен, в които обаче на преден план 
излиза повече значение за последица, са образувани със съюзи ùî, êàòî äà и др., напр.: 
М- È òî‘ëêîT ñà íà¹÷è‘ òî äý‘òå, ùî íå áý âîçìî‘æíî äðó‘ã·è‡ íè‘êàêü äà ñà íàó‘÷è 12, À‘çü ãîòî‘âü 
å‘ñìü w öЃðþ, çà øå‘ñòü ìT¡ö¥ äà ãî èñïåäå‘¾àN ñîâåRøå‘ííî íà âñ‘ ¹÷å‘í· ô·ëîñî‘ôñêà, òî‘ëêîT¡ êàòî‘ 
äà íå á¥ ñà íàè‘øëî äðó‘ãîå äý‘òå ¹ ô·ëîñîô¶‘àòà ïîìó‘äðî äà áó‘äå . . .  11. 

8. За отстъпване. Подчинените обстоятелствени изречения за отстъпка се 
срещат рядко, намираме ги само в езика на “Митологията”. Както и в “Неделника”, те 
са образувани с народния подчинителен съюз ìàêà‘ðü (è) äà. Примери: М- È ìàêàR äà ñè 
ðàçíåñå‘øü âñå‘ èìý‘í·å òâîå‘, ïàêü íå å âîçìî‘æíî òåáý‘ äà ñà êîðòîëè‘ñàøü 60а, Àëà ìàêàR è äà 
è‘ìàU ðà‘âíîå ñîãëà‘ñèå, à‘íџà äîáðà‘ æåíà‘ ïîäî‘áíà å íà ìíîãîöý‘íåO è èçáðàO êà‘ìåíü 37а, . . .  âñ‘ê·è‡ 
÷Ѓëâêü ìàêà‘ðü è äà è‘ìà äà å ¹÷è‘íèëü è ñòî‘ sëèí¥‘, àëà ïàêü ñà òðó‘äè äà ¹âà‘ðäè æèâå‘í·åòî 
ñâî‘å 62а. 

9. За последица и заключение. Като разглежда обстоятелствените изречения за 
последица и заключение в езика на “Неделника”, К. Ничева изтъква, че слабата 
обработеност на новия книжовен език принуждава Софроний да прибягва  за този вид 
изречения до стари книжовни образци и сочи като пример най-често използвания за 
тази цел съюз – òîãî‘ ðà‘äè158. Очевидно е, че в случая е налице една съзнателна 
книжовна обработеност. В езика на “Митологията” и “Житието” намираме в употреба 
само народни образци за този вид подчинени изречения. Въвеждането им става с 
наречията-съюзи çàòîâà‘, çàðàäè‘ òîâà‘, òà çàòîâà‘ и съюзите òà, à ÷è, è òà‘êw.  

а) Примери  с наречията-съюзи çàòîâà‘, çàðàäè‘ òîâà‘, òà çàòîâà‘: М- ×ó‘õü öЃðþ êà‘êî 
ñè ïîâåë‘ëü äà ¹á¥‘åøü ñЃíà ñâîåãw‘, çàòîâà‘ è à‘çü ðî‘áñêè ïðèíî‘ñìü íà òâîå‘ äåðæà‘â·å ò¶‘å ìî‘è‡ 
ðý‘÷è 20а, . . .  àëà‘ à‘çü ãî íå ïîñëó‘øàõü, çàòîâà‘ ñà áî‘ è à‘çü ñåãè‘ äà íå ïà‘ò . . .  30а, ×à‘äî 
ìî‘å äîáðå‘ äà çíà‘è‡øü, ïî÷òî‘ ò íàïðà‘âè í‘êîè‡ ìàã¶‘à, òà çàòîâà‘ ñòà‘íà òà‘ ðàáî‘òà íà òåáý‘ 38, 
À ò¥‘ ãè âñ ‘êîãè ¾ó‘âàøå è äó‘ìàøå: äà ìè ñà ñëó‘÷åøå í‘êî òà‘êîâà ëóêà‘âà è sëà‘ æåíà‘ õî‘÷õü 

                                                            
156 Пак там, с. 71. 
157 Вж. Граматика на съвременния български книжовен езис. Т. ІІІ. Синтаксис, с. 389. 
158 Вж. Ничева К. Цит. съч., с. 74. 
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äà  ¹á¥‘, è õî‘÷åõü äà å §ðý‘æà íî‘ñó ñàT¡ íî‘æü; çàðàäè‘ òîâà‘ è à‘çü ¹÷è‘íèõü òåáý‘ òîâà‘ ùîòî‘ 
ïàòè‘ 46а. 

б) Примери със съюзи òà, à ÷è, è òà‘êw: Ж- ¾ó‘âàõà ì òà § ñòðà‘õü è § íåäó‘æíà 
òýñíîòà‘ ¹ïà‘äîøà âñè‘ âëà‘ñ¥ ãëà‘â¥ ìîå‘è‡ 355, È‘ìà òà‘ìî è òó‘ðö¥ ìíî‘ãî òà íå ìî‘ãàU äà ¹ïëåí U 
òîãw‘ êà‘ðџàë·èòå 360а, Íàì¥‘ñëèa äà ñëó‘æà ë·òóðã¶‘à äà ñ¥ ïðå÷à‘ù ñòЃ¥õ òà‘èíü, à ÷è‘ êàêâî‘ áЃãü 
ïîäàðè‘ 359; М- . . . äà ãî ïè‘òàì ñàT¡ êàêî‘âà ñêî‘ïîñòü ìå‘ñøå òî‘ õëý‘áü, òà áå‘øå òî‘ëêîT 
ñëà‘äîêü è âêó‘ñåíü 21а, òîãè‘âà âî‘ëõâàòà ïðîñòðå‘ ñ ðó‘öýòå, è ôàòè‘ ñà § åäè‘íü êëî‘íü íà 
äðý‘âîòî ñàT¡ ðó‘öýòå ñè è âîçëå‘çå íàãî‘ðý, è òà‘êw ñà êîðòîëè‘ñà § òà‘ íó‘æäà àñëà‘íñêà 38а; Ж- . 
. .  ïå‘ðâî ïîòðå‘áíî å‘ñòü äà ñà ¹çå‘ìå áóèðóíò¶‘à § âè‘äèíñê·à ïàøà‘, è òà‘êw äà ñîáè‘ðàN ì·ð¶‘à 361а. 

10. Последната разновидност на подчинените обстоятелствени изречения за 
изключване не е представена с примери 

 
§ 54 д. Сложни съставни изречения с повече подчинени предикативни части 
Синтаксисът на Софрониевия език в “Митологията” и в “Житието” познава 

познава и по-разширлените разновидности на сложното съставно изречение. В много 
случаи сложното съставно изречение се състои от повече подчинени предикативни 
съставки, които могат да бъдат от своя страна съподчинени или последователно 
подчинени. 

а) Примери със съподчинени изречения: М- È àêî‘ õî‘÷åøü äà âîçìå‘øü ìå‘íå çà æåíà‘, 
è àêî‘ òè ñ âè‘äè òà‘ ìî‘òà äó‘ìà äîáðà‘ à‘çü äà ¹÷è‘í íà îЃöà òâîåãw‘ íàâý‘ò·å 14а, È ñêà‘çà 
èì ·w‘ùå êàêâî‘ á¥‘ òîâà‘, è ìó‘æü å‘ êà‘êî ñà §âà‘ðíà § íå‘ 17-17а, È êàòî‘ íà÷å‘íà äà ñà 
ðàçñî‘ìâà, è êàòî‘ õî‘äøå àñëà‘íà ñàT¡ âî‘ëõâàòà ñëó÷è‘ ñà òà ìè‘íàõà ïîä åäí‘î äðý‘âî 38а; Ж- Êàòî‘ 
ïîè‘äîa äî íå‘ãw âèäý‘ ì êà‘êî íå ìî‘ãà äà §ãîâà‘ð N . . .  355. 

б) Ето и някои примери за сложно съставно изречение с последователно 
подчинени предикативни съставки: М- Î öЃðþ, à‘çü ÷ó‘ìü, ïî÷òî‘ ìíî‘ãî ëóêà‘âñòâî è‘ìàU 
æåí¥‘òå âñå‘ ðàçëè‘÷íà, çàòîâà‘ å ïå‘ðâî ñåáå‘ïü íà sëî‘ æåíà‘ 22, Òî‘è‡ âî‘è‡íü ïðàòè‘ ñëó‘ãàU ñâî‘è‡ ïðè 
î‘íà æåíà‘ äà  ïè‘òà è‘ìà ëè ïðèë‘ãíîå âðå‘ìå äà è‘äè ã¡TïäàðU ìó äà ñïè‘ ñàT¡ íå‘ 22, Ïðèçîâè‘ ì 
òîãw‘ ÷Ѓëâêà, ùî ïðîäà‘âàøå î‘í¥ õëý‘áü äà ãî ïè‘òàì ñàT¡ êàêî‘âà ñêî‘ïîñòü ìå‘ñøå òî‘ õëý‘áü, 
òà áå‘øå òî‘ëêîT ñëà‘äîêü è âêó‘ñåíü 21а; Ж- Ïðàòèa ÷ë Ѓâö¥ êàòî‘ ïðèáëèæè‘õìå äî Ïëå‘âåíü äà 
ïîäàäó‘òü âå‘ñòü êà‘êî õî‘÷åN òà‘ìî äà ïîèäåN 358а. 

 
§ 55. Сложни смесени изречения 
Усложненото повествование, в което събитията се представят в техните 

многостранни външни и вътрешни взаимоотношения и връзки, изисква използване на 
усложнени сложни съчинени и сложни съставни изречения, определяни в 
българския синтаксис като сложни смесени. 

Сложните смесени изречения не са непознати на народния синтаксис, но и не са 
характерни за него. Затова на сравнително честата им употреба в Софрониевия език 
може да се гледа като на повлияност от познатата му книжовна практика. 
Структурните модели на тези изречения са все още неукрепнали, необработени, 
тромави, противоречиви, семантиката им често страда от логическа нестройност и 
непоследователност, но заедно с всички свои недостатъци те отразяват един естествен 
стадий от внедряването и обработването им в книжовния език. Тук ще се задоволим 
само да илюстрираме с примери посочените им характеристики, без  да ги анализираме 
и коментираме: М- È êàòî‘ ¹÷è‘íè ô·ëî‘ñîôü íà÷åðòà‘í·å ðîæäå‘í·åòî ìó, íàè‡äå‘, ïî÷òî‘ íå å 
ïîëå‘çíî, íèòî‘ å äîáðî‘ äà è‘äè äý‘òåòî ïðè îЃöà ñâîåãw‘, äîêëå‘ ñà íå ìè‘íàU ·w‘ùå ñå‘ä±ìü äíè‘ § òîâà‘ 
âðå‘ìå §êàòî‘ ñà wáýùà‘ íà öà‘ð ¹‘òðå íà òðå‘ò·à ÷àT¡ äà ãî ïðà‘òè 12а, Àëà‘ òà‘ íè‘âà ùî ìè  
äà‘äîõà, ðàáîòè‘õü  è wðà‘õü  êî‘ëêî áý‘õü âîçìî‘æåíü 17а; Ж- È êàòî‘ âè‘äå êà‘êî ñ ¹äîë-
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æè‘õìå ìíî‘ãî î‘íü ïîè‘äå íà ¹ðä·àòà è ñòà‘íà ãðàììàò¶‘êü íà êàñà‘ïü áàøè‘ 355, È êàòî‘ èçëå‘çå 
ãî‘ðý, âè‘êíà íà íå‘ãî ïàøà‘òà è ñîáî‘ðèõà  ãî äî‘ëó ¹ çàòâî‘ðêà 354, È êàòî‘ ñà áå‘øå çàêë‘ëü äà 
ì ¹á¶‘è‡, òî‘è‡ äå‘íü íàáè‘ íà êî‘ëü åäíîãî‘ ¹ðó‘êà íàìý‘ñòî ìå‘íå, ùî áå‘øå î‘íü ¹á¶‘è‡öà, à îíà‘ 
ãëóáà‘ ùî ‘ ¹çå‘õà § íåãw‘ íàçà‘äü, ïà‘êü  ¹çå‘ § ìå‘íå âñå‘ ðà‘âíî 356а. 

С множество примери като тези Софроний спомага за книжовната обработка и 
обогатяване на народния синтаксис, от който в това време се формира книжовната 
синтактична система. 

 
§ 56. Синтактични конструкции за предаване на чужда реч 
Чуждата реч (речта на персонажа) присъства в синтаксиса и на двете 

Софрониеви творби. Докато в “Митологията” тя възпроизвежда съответната чужда реч 
в гръцкия оригинал, то в “Житието” тя свидетелства за един от най-ранните опити да се 
използва в оригинална художествена творба от новобългарския период. Тук са 
изпробвани и първите структурни модели за нейното различно включване и 
представяне в потока на авторовото повествование.  

При въвеждането на чуждата реч (в “Житието” и своята реч като външна спрямо 
повествователната линия) Софроний използва познатите ни и днес два принципни 
подхода – възпроизвеждането и преразказването й.  

 
§ 56 а. Синтактични конструкции с пряка реч 
Чрез възпроизвеждане чуждата реч се предава в максимално автентичен по 

форма и съдържание вид като пряка реч. 
Пряката реч сравнително често се появява в езика на двете творби, но не винаги 

правописно-пунктуационно тя е оформена с двоеточие, а понякога и недостатъчно 
отчетливо се противопоставя на авторовото повествование. 

Обичайно средство за въвеждане на пряката реч са различните форми на 
глаголите за съобщение или реч като *ðåêà‘, *äó‘ìàìü, *ñêà‘æà, *ãîâî‘ð, *§ãîâî‘ð, 
*ïîïè‘òàìü,*ñîâý‘òàìü, âè‘êíà и др. Най-често по примера на дотогавашната писмена 
практика това са форми на глаголите *ðåêà‘ и *§ãî‘âîð: М- Òîãè‘âà ìó ðå÷å‘ íà äî‘ìà ãT¡ïäà‘ðü: 
§ãäå‘ è‘äèøü; È î‘íü §ãîâî‘ðè è ðå÷å‘: Ïó‘òíèêü å‘ñìü, è §äàëå‘êî è‘äèì 44; Ж- Ïî‘ñëý ìè ðå÷å‘: 
Ðàçäý‘ëø± ëè îíà‘ íåâý‘ñòà § ìó‘æà å‘; È à‘çü §ãîâî‘ðèõü, âîè‘ñòèíó, êî‘è‡ ÷àT¡ è‘äà íà ÊàðíîáàU 
ðàçäý‘ëì± ãè, çàêëåíè‘ ñ ðå÷å‘ 357а. 

Въвеждащото авторово изречение понякога съдържа модално-експресивни 
характеризатори на чуждото изказване, чрез които се представя обикновено начина 
на съобщението, отношението, реакцията и т.н., напр.: М- Òîãè‘âà ðå÷å‘ íà öà‘ð, êàòî‘ ñàT¡ 
ïðè‘ò÷à: Ò¥‘ öà‘ðþ ùî‘ å âîçìî‘æíî wáý‘ùàâàøü äà ãî äàäåd, à ùî‘ å íåìî‘ùíî íå ñè âîçìî‘æåíü . . .  
11а, è ðå÷‘å íà öЃð äó‘ì¥ ëüæè‘â¥è‡ è ñêî‘ðáí¥è‡: w öЃðþ, ãî‘ðêî íà‘ìü, è ìåíå‘, è íà ñЃíà òâîåãw‘, 
ïî÷òî‘ äýòåU òâîå‘ èç‘äå àñëà‘íü íà ïó‘òü êàòî‘ §õî‘æDàõìå . . . 26а-27; Ж- . . .  âè‘êíà íà Ìè‘ëîøà 
ñàT¡ ãîëN ãíý‘âü è ðå÷å‘: Ïð·èäè‘ è âäèãíè‘ òîãw‘ ïåçâå‘íêà áðå‘ 357, . . .  âè‘äý ì êà‘êî íå ìî‘ãà äà 
§ãîâà‘ð N, ñàT¡ êðî‘òîñòü ìè ðå÷å‘: Íå ïð·è‘äîøà ëè âà‘øåè‡ ÷Ѓëâö¥ 355. 

Въвеждащото авторово изречение обикновено предхожда пряката реч: М- È 
ïîïè‘òà ãî: Ùî‘ òðà‘æèd ÷ëЃâ÷å 43, È ðå÷å‘ íà æåíà‘òà ñè íè çãî‘òâèM í‘ùî çà ÿäå‘í·å; À ò¶‘ ìó ðå÷å‘: 
Íå ìîæèa äà ñà ¹ïðà‘çäí äà è‘äà íà ïàçàR äà êó‘ï í‘ùî. À î‘íü å ðå÷å‘: Å‘òî à‘çü ïðèíå‘ñîa ð¥‘áà è 
òóð¥‘ äà ¹ïå÷è‘ § íå‘ 45-45а; Ж- Êàòî‘ ïð·è‘äîa ïðè ïàøàU ðå÷å‘: Ãäå‘ âà‘øèU ÷ëЃâö¥ áðå‘ äà 
ïðèíåñó‘òü ïàðè‘; È à‘çü ìó ðå‘êîõü: Åôå‘íäè òðè‘ äíè‘ å‘ñòü êà‘êî ñà ïîè‘øëå, êîãäà‘ äà ñîáåðó‘òü 
òî‘ëêîâà ïàðè‘ è äà ãè ïðèíåñó‘òü. À î‘íü ìè §ãîâî‘ðè: Ã·àâó‘ðü, èäè‘ ñêî‘ðî è ïèøè‘, äà ãè íå 
ñîáè‘ðàòü § ðà‘òà ñåãè‘, àìè‘ äà ãè ¹çå‘ìàòü § í‘êîãî òîðãî‘âöà . . . 355. 
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По-рядко се срещат конструкции, в които пряката реч излиза на преден план, а 
въвеждащото авторово изречение я следва или я разкъсва, а понякога в диалога то 
се изоставя, напр.: Ж- Ñëó‘øàè‡ ðå÷å‘ îЃ÷å, í¶‘è‡ ñëóãó‘âàìå ïî äâà‘äåñU ãîäè‘íè . . . 358, Çíà‘ ðå‘êîa 
êà‘êî ïðîäà‘äå êàñà‘ïü áàøè‘ íà äâîè‘öà џåëå‘ï¥ ·w‘ùå î‘âö¥ . . .  356, È ïå‘ðâî ïîïè‘òà ìå‘íå: Êî‘è‡ 
ïðîäà‘äå ò¶‘ î‘âö¥; è à‘çü ðå‘êîõ, Èñëà‘ìü àãà‘, à õàџ  Âëà‘ñ· ãè ¹çå‘, àìè‘ êîëè‘êî î‘âö¥ ïðîäà‘äå, è 
à‘çü ñêà‘çàa ñå‘äìüñòî‘òèO, àìè‘ ·w‘ùå íå ïðîäà‘äå ëè, à‘çü ðå‘êîa íå çíàN . . . 356, çàêëåíè‘ ñ ðå‘÷å: 357а. 

а) Като  пряка реч обикновено се оформя разговорна реч, която се проявява в 
звучащ вид. Приведените дотук примери представят все звучаща реч. На Софрониевия 
синтаксис обаче е позната и другата й разновидност – вътрешната (мислената) реч, 
напр.: М- Êàòî‘ âè‘äý öà‘ðü ñ¥‘íà ñâîåãw‘, êà‘êî íå ïð·å‘ìà ¹÷å‘í·å ðå÷å‘ âü ñåáý‘: Å‘òî ñ¥‘íü ìè 
òî‘ëêîâà ãîäè‘íè òðóäè‘ ñà w ¹÷å‘í·å, è ïîâ¥‘øå íå ìîæè‘ äà ñà èñïåäå‘¾à 11, È öЃðü ñà òîè‡ ÷àT¡ 
ðàçáó‘äè è êàòî‘ ãw âè‘äý ¹áî‘ ñà § íå‘ãî è çàìà‘ ñ, è ì¥‘ñëøå íà ¹‘ìü ñâî‘è‡. Ïî÷òî‘ òî‘è‡ 
õàè‡äó‘òèíü äà íå å ìíî‘ãî ñè‘ëåíü è êðý‘ïîêü, î‘íü íå á¥‘ ñìý‘ëü, íè‘òî á¥ äå‘ðçíóëü äà ïð·è‘äå ¹ 
ïàëà‘òèòå ìî‘è‡ ¹ òî‘è‡ âðå‘ìå íî‘ùåìü, àìè‘ ñåãà‘ à‘çü àêî ñà âîçäè‘ãíà î‘íü õî‘÷å äà ì ¹á¥‘è‡ . . . 
66а; Ж- . . . àìè‘ à‘çü íà÷å‘íàa äà ì¥‘ñë êàêâî‘ äà ¹÷è‘í, äà wñòà‘íà íà Ïëå‘âåO ìå‘æäó êàðџàë¶‘è‡òå 
ñà‘ìü íå á¥‘âà, ïà ïîè‘äà íà Âðà‘öà íå ñìý‘, äà ïîè‘äà ñàT¡ íèa íà Âëà‘øêî êàêâî‘ äà ñòî‘ð 361. 

б) На два пъти в “Житието” Софроний си е послужил и с писмена (доку-
ментална) пряка реч. Това са първите опити за нейното използване в новобългарското 
художествено повествование. В първия случай, когато разказва как е бил излъган да 
отиде във Видин, Софроний привежда какво му е писал коварният монах Калиник: . . . 
è î‘íü ìè ïè‘øè äà ïð·è‘äåd íà Âðà‘öà è äà ïðà‘òèd ÷ë Ѓâêü äà òè ïðà‘ò òåñêåð‘ . . . 361а. Вторият 
случай е свързан с получено от него писмено известие за положението във Враца, 
когато е забягнал в манастира Седемте престола: È ïð·è‘äå ìè ïèñìî‘ § Âðà‘öà êà‘êî ¹á¶‘ëü 
Êàïèòà‘íü ïàøà‘ À‘ëþ ïà‘øó íà Ðà‘õîâó, è âîè‡ñêà‘òà ìó ñà ðàçíå‘ñëà, è íà Âðà‘öà ïð·èøå‘ëü äðó‘ã·è‡, 
²ñó‘ôü ïàøà‘ äà ç¥ìó‘âà òà‘ìî, è ïè‘øàU êà‘êî å åïT¡êï¶‘à ïðà‘çäíà, è ²ñó‘ôü ïàøà‘ äî‘áðü ÷ë Ѓâêü àìè‘ äà 
ñè äîè‡äåd íà åïT¡êï¶‘àòà 359а. 

Слабата книжовна обработеност на конструкциите с пряка реч в тогавашната 
книжовна практика се проявява и в Софрониевия синтаксис. Не винаги пряката реч 
достатъчно отчетливо се отделя от непряката и авторовата реч. Освен с пряка реч след 
двоеточие (което понякога липсва) Софроний прибягва и до пряка реч със съюзна 
връзка êà‘êî или ïî÷òî‘ по примера на другия черковнославянски образец за пряка реч със 
съюз ÿ‘êî159: М- È ðå‘êîõà êà‘êî ñà å öЃðü íàäâ¥M § ëþ‘ò¥è‡ ãíý‘âü, è ïîâýðó‘âàëü íà åäíà‘ æåíà‘ . . .   
Çà‘ùî, àêî‘ ñà ïîòðó‘äèN í¶‘è‡ äà ãî ðàçâà‘ðíèN ñåãè‘ § òî‘ íàìýðåí·å: ïî÷òî‘ ïî‘ñëý ö Ѓðü õî‘÷å äà ñà 
ðàñêà‘è‡ è òîãèT õî‘÷å äà wáåç÷åñòè‘ íà¡T . . . 17, À ñëóãè‘íòà ñà çàêëè‘íâàøå ïî÷òî‘ à‘çü íå ñ±ìü ðåêëà‘ 
íà ãT¡äàð ìîåãw‘ íè‘ùî âåñìà‘ . . . 18а. За използване на този вид пряка реч в “Неделника” 
съобщава и К. Ничева160. 

В “Митологията” с пряка реч са предадени цели повествователни епизоди. 
Използват се и по-сложни конструкции с нея, напр. пряка реч в пряка реч: Ж- . . . 
ðå‘êîa: Å‘òî §è‘äå § òî‘ ñâý‘ò± ñ·ðîìàa ïîQ¡ Ñòw‘·êó 357а. Освен това Софроний си служи и с 
опосредствено предадена пряка реч, т.е. с пряка реч в преизказен вид: Ж- . . . à î‘íü 
ðå‘êëü: Íå è‘ìà ëè òîïó‘ñü äà á¶‘è‡ äà õî‘äU . . . 355а. Репликата на бостанджибашията е 
представена според нейното предаване от орта чауша. 

 

                                                            
159 Вж. Бончев Ат. Църковнославянска граматика и речник на църковнославянския език, С., 1952, 

с. 90. 
160 Ничева К. Цит. съч., с. 77. 
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§ 56 б. Синтактични конструкции с непряка реч 
По различни съображения чуждото изказване Софроний в по-редки случаи не 

възпроизвежда в автентичната му първична форма, а само предава неговото 
съдържание в пълен преразказан вид, оформено като непряка (косвена) реч. 
Непокътнатото по обем съдържание на чуждото изказване в този случай се предава с 
форма, приспособена към авторовото му предаване. В резултат на това въвеждащото 
при пряката реч авторово изречение тук се превръща в главно, а преобразуваната 
пряка реч встъпва като негова подчинена част със съюзна връзка êà‘êî: М- È òî‘è‡ ìó 
ñêàçà‘ âñ‘ è‘ñòèííà: êà‘êî õî‘äè § ìý‘ñòî íà ìý‘ñòî çàðàD äà íàó÷è‘ íà æåí¥‘òå sëà‘òà ðàáî‘òà è 
ä·àâîë¶‘òà 43а; Ж- È î‘í¥ ì ñêàçà‘õà êà‘êî òà‘ äýâî‘è‡êà ùî‘ õî‘÷åøå ñóëòà‘íó äà  ¹çå‘ìå çà 
âòî‘ðà æåíà‘ 357. 

Непряката реч с въпросителен характер се въвежда като подчинено допъл-
нително изречение косвен въпрос със съответното въпросително местоимение-съюз: 
М- Òîãè‘âà Ñvíò¶‘ïà êàòî‘ ÷þ öà‘ð ÷è ðå‘÷å, ùî‘ ìó å äðà‘ãî ùå ãw ïîäàðè‘: à ùî‘ å íåìî‘ùíî íå å 
âîçìî‘æíî: Òîãè‘âà ðå‘÷å íà öà‘ð . . . 11а. 

Когато предава чужд разказ за събития, на които разказващият не е бил свидетел, 
а се позовава на съответно лице, Софроний се служи с преизказана непряка реч: М- . . 
.  òîãè‘âà ïð·è‘äå åäèO ñЃùåííèêü ¹ ö ЃðêâàU è ñêàçà‘ ìè, êà‘êî ïð·è‘øëå ïàçâà‘íñê·è‡ õàè‡äó‘ò¥ êî‘ëêî 
äâå‘ õ¶‘ëä¥ è ñòðîøè‘ëè ïî‘ðò¥ è âðàòà‘ è ¹ íà‘øå ìåòîa êîíäè‘ñàëè, è âñ‘ ìîè‘ âå‘ùè ¹äåðæà‘ëè 
. . . 360. 

Понякога преходът от пряка към непряка реч или обратно е твърде неочакван и 
неподготвен. Това може да се обясни с все още крехките и недостатъчно добре 
обработени и стабилизирани модели в новобългарската книжовна практика, напр.: Ж- . 
. .  è ïè‘øàU (непр. реч) êà‘êî å åïT¡êï¶‘à ïðà‘çäíà, è ²ñó‘ôü ïàøà‘ äî‘áðü ÷ëЃâêü (пряка реч) àìè‘ äà 
ñè äîè‡äåd íà åïT¡êï¶‘àòà 359а. 

 
§ 56 в. Синтактични конструкции с тематична реч 
В определени случаи, когато повествованието налага, Софроний предава чуждото 

изказване в най-обобщен преразказан съдържателен вид, съобщавайки само неговата 
тема. Тематичната чужда реч161 е използвана в два основни случая.  

а) Когато се преценява, че не е нужно да се разгръща в пълен съдържателен 
вид дадено чуждо изказване, а е достатъчно да се отбележи като тематичен факт, 
обясняващ последвал развой на събитието, напр.: М- È î‘í¥ êóðâà‘ðèO ïîçîâà‘  òà‘ìî, è 
ïîïè‘òà  çàðàD äðý‘õàòà 37; Ж- . . .  òî‘è‡ ÷àT¡ ìå ôà‘òèøà äà ì èñïè‘òâàU çàðàD õàðà÷¶‘è‡ñêà õà‘ðò·à 
353а, . . .  è î‘í¥ ì ïè‘òàõà çà ë‘êîâ¥ 360.  

б) Когато се разказват на други лица от персонажа събития, които са вече 
известни на читателя или когато те обобщено се изреждат. Например в края на 
“Житието” Софроний прибягва до тематично представяне на чуждата реч. В единия 
случай Доситей разказва на княз Ипсиланти и на неговите боляри Софрониевия живот: 
. . . è çàâå‘äå ì ïðè áå‘ ùî áåd ÊîOñòàOòèO âîè‡âî‘äà ²¾vëàíòè, è ïðè í‘êîè áî‘ð¥, è ñêàçà‘ èìü 
êà‘êî ñìü ñýä‘ëü íà Âè‘äèO òðè‘ ãîäè‘íè, è òîëè‘êî íó‘æäà è ñêî‘ðáü ùî‘ ñìü ïîòå‘ãëèëü 362а. В 
другия случай, когато предава онова, което той сам е разказал на Доситей за себе си, 
Софроний пише: È à‘çü ìó ñêà‘çàa âñå‘ ìî‘ íó‘æäà: êà‘êî ì èçãàáî‘ñàõà èñïå‘ðâà è íàòîâà‘ðèõà 
ì åïàðõ¶‘àòà ñêó‘ïà çà ïåòäåñU è ï‘òü êåñ¶‘è‡, è ÷åòè‘ðè ãîäè‘íè íå ñìü õî‘äèëü íà åïàðõ¶‘àòà ñè 

                                                            
161 Вж. Чумаков Г. М. Синтаксис конструкций с чужой речью, Киев, Вища школа, 1975, с. 31; 

Вътов В. Начини за предаване на чужда (персонажна) реч в художественото повествование (Върху 
материал от романа на Ст. Дичев “Пътят към София”). – Трудове на Великотърновския университет 
“Кирил и Методий”, Филолог. Фак., т.ХVІІ, кн. 2, 1982, с. 57. 
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íè‘òî ñìü ¹çå‘ëü åäíà‘ ïàðà‘, íè‘òî ñìü äà‘ëü ì·ð¶‘à, íè ôàè‡äà‘ çà ò¶‘ ïàðè‘ . . . 362. Всичко това 
на читателя е вече известно от разказаното до този момент, затова възприетото от 
Софроний синтактико-композиционно решение е естествено и логично. Изброените 
основни факти предават само темите на неговите разкази. 

В синтактичната конструкция тематичната реч се въвежда с различни средства. 
Когато тя е част на изречението, това става с предлози çàðà‘äü, çà, а когато е подчинено 
изречение – със съюз êà‘êî. От тези средства в съвременната книжовна практика при 
подобни случаи се използват само за и как162. 

Изнесените наблюдения във връзка с използваните начини за предаване на чужда 
реч показват, че на Софроний са познати съвременните книжовни синтактични 
конструкции. При пряката реч той се опира на известни му от черковнославянската 
практика образци, като основно си служи с пряка реч с безсъюзно въвеждане (т.е. след 
двоеточие), която се утвърждава по-късно като книжовна синтактична норма. При 
непряката и тематичната реч също се обработват конструкции, на които се основава 
съвременната книжовна норма. 

 
§ 57. Обобщени изводи за сложното изречение 
1. Прегледът на сложното изречение показва, че съвременните му типови и 

видови разновидности са представени още в езика на Софроний – разбира се в 
различна степен на книжовна обработеност. Не се откриват само сложни съставни 
изречения с подчинено обстоятелствено за изключване (но като вид те изобщо са му 
познати163). И тук трябва да се подчертае, че Софроний следва изискванията на 
народния синтаксис както при изразяването на вътрешносинтактичните зависимости в 
предикативните съставки на сложното изречение, така и при конструирането на тези 
съставки в рамките на сложното изречение. 

2. Съюзните средства, с които стават тези свързвания, - същински съюзи и 
съюзни думи (местоимения-съюзи, наречия-съюзи, частици-съюзи), са предимно 
народни и по-голямата част от тях са се наложили в книжовния синтаксис. Едни от тях 
като: а, ако, да, дали, дали – или, дано, за да, заради това, затова, защо, защото, и, и – 
и, и то, или, или – или, какво, каквото, който, колко, колкото, ли, ли – или, ни- ни, нито 
– нито, та да, че, що днес са основни съюзни средства в книжовния език. Други като: 
ала, ама, ами, макар (и) да, хем, та, та затова, то продължават съществуването си в 
книжовния език, но са повече характерни за разговорния му стил. Трета част като: 
где, гдето, докле, отгде имат употреби в художествения стил. Не са се задържали в 
книжовния синтаксис съюзни средства, които имат по-тясно диалектен характер: àòó‘ 
‘нима’, çàðàäü (çàðàäè‘) äà, êà‘ìî, êà‘ìî äà, êîãè‘, òóêî‘ êàòî‘, ÷î‘òè ‘защо, защото’. 

3. Народните средства за синтактично свързване Софроний допълва с използване 
на книжовни по източника си съюзни средства като: äàá¥‘ ‘за да’, êà‘êî ‘че, как’, êà‘êî 
äà, êàêî‘âü, êîëè‘êî, íî, îáà‘÷å, ïîíå‘æå, ïî÷òî‘, ñè‘ðå÷ü, òî‘êìî. Едни от тях като но, обаче, 
понеже се утвърждават по-късно в книжовния синтаксис и днес са обичайни съюзи в 
него. 

4. И в областта на структурните типове изречения Софроний не се ограничава в 
рамките практиката в народния език, за който по-типични са простите и сложните 
съчинени изречения. Той си служи твърде често и с по-сложни и усложнени 
синтактични конструкции, каквито са сложното съставно и сложното смесено 
изречение. Тяхната употреба може да се смята за следване и развиване на по-стари 
книжовни образци, съобразени с духа и закономерностите на новобългарския 

                                                            
162 Вж. Вътов В. Цит. съч., с. 59-60. 
163 В езика на “Неделника” например е отбелязана еднократна употреба на такова изречение – вж. 

Ничева К. Цит. съч., с. 74. 
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синтаксис. По този начин Софроний допринася за въвеждането и утвърждаването на 
тези видове сложни изречения в синтактичната система на новия книжовен език. 

5. Също такива заслуги Софроний има и за въвеждането и обработването на 
новобългарските синтактични конструкции с чужда реч. 

 
 

 


