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Татяна ИЛИЕВА 
 
НЕИЗМЕНЯЕМИТЕ ЧАСТИ НА РЕЧТА В КНИГА НА ПРОРОК 
ИЕЗЕКИИЛ ПО РЪКОПИС F.I.461 OТ РНБ – ПЕТЕРБУРГ* / І част/ 

 
Статья рассматривает неизменяемые части речи в Книге пророка Иезекииля 

по рукописи F.I.461 из РНБ Петербурга. Анализ показывает, что употребление 
предлогов, союзов, междуметий, частиц и наречий в исследованном тексте тоже 
самое как и в классических древнеболгарских и преславских памятниках. Дублеты и 
омонимия в системе союзов являются результатом относительно раннего этапа 
развитии языка и его быстрой эволюции, породившейся от динамики общественной 
жизни в периоде IX-X веков. Это свидетельствует, что перевод довольно древний. 

ЕзF.I.461 характеризуется употреблением многих "преславских" лексем. Это 
еще раз доказывает место и время возникновения перевода. 

 
Началото на славянската писменост се поставя с превода на Свещеното 

Писание през втората половина на IХв. Оттогава до края на Българското 
Средновековие в средата на ХVIIIв. българската писмена култура се развива в 
руслото на християнската религия, опираща се на библейските книги и 
патристичните съчинения върху тях. Ето защо изследването на средновековните 
библейски текстове е изключително важно за историята както на българската 
литература, така и  на езика ни. И ако новозаветните и богослужебните 
старозаветни текстове (Евангелие, Апостол, Псалтир и Паримейник) винаги са 
стояли в центъра на вниманието на нашите и чуждестранните палеослависти, 
небогослужебните текстове на Стария Завет засега остават недостатъчно 
проучени.1 От особено значение за изучаването както на текстологията, така и на 
лексиката на българския средновековен библейски превод се явява най-ранният 
известен засега свод на славянски кирилски старозаветен текст – 
среднобългарският ръкопис от края на ХIVв., F.I.461, който се съхранява в 
Руската Национална Библиотека, Санкт Петербург2. Той включва и най-стария 
препис на книгите на Големите пророци, обогатени с екзегетически тълкования 
и предназначени за извънбогослужебно четене.  

                                                 
∗ Това изследване е свързано с българо-чешкия проект за подготовка и издаване на славяно-
гръцки и гръцко-славянски индекс към най-стария известен превод на Вехтозаветния канон 
(книги на Големите пророци), върху който се работи в Кирило-Методиевския научен център по 
идея и под ръководството на Светлина Николова. 
1 Пълен преглед на изследванията върху средновековнитеславянски преводи на Стария Завет, 
както и подробна библиография вж. у Тhomson, F. J. The slavonic Translation of the Old 
Testament. – In: Interpretation of the Bible. Ljubljana, 1998.  
2 Подробно за ръкописа вж. Н и к о л о в а, Св. За най-стария български средновековен ръкопис 
на Стария завет. – Старобългарска литература, 28-29, 1995, 110-118; Н и к о л о в а, Св. 
Проблемът за издаването на небогослужебните български средновековни текстове на Стария 
Завет. В: Старобългарският превод на Стария Завет.Т.I. Книга на дванадесетте пророци с 
тълкования.С.1998, с.Х. 
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Обект на настоящето изследване са неизменяемите части на речта в Книгата 
на пророк Иезекиил в споменатия ръкопис (нататък ЕзF.I.461)3. 

A. Предлози 
В ЕзF.I.461 се срещат почти всички предлози, познати от КСП и преславските 

паметници.  
а) Първични предлози: 
áåç [áåç, áåçú, áåçü, áåñ, áåñú, áå, áåæ] praep. + G.  

Двукратно превежда гръцкия несъщински предлог di¿xa 240б22  (áåæ íèõú] 
di¿xa xeroubim) 310б13 (áåçü áæ è âîë] di¿xa tou= qei¿ou boulh/matoj). В 
почти всички останали случаи предава a)- privativum в отрицателна лексика от 
подложката (áå-ñ-úìðüòè a)qa¿natoj, áåñ öýëá¥ a)nh/kestoj и пр.). Рядко 
отговаря на други форманти (áå-ç-àêîíà parano/mwj 274б9, където е в значение 
‘несъгласие, съпротивление’) или участва в словосъчетания и цели изрази, 
превеждащи твърде свободно гръцкото си съответствие (áåñ ÷èñëà, a)riqmou½ / 
a)riqmw½n krei¿ttwn 301а30  303а4; áå-ñ-òðàõà ÿâèâú ñ ou)de\n u(podeiknu\j 
tw½n fri¿khn e)mpoieiÍn duname/nwn 229b18; áåñ ðîãú pro\ th=j tw½n 
kera/twn e)kfu/sewj  292a29). 

âú praep + А еt L [âú, âú‘ (пред íü)] 
В ЕзF.I.461 се използва при:  
а) означаване на пространствени отношения за указване на: 
– насоченост на действието във вътрешността или на повърхността на нещо, 

+ вин. п., гр. ei¹j, e)pi/, pro¿j: wUðèí©  âú ñòðà‘í¥] ¹Apw¯somai au)tou\j ei¹j ta\ 
eÃqnh 246а21; è„ âúçëîæèa ... î„yñåðç âú óøè òâîè”"] kaiì troxi¿skouj e)piì ta\ 
w©ti¿a sou 

– местоположение + мест. п., гр. e)n: âú æèäîâúñòýè çåìëè] e)n de\ tv=  
¹Ioudai¿#  225б26;  

– изменение на състоянието: âú ì©ê© âúïàñòè] kola/zomai 300б17; 
б) означаване на време. Тогава винаги се употребява с вин. п. и превежда най-

често e)n  и kata¿: È á¥ñòü âú òðèäåñòîå ëýòî âú ÷åòâðúò¥è ìöT9ü] Kaiì 

                                                 
3 По-специално за ЕзF.I.461 вж. още Т а с е в а, Л. Й о в ч е в а, М. Преводачески особености в 
Книга на пророк Иезркиил по ръкопис F.I.461 от Руската национална библиотека – 
Palaeobulgarica, 19, 1995, № 4, 40-52; Т а с е в а, Л. Книгата на пророк Иезекиил в 
средновековната българска и хърватска книжнина. – Palaeobulgarica, 21, 1997, № 3, 12-30; Т а с 
е в а, Л., Й о в ч е в а, М. Ранната славянска текстова традиция на Книгата на пророк Иезекиил. 
- Palaeobulgarica, 22, 1998, № 2, 26-39; Й о в ч е в а, М., Т а с е в а, Л. Текстовая традиция 
чтений из Книги пророка Иезекииля на богородичные праздники. - В: Език и история на 
българските средновековни текстове. Сборник в чест на Екатерина Дограмаджиева. С. 2001, 65-
80 (= Кирило-Методиевски студии, Кн. 14); К н и г а  н а  п р о р о к  И е з е к и и л. Изданието е 
подготвено от Л.Тасева и  М. Йовчева. Подбор на гръцкия текст Т. Илиева. С. 2003, 31-84 (= 
Старобългарският превод на Стария Завет. Т. 2. Под общата редакция на Св. Николова); Т а с е 
в а, Л.  Книга пророка Иезекииля в составе Великих миней четьих митрополита Макария - In: 
Abhandlungen zu den grossen lesemenäen des metropoliten Makarij (kodikologische, 
miszellanologische und textologische Untersuchungen). Band 2. Freiburg, 2006, 199-221; 
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e)ge/neto e)n t%½ triakost%½ eÃtei, e)n t%½ teta/rt% mhniì, pe/mptv tou= 
mhno/j. 226а17bis 

в) преносно: 
– за цел: íà‘ìü äàíà å„ñòü çåìëý âú ïðè÷ñò·å] h(miÍn de/dotai h( gh= ei¹j 

klhronomi¿an 246а15 
– за означаване на резултат от действие: è„ á©äè è‘ìü âú w„ñ ùåí·å] kaiì 

eÃsomai au)toiÍj ei¹j a(gi¿asma 246а22 
– със значение ‘в замяна на’ á¥òè âàìú âú íå÷üñòèè] a)ntiì tou= 

a)timasqh=nai u(ma=j 305б7 
г) в състава на предложни съчетания, превеждащи: 
– наречия (местоименни и адйективни): âú çàêîíý] e)nno¿mwj;  âú èñòèí©] 

a)kribw¤j, a)lhqe¿j; âú êðàòöý] sunto¿mwj; âú ëýïîò©] ei)ko¿twj, a(rmodi¿wj; 
âú  íåïðàâä©] a)di¿kwj; âú ïàãóá©] frou¤da; âú ñêîðý] sunto¿mwj, eu)pete¿j; âú 

íåìæå] e)/nqa; âú í-] ou¤(½; âú ñåìü e)ntau½qa; 
– прилагателни: âú âýêú] ai)w¿nioj; âú ïëýíåíèè] dorua¿lwtoj; âú 

ïîðàäîâàíèå] e)pi¿xartoj; âú ïîñì·àí·å] katage¿lastoj  
– глаголи: á¥òè âú ïëýíý] ai)xmalwteu¿w; 
Понякога превежда и други гръцки предлози след преосмисляне на 

отношенията в синтагмата: 
áåçàêîí·à äðúçíîâåííàà” âú íåìú] ta\ parano/mwj u(p' au)th=j tolmw¯mena  
272б11 
íå òú÷· áî ä õîâíî å€ñòü âú íå‘ìü ðàçóìýòè] ou) pneumatika\ mo/non dia\ tw½n 
ei¹rhme/nwn ai¹ni¿ttetai 254б23. 

çà praep + A/ G/ I  
Първичното пространствено значение на предлога е засвидетелствано в два 

контекста: 
è„ §âðúæå ì çà òýëî òâîå”] kaiì a)pe/r)r(iya/j me o)pi¿sw tou= sw¯mato/j sou 
278a10, където, употребен с глагол за движение, означава ‘направление назад’, 

и 
ñë¥øàõ ãëàñú çà ñîáî”] hÃkousa kato/pisqe/n mou fwnh\n 231б20, където 
реализира семантика ‘разположение в задната страна на нещо или някого’. 

Към пространствените отношения, изразявани посредством предлога çà, в 
ЕзF.I.461 се среща още живото и в съвременния български език значение 
‘залавяне’: 
òü çà âðúõú ãëàâ¥ 240б27; äðúæàòè çà ÷ðýíü 270б1  

В гръцки на тази употреба отговарят безпредложни изрази, в първия случай в 
Gen. partitivus, а във втория – в Acc. obiecti. 

Еднократно в текста е регистрирана темпорална употреба на çà в значение 
‘период от време, през който се върши глаголното действие’: 
çà åäèíî ëýòî] ei¹j e)niauto\n 234а22 

В текста е застъпена и преносната употреба на предлога – за изразяване на 
финално-целни и причинни отношения: Ñ· êà‘çíè ñúòâî‘ð è€ìú çà ïðýãðýøåí·à 
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èa"] Tau/taj, fhsiìn, au)tou\j ei¹spra/comai ta\j di¿kaj, u(pe\r wÒn 
e)plhmme/lhsan 240б8 

Неколкократно се констатира и значението ‘размяна и стойност’: çà ñëîyæá© 

å„ãî „æå ïîñëîyæè íà ò·ðà äàõü åìó çåìë åã·ïåòüñê©] ¹Antiì th=j leitourgi¿aj 
au)tou=, hÂj e)dou/leusen e)piì Tu/rou 29:20/292a21; è„ ìúçä© âúçòè 

íàâîyõîäîíîñîðîy çà òðîyD" to\n misqo\n dw¯sein th\n  Aiãgupton, u(pe\r tw½n 
po/nwn 292a14; : çà ñòàðýèøèí© æðåæúñê© ïðèíîñèò ñ òåëñöü] u(pe\r ga\r tou= 
a)rxiere/wj eiâj prosefe/reto mo/sxoj 228а14;  

Най-сетне çà се употребява и в състава на предложното съчетание със 
значение на наречие çàóòðà. 

äî, praep + G [äî‘, äP , äo, äw‘]  
В ЕзF.I.461 предлогът е реализиран в следните типове употреби: 
1. Локативна за означаване на: 
а) Предел на мястото, където достига движението или действието. Предлогът 

въвежда наречие за място или съществително, което посочва пространствената 
граница на разпространение на глаголното действие. Тази употреба на предлога 
е приглаголна и може да бъде финална или статична в зависимост от значението 
на глагола: è„ ãëT à êðèëîy õðîâèìñêîy" ñë¥øàø©  ” äî âúíýøíàà„ãî äâî‘ðà" 243б28; 
ñúíèäåòü îy„êîðèçíà å„ãî äî ìîãäàëà" è„ äî ñîè„íè" 292б29bis. 

б) Граница при означаване на изходната точка на отрязък от пространството, 
разстояние. В съчетание с предлога wU, напр.: wU ÷ðýñëü å„ìó äî äî‘ëü w„ãíü 

8:2/240б20; wU âúñòîêà äî ñýâåðà" 269б9. Срв. и 269б11 270а3 291a29 291б1.  
в) Близост, непосредствено съседство 
Идеята за близост се се изразява и в съчетание на предлога с имена, които се 

повтарят: Ëþòî äî ëþòà á©äåòü" è„ âýñòü äî âýñòè á©äåòú 240а28, 29. Срв. и 
240б1 

Темпорални значения 
а) Предел във времето, напр. във фразеологизма äî âýêà 310а17 
б) Граница на период от време при посочване на началния му момент. 

Съчетанието включва и предлога wU, с който се отбелязва началният момент на 
времетраенето, а предлогът до – неговата граница, напр.: wU ñåãî æå ëýòà äî 

öýñðüñòâà ê·ðîâà 234б2 
в) Граница на период от време, предшествуващ някакво събитие, явление, 

действие: äî ä íåøíýà„ãî ä íå 230а18 267б24 268a3  234б2. 
г) Периодична смяна на части от времето, в комбинация с предлога wU, във 

фразеологизма wU ãîäà äî ãîäà 234б25 235а3. 
Количествени отношения 
а) Граница на количество, количествен предел: íå á©ä©òü èˆìü òðýáý äî "ç " ëýU 

äðúâà 39:8-10/312б30; w„÷èñòèòè çåìë, äî ç  ìöT¡ü 39:14/313а18(Z) 
б) Приблизителен брой: äî w„ñìèa ëýU ïðîäëúæèø© ñ áýä¥ èa" 277б30; äî äâîþ„ 

äåñòîy òè ïòè ì©‘æú 241б26 
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в) Окончателно изчерпване на едно количество, явление, действие, напр.: äî 

w„ñíîâàí·à ðàçîðåí·å" 250а15; ÿñòè äî ñ¥òîñòè 313б8. 
Отношения на степен: 
а) Краен предел на състояние или граница на изживяване, напр. във 

фразеологизма äî êîíüöà (äî êîíöà íàñ¥òèòü ñ 260б1). Вж. още 253а5 253а15   
268б21 275а625 297б1 306а17, гр. ei)j te¢loj; äî ñåãî ðàçãíýâàø© ì w„ö è âà‘øè 
267б10.. Срв. и значението на предлога в лексикализирания метафоричен израз 
ïðèò÷å æå ïî w„á¥÷ýþ ÷ë ÷þ, â¥ñîò© å„ãî äî w„áëàêú íàðå÷å" 294б12 

В преките си значения предлогът превежда гръцките e(¿wj и me¿xri. 
Преносни значения:  
а) означава предмет или лице срещу когото е насочено действието. В 

съчетание с глаголи, означаващи ‘упреквам, обвинявам, поругавам 
се’(äîãëàãîëîâàòè, õóëèòè): õóëà äî ìåíå 282б16. Срв. и 250а12, 13 264a5 282a6, 7 
282a26 296б9 303а18. В това си значение äî отговаря на гр. предлог kata¿, по-
рядко ei)j и  e)pi¿ + A; 

б) означаване на обекта, към когото е насочено действието: Ñå” ïî íîyæDè å„ñòü 

ðàçîyìýòè, äî âèäèìàà„ãî êísà ò·ðñêà" à„ ïî è„ñòèíý âúñå ñå äî îy„áîè„öà áýñà" ... äî 

ä·àâîëà íå òàêîæDå" ðàçóìýå„ìü ñå” ñëî‘âî"    289a9, 18. Вж. още 250а29 274б15 275б16 
257a2 

в) При обращение. В съчетание с глаголи за казване: ïðîðå÷åøè äî íåãî 234б10. 
Вж. още 237а25 250а24 304б1 305а18, 19 305б2 306а2 312а23 

В тези си значения äî отговаря на гр. предлог e)pi¿ + A, по-рядко peri/. 

èçú, praep + G [è„çú, è„çü, è„ç, è„ñ, è˜ñ] 
С най-много примери в текста е застъпено основното пространствено 

значение на предлога ‘отделяне, отдалечаване от вътрешността на нещо, 
движение отвътре навън’: è˜çìúêîa ñàáë ñâî è˜ñ êàï· å" 270а5; è„ ÿ‘äú íå è„ç¥äåòü 

è„ç íåãî" 279б29; 
Контекст è„í¥ æå è„çáàâëý è„ç áýD" 263a4 илюстрира преноснa пространственa 

употребa на èç с дума, характеризираща се с по-висока степен на абстрактност. 
Вж. още 266a8. 

‘Разпръснато положение или движение без определена посока в границите на 
определено пространство’ е значението на предлога в израза è„ ðàçâý©„òü ïðàõü å„ãî 

è„ç íåãî" 283б13. Днес това е една от най-разпространените семантики на 
предлога. Наличието Ł в един толкова ранен текст недвусмислено показва, че 
тази употреба не е иновация в езика. 

В ЕзF.I.461 предлогът èç се среща и в състава на някои предложни съчетания 
със значение на наречия: èçâúíó, èçâ¥øå,  èçëèõà, èçú©òðè, èñïðúâà. 

В гръцки отговаря на предлозите e)k и a)po¿  или на безпредложен G partitivus 
(263a4 266a8 266б22  314а16). 

В контекст 312б7 ÿ„êîæå è„ñïàñòè è„ç ð©êîy òâîå„þ íîñèìîì¹ w„ð©æ·þ"] wÐste 
e)kpeseiÍn ta\ e)n taiÍj xersiìn e)pifero/mena oÀpla. е налице преосмисляне 
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на отношенията в синтагмата, а в 17:12/260б8 è„ wUâåäåòü  êú ñåáý è„ç âàâèëîíý се 
натъкваме на евентуално транслитериране на гр. ei)j.    

В изследвания текст вече се наблюдава започналото стесняване на употребата 
на èç от конкурентния му îòú. 

îòú, praep + G [§, ©…òú] 
В ЕзF.I.461 предлогът е засвидетелстван в следните типове употреби: 
1. ‘Изходност’ с основни значения: 
а) Начална граница на действието: § ïóñò¥í äåâëà‹à 238а21. Когато 

крайният предел е означен, в конструкцията се включва и предлогът äî, напр.: § 

çåìë õàëäåè„ñê¥ äî ¶„2˜ðëT ìà" âîè„ñêàìè è„ w„ãíåìú ïîïàëèòü âúñ ñòðàí¥" 269б11; 
ïîãü¶áýëü § ìàãäîëó" è„ ñ·íèñü" è„ äàæå è„ äî ïðýäýëü ìwðñêf" 291a29. Вж. още 270а3 
291б1 

б) Означаване на изходния момент на някакво действие или състояние, напр. 
във фразеологизма wU âýêà 32:27а/298a28. Когато е означена и крайната граница, 
в конструкцията се включва и предлогът äî, напр.: wU ñåãî æå ëýòà äî öЃðüñòâà 

ê·ðîâà 234б2. 
2. Партитивна:  
а) Отделяне на част от цяло: wU âúñýõú äðýâåT  ëî‘çúíüèa" ÿ„æå ñ©òü âú äðýâåñýa 

ä©áðàâí¥èa" 253а12; 2„äèíî wU âúñåãî ñåãî" 254а3 
б) Означаване на произход: [Ñàâà è„ ðåãìà" § õîñ·èíà ðîäà ñ©òú" 287a4; è„äîyìåè„ 

æå § ðîäà è„ñàâîâà ñ©‘òü" 304б6 
в) Означаване на материала, от който нещо е направено è„ êîëî‘áü ìíèè” íå 

ìîæåòü á¥òè wU ëîç¥" 15:2/253а12. Срв. още 1:26b-28/230а1 4:9-10/234б29 
г) Означаване на предметите или явленията, посредством които нещо се 

прави, напр.: è„ ðåc øè ïððP êîìü ïðîðèöà©„ùèì ñ wU ñðöDà èa" 249а12;. ñú âåñåë·åìú § 

âúñåãî ñðDöà 305б26 (фразеологизиран израз); îy„ñë¥øèøè ñëî‘âî § îyˆñòü ìîèa 299б5; 
wU âúñåãî ã ëàíüíàà„ãî ïîñïýõü ïðè2„ìëùåìú 240б9. Срв. още 249а18 250а24 301б5 
232а18 281б1 

3. Аблативна (отделяне и отдалечаване) 
§ ãðw’áú § ïëýíåí¥èa ˆçú è„çâåä© â¥  309а25; § ïðúâàà„ãî áýøåí·à, è„ ïðýëüùåí·à 

êîyìèðñêà" êú áî y w„áðàòèâ ñ ïðè˜òü ðàçîyìü ñâýòà áæ èà" 284a30. Вж. още 259a21 
264a1. 

4. Причинна: è„ âúçíåñîø© §ðàñë· åãî § âîä¥ ìíî‘ã¥ 294б23 
5. В състава на адвербиализирани предложни съчетания: îòúí¬ëý, îòúñåëý 

îòúí©äóæå îòúí©äü îòúñ©äó îòúñ©äý îòúò©äîy. 

íà, praep + A/ L  

В ЕзF.I.461 предлогът е засвидетелстван в следните типове употреби: 
1. Пространствена: 
а) с вин. п. за означаване на предмет или място, към което е насочено 

действието: è„ ïàäå íà ìíý ä õü 245б3. В много случаи се съчетава с префиксални 
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деривати на ïî- и âúç-, първите от които подсилват идеята за местоположение 
върху, а словообразувателният формант на вторите внася допълнителен оттенък 
в значението на получените словосъчетания – субектът (или обектът) на 
действието, премествайки се (бидейки преместен) нагоре, се разполага на 
някаква повърхност, напр.: ïîëîæ©  íà çåìëè" 250а10(Z), срв. и 309а21; è„ 

âúçëîæèa w„áð©÷è íà ð©öý òâîè”" è„ ãðè‘âí© íà â¥ òâî©”" 254б11; è âúñêðîïë íà â¥ 

âîä© ÷èñò©" 307а15;  wUñò©ïè íà ãîð©" è„ wUò©äó âúç¥äå íà í áî" 247а2, 3и пр.. 
б) за означаване на посока: å„äè‘íü ï©U, íà äâîå ðàçäýëýå„ìú" å„äèíü íà ¶„½˜ð¡Tëèìú, à„ 

äðóã¥è” íà ñí ¥ à˜ì°ìîí" 271а15; íà ê© ëþáî ñòðà‘í© w„áðàòèâ ñ 271а7; íà çàïàäú] 
e(spe¿rioj 38:4b-6/310б21; íà þãü 5:5/236а17; íà âúñòîêú 245а17; ïðÿìü íà 

ïëàäüíå 269a30; íà âñ ñòðàí¥] pantaxou½ 228б25.  
Съчетаването на предлога с абстрактни съществителни определя 

преносимостта на пространственото му значение: ÷ë êîëþáåöü ñ¥è” íà ìëT òü 

ïðýêëàíýå„ò ñ" 243а23 
в) с мест. п. за означаване на място на действието: ò·ðà ìwðåìú íàðå÷å" è„ìæå íà 

ìwðè å„ñòü"] para/lioj  291a6; èæå æèâ©òü íà çåìëè] h)peirw½tai  312б15; íà 
íåìæå (ìýñòý) ñ©‘òü ðàñ¥ïàíè òàìî 302б8; è„ ð©êà ãí ý á¥T¡ íà ìíý" 300б23 

2. Допълнителна: 
а) за означаване на обектни отношения: õîòùå ïîïîyùåí·å ïðè„òè íà îy„áîã¥" 

275а3; íà ñïTђíèå ì ëèòü ÷ë êîëþáöà 246а7; ÿ„êî à„çú è„ìà‘ìü íà âúñýõü âëàñòü"  270а2; 
î„yòâðúäè ëèöå ñâîå íà äúùåðè ëþäèè” ñâîèa" 250а22 ïðîñòèðà íà âúñ ìëT òü ñâî 

ì ëù©©„ ñ å„ìîy" 264a27 
б) за означаване на лице, против което е насочено действието: âú  „òðýõü 

ðàçîyìýòè õî‘ò" íà ê¥ ïðýæDå ëýïî âî2„âàòè" íà æèä¥ ëè, è„ëè íà à„ìàíè‘ò¥" Вж. още 
271а23 240б11 242б12 247а2 256б14 257a24 270б23 271а15, 17bis  272б3 и т. н. 

3. Обстоятелствена 
а) за означаване на цел на действие: çîâ©ùèèa íà âå÷åð 281a10; Áëàsý w„ñòðú 

á¥T¡ íà ñý÷åí·å" áëàsý íà áëèñòàí·å"  è„ íà áëãDòü êísåìü âëúõâîâàà„õ©" 275а1; è„ ñí îâå 
è„ äúùåðè èa, íà ñý÷åí·å ïðýäàäò ñ" 281б29; íå âúñòàí©òü íå÷üñòèâèè” íà ñ©D" 

ðåê©ùå, íà æèò·å íå âúñòàí©U" í©” íà ñòðT¡òü âý÷í©©”" 285a8; íà ñ©D ïðèâîäèòü 257a5 и 
пр. 
В изследвания текст е засвидетелствана употреба на предлога в изрази като: íà 
ãëàâ¥ èa äà‘õü ã ëåòü à„äîíàè ã ü 246б19; òîãäà áî ê " è„ ð " ëýU" äà‘âü íà ïîêàà„í·å 

í·íýøíèìú ÷ë êîìú 272б22; äà‘õ ò íà óêîðèçí© âú ñòðàíàa" è„ íà ïîð©ãàí·å âúñýìü 

çåìëýìú 272б26bis; è„ sâýðåìü ïîëñê¥èìú ïðýäàäò ñ íà èç„ýäåí·å" 301а20; Äà 

á©ä©òü âëàñè òâîè” ñúïëåòåíè íà òåáý" è„ ñàïîsè òâîè” íà íîãó òâîå„þ”" 281a5; çà íåæå 

ïîñëîyæè íà ò·ðà" 293a27; ðå÷å íà â¥ 305б4. От подобни преходни типове се е 
развила постепенно по-сетнешната функция на предлога за изразяване на 
косвено допълнение. 

Срв. още 243а30 257a16 275а14 282a13 282б10 298б12 312б5 и пр. 
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б) за означаване на предназначение: ñè áî è„æå íà âðýD ñ©òü òî” îy„áèâàå„ìü " à„ 

äðóã¥ íà ñëîyæá© è„ìàìú 241б7; w„íýìü á¥T  íà âðýD" 258a18;  à…ùå ïðàâäè‘â ñ 

ÿ„âèòü ñ©äèè”" íå íà ïîäàð·"íè íà ãíýâü" 262a30; è„ á©äåøè è„ìü íà äèâü 281б25 (срв. 
281б5 281б25 302б1 242б4); íà ñìýa" è„ ïîõ©õíàí·2 277б25; w„âî íà ÿ„äú è„ìùå" à„ 

äðîyãîå íà áë ãî „õàí·å" 286б14, 15  
в) за означаване на причина, повод на действието: å„ã·ïåòñê¥ ö ðü íà ïîìîùè 

ïðèè„äå æèäîìú 261a12; ïëà‘÷ü íà êísà ¶„çë âà" 264a30; 
г) за означаване на начин, способ на действие: å„äè‘íü ï©U, íà äâîå ðàçäýëýå„ìú 

271а15; íè ðàçäýëò ñ ê òîìk íà äâîå öðT¡òâî  309б28; è„ ñòàø© íà íîãàa ñâîèa, 309а8. 
Срв. ñòàòè / ïîñòàâèòè íà íîãó 230а5 230а13  233а18; 

д) за означаване на оръдие на действие: íà êîíèa  è ñú îð©æèåìü 283б24, срв. 
още 275б21  276а16  277а9; æåã©ã©ùå  íà w€ãíè" 267б9; 

е) за означаване на резултат от действие, преход от едно състояние в друго: íà 
îyñïýõú ïðèòè] w)fele¿omai 262б17; êàêî w„áðàòè ñ íà ãîðåñòü âèíîãðàD ìîè”" 

253а9, 12; íà ïðýçîð·å è„ âåëè÷ýí·å ñúâðàòèø©T " 16:48-50/257б26; íà î„yíøèí© 

w„áðàùåí·å 264a19; 
ж) в състава на сложни числителни: ¬äèíú íà äåñòå 293б29; äúâà íà äåñòå 

225б7 
В гръцката подложка на íà съответстват: e)pi/, ei)j , e)n , kata/, pro/j, рядко 

peri/, para/, u(pe¿r, meta/, a)po, както и безпредложни  G, D и A. 

ìåæäîy [ ìåæDîy, ìå‘æDîy ] praep. + I 
В ЕзF.I.461 предлогът е засвидетелстван в следните типове употреби: 
1. Положение или движение между два или повече предмета и лица. 

Синтагмата се конструира по няколко начина:  
– ìåæäîy + име в мн. ч.: è„ w„ãíåìú ïîïàëèòü âúñ ñòðàí¥" ñ©ù© ìåæDîy è„ìè" 

269б12; è„ ïðîñòðý õåðîâèìü ð©ê© ñâî" ìåæDîy õåðîâèìîìü 244а9; 
– ìåæäîy + име в ед. ч. + съчинителен съюз è/òè + име в ед. ч. евентуално с 

повтаряне на предлога: è„ âúâåäå ì ... ìåæDîy å„ëàìîìü, è„ ìåæDîy òðýáíèêîìú" 

241б25bis; „åëìàæå (lege å„ëàìü) ïðýDâðàò¥ íàðè÷åU ðå÷å æå" ñòî„ùå ìåæDîy òðýáíèêîìú" 

òè ïðýDâðàò¥ ñòî„ùå" 242а2 (с повтаряне на ñòî „ùå). 
– ìåæäîy + име в ед. ч. (collectivum): äà óâýäòü ñýäùåè ìåæDîy òîáî" 270а1 

Вж. още 232а12 233б25 233б301 
2. Отношение на взаимодействие, противопоставяне или сравнение между 

лица и предмети. Тук също често се наблюдава повтаряне на предлога пред 
отделните имена в синтагмата: ìåæDîy ñò ¥ìú è„ ñêâðúíàâ¥ìú íå ðàçë©÷èø©" 
274б6;  è„ ñ©D ñúòâîðèòú ìåæDîy ì©æåN  è„ ïîäðóãîìú ñâîè€ìú" 262a28; ÿ„êîæå á¥òè âú 

çíàìåí·å" ìåæDîy ìíî‘ è„ ìå‘æDîy è„ìè’" 266б4bis; è„ á©äåòü çíàìåí·å ìåæDîy ìíî‘, è… 

ìåæDîy âà‘ìè" 267a5bis; ñå‘ à„çú ðàñ©æD© ìåæDîy w„âöå" è„ ìåæDîy w„âöå, è„ w„âíîìú è„ 
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êîçëîìú" 303а211; È ðàñ©æD© ìåæDîy w„â÷òåìü, è„ w„â÷òåìü" è„ ìåæDîy w„âíîìú, êú 

w„âíîy" 303б9bis 
3. В състава на числителните от третата десетка по модела ñåDìü¶ ìåæDîy 

äåñòìà] t%½ e(bdo/m% kaiì ei¹kost%½ 292a9; âú ïòî½, ìåæDîy äåñòìà ëýòî] e)n 
t%½ ei¹kost%½ kaiì pe/mpt% eÃtei 314а29 (вж. по-подробно при числителните) 

В гръцката подложка на ìåæDîy съответстват: a)name¿son, me¿son, e)n me¿s%, 
metacu¿.  

êú, praep + D  [kêú, êü, ê] 
В ЕзF.I.461 предлогът е засвидетелстван в следните типове употреби: 
1. Пространствена с основни значения: 
а) Движение по посока на определена цел, без тя да се достига, напр.:  

îáðàòè ëèöå ñâîå êú ãîðý ñ¶‘ðú 304б1 o„÷ è âàøè âúçâDèãîñòå êú êîyìèðåìú" 301а11 
б) Относителна близост è„ ñúáë©äè êú ñ¥íîìú 2„ã·ïåòñêîìú ñúìåæDîyùåìü ê 

òåáý 255б16; æåí¥ ñýäù© ñ êú »àìîyçà 241б17  è„ êîëåñà äðúæ©ùà ñ èa" è„ êú 

ïðDýâðàò·þ âðàòü äîì¹ ã íý ÿ„æå ïðîòèâ©" 10:19/245а4; ñúïð© ñ ñú âàìè ëèöåìü êú 

ëè‘öîy 268б6; È„
 ñúâúïðàøà©„ ñ ñú âàìè òîy”, ëèöåìú êú ëèöîy" 20:35/268a30; 

ïëåìåíà ¶„çë âà, ïðèëåæ©ùàà” êú íåì¹ 309б15 
в) ориентация по световните посоки: êóìè‘ðü êú ñýâåð¹ ëèöåìü ñòîà„øå"  

242а29; ôðèãèè” íàðè÷åòü æèâ©ù© êú ñýâåðîy 310б22 

2. Темпорална – приблизителност по време: êú çàõîäîìü 286a1; 
3. За указване на обектни отношения при глаголи от разни семантични групи. 

В гръцки често в такъв случай съответства на род. и дат. п. без предлог: 
а) При verba dicendi за означаване на лицето, към което се отправя 

изказването: ïððP öè ¶„ç ëâè ïðîðèöà©„ùåè„ ñ êú ¶„2ðëT èìîy" 250а18. Вж. още 241а12 
250а5  251а11 276б17 и пр. 

б) При глаголи от семантичната група ïðèîáüùèòè, ñúâúêóïèòè, ïðèìýñèòè, 

ïðèëîæèòè и под. за означаване на прибавяне, принадлежност или характерна 
връзка с предмет или група предмети: è„ ïðèëîæè êú áë©æDåí·þ ñâîå„ìó" 276а2; êú 

òâàðåìú å„ã·ïåòñêàìü íå ïðèìýøàè„òå ñ" 267a2; íå ïðè÷üò©ò ñ êú ëþäåìü ìîè€ìü 

249б14; êú êóìèðåìü ïðèëîæèñòà 278a22; è„ ñúâúêîyïëýà„õ© ñ êîñòè" êî’ñòü êú 

êîñòè, è„ êàà„æDî êú ñúñòàâîy ñâîå„ìîy" 308б20. Срв. още: 256б11  266a13 242б24 
256б6 256б15 266б13 270б10  

В гръцката подложка на êú в подобни контексти най-често съответстват  
предлогът e)¿n и безпредложни изрази. 

Тук се отнасят и адвербиализираните предложни словосъчетания êú òîìó, 

êú ñåìó ] eÃti/ êú òîìó íå, êú ñåìó íå] ou)ke/ti. 
в) При глаголи от семантичната група ‘уподобявам, наподобявам, приличам, 

имам сходство’: ïîDáíà å„ñòü êú ìò ðè äúùè 257a26 Ïðèëàãàå„òü ëþäè æèäîâñê¥ 

ïððP¡êú êú ñðåáðîy ñúìýøåíîy" 274а4; ñå” áî ïðèêëîí„í„î å„ñòü êú ñëîâåñåìú 

ñåíàõèðèìëåìü 305а7. Срв. още: 257б11 259б19 276а26 294б5. 
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г) При глаголи с отрицателна семантика (áåçàêîíîâàòè, íå÷üñòâîâàòè) за 
означаване на предмет или лице, против които е насочено действието: è„ ñúáë©äè 

êú è„ìåíè ñâîå„ìîy" 255а2; âúñ íåïðàâä¥ èa" „æå íåïðàâîDâàø© êú ìíý" 314а5; âúñý 

íå÷üñò·à âàøà, ÿ„æå íå÷üñòâîâàñòå êú ìíý 264a15 íåáë ãîäýòåíü á¥T¡ êú äàâøîì¹ 

áë ãîò¥ 285a29. Срв. още: 255а9 255б26 275б22bis 258б5 255б15 267б12 277а22 
236а6 261a22 264б14 273а28 . 

В гръцката подложка на êú в подобни контексти най-често съответстват  
предлозите ei¹j и kata/. 

д) При глаголи с разнообразно съдържание за означаване на обекта, към 
когото е насочено действието: î„yòâðúäè ëèöå ñâîå” êú ¶„å„ðëT ìîy 269б20; ïðèñòðàÿ„å„òü 

ñ ïððP ÷üñòâî êú óìîìü èìü 265б22;  íå õîòòü ïðèáëèæèòè ñ êú ìîå„ìîy 

íàêàçàí·þ 266a16; ïðèíîøàà„ø© êú òåáý" 286б2. Срв. още: 245а16  282б3 и т. н. 
4. Целна: è„ñïîyñòè ëîç·å êú íåìîy" 260a13; ïðè „òè w„áåùíèê¥, êú ñâîå„ìîy 

è„ìýí·þ ïðîñù©”" 262a24;  è„ ïîyùàà„ñòà êú ì©æåìú ãðä©ùèìú è„ç äàëå÷ý" ñë¥” 

ïîyùàà„ñòà êú íèìü" 278б6; è„ îy„á·åí·åìú ïðîïîâýäòü ò” êú ñìð òè" 288б21; âèäýa 

êîñòè òåê©ù© êú ñâîèˆìú ñúñòàâîìú" 308б25 
5. За означаване на взаимност: äðîyãú êú äðîyãó 229а11  232а3; êú ñåáý  

260б8 
Намерен бе един случай на съчетаване на êú с предлога w„òü, с който 

образува сложен предлог (нбг. откъм): âúçðè” w÷ èìà ñâîè„ìà íà ñýâåðú" è„ ñå” w„òü 

êú âðàòîìú çðùè‘ìú íà âúñòîêú òðýáíèêà" 241а13 
Основни съответствия на êú в гръцки са: pro/j + А и e)piì +D/A, по-рядко 

ei¹j, e)¿n, kata/, peri¿ + G, в единични случаи u¸po¿ + А и a¹po¿. 

íàäú [íàäú, íàä, íàD], praep + A/ I  
В ЕзF.I.461 предлогът е засвидетелстван в следните типове употреби: 
1. Пространствена – означава близост до горния край на нещо: íàD ãëàâî 

243б10; è„ ê·ïàðèñü, è„ íå âúçâDèãí©ø© ñ íàD íè‘ìü âú ðàè áæ èè 295a7 
2. Преносна: 
а) в значение ‘oбект, над който се упражнява ръководство, господство, 

насилие’: íå íàD  æèäîâ¥ òú÷è wáëàäY© 227а12 
б) за означаване на нещо, което стои по-горе, надвишава друго нещо или се 

предпочита пред него: íå ñìýà„øå áî ïðèñò©ïèòè êú á æèè” ñëàâý" íàD õåðîâèìîìú 

ñ©ùè" 244а2 ïî ìàëîy, è„ íàä íèìè å‘ñè, âú âñýõü ï©òåõü òâîèa" 257б16 
В гръцкия текст на íàäú съответстват: u(pe/r, u(pera/nw, u(pera/nwqen, e)pi¿, 

e)pa/nw, префиксите u(per- и, e)pi-,  безпредложни изрази.  

î1 [ w„, w, wˆ, w, w‘˜, w„¡], praep + A/ L 

В ЕзF.I.461 предлогът е засвидетелстван в следните типове употреби: 
1. Пространствена с основни значения: 
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а) ‘положение на един предмет спрямо друг’ само в съчетанията w˜ äåñí© è w„ 

ëýâ©: ÿ„êî è„ ìëúíè  w„ñòðè ñ" w˜ äåñíî è„ w„ ëýâî 271а4bis. Вж. още 227б19bis 
243б16 257б6 257б13 271а24; 

б) ‘Контакт, допир, досягане’, представени като опорна точка за известно 
действие  или като негова преграда: è„ å„ãäà ïëåñí© w„ íèa âúñý ð©êà" 291a10; 

в) ‘Обхващане, обграждане на предмета, придружено с прикрепване към 
него’: è„ ñå” âèíîãðàD ñèè„ òú w„áëèòà©„ ñ" w„ íåìú è„ êîðåí·å å„ãî êú íåìîy" 260a6;  âúñè 

è„æå w„ íåìú 310б18; 
г) Указване на предмет, на повърхността или във вътрешността на който 

нещо става: W ïàäåí·è å„ãî ïî÷·„òü âúñ ïòèö íáT¡í¥" è„ w„ âýà„õü å„ãî á¥ø© âñè 

sâýð·å ïîëñöèè”" 295б12, 13 
2. Допълнителна с основни функции: 
а) За означаване на обектни отношения при глаголи от различни семантични 

групи: è„ ñë¥øàø© w„ íå‘ìü ñòðà‘í¥ 264б12.; ïîòúù© ïððP¡êà w„ ñëîâåñè ñå‘ìú, è„ w„ 

ñë¹æáý 299б3 òè ïðèè„äåòü êú ïððPђêîy" ÿ„êîæå âúïðîñèòè è” w„ ìíý" 251б9; æèäîì æå 

ñè‘ìú îy„êàçà, w„ âúçâðàùåíè è„ç âàâèëîíý 308б3; ïîìèíàå„òü w„ ñ©áîòàõü 266б13; w„ 

áåçàêîíèè” âúçáðàíýå„òü" 262a29. Вж. още: 266б17 289б3 и др. 
б) За означаване на предмет, обект на грижа: è„ âúñïåê©ò ñ w„ íàëåãøèèa 

ïå÷ýëåõü òåáý" 297a19 
в) За означаване на предмет на изказване, мислене, чувство: è‘æå ñòåíòü è„ 

áîëäîy©„òü, w„ áåçàêîíèèa á¥âà©„ùèèa ñðýäý èa" 242б18; È„ 
ïîêà©„ò ñ w„ çëîá¥ 252б22; 

ïðîðúöè w êísè òyðñòý 288б30; ñå æå å„ãäà ãë åòü w„ íàâîyõîäîíîñîðý" òî ðàçîyìýòè 

w„ ñ©ùèèa âëàñòåõü ïîD íèN¡" 296a5, 6; w„ çåìí¥èa ì¥ñëù© 294б32. Вж. още 270а11 
284б9 284б17 290a15 290б21 296a9 296a16 297б15 

3. Определителна: ñå æå å€ñòü w„ ïðîêàæåíèè” w„ êîñòè ìð òâà" 267a28, 29; êíèã¥ 

ïðîðî÷úñê¥© ÿæå w èñòèíý 225a8; íåäîñòàòêó ñ©ùîy w„ âúñåìú 257a9; w„ ñåáý è„ 

âëàñòè 307б2; 
4. Обстоятелствена:  
а) За начин: Ïðè ðîâîà„ìý ðàçäýëèø©T¡ ïëåìåíà äåñòü æå èa á¥T¡ w„ ñåáý 309б2; w 

ñåáý] au)toma¿twj 259б12 
б) При означаване на предмет, в полза на който, заради който се извършва 

действието: íåæå ñúòâîðèëü å„ñè" è„ w„ êðúâåõü á¥âøèèa ñðýäý òåáå" 273б16; è„ 

è„çìýíòü ãëàT¡ ñâîè” w„ òåáý" è„ âúñêðè÷òü ãîðöý" 287б14(Z); [Ñúìðú÷å ñ w„ íåìü 

ä©áðàâà" è„ âúñý äðýâà ïîëñêàà” w„ íåìü ðàñëàáèø©T¡" 296a3bis; è„ wUñ©ù© å„ìîy òî”y" w„ 

íåïðàâäý å„ãî „æå íåïðàâäîâà êú ìíý 261a21; è„ §ìúùåí·å ñúòâîðèø© âú íåè w„ 

äúùåðåa" 276а7; è„ ñúãí©øàå„òå ñ ïðýD ëèöåìü èa" w„ áåçàêîííèèa âàøèa" 307б14; êàçíè 
è€ìú w„ çëî‘áàõú íå ñúòâîðèa" 266a28; 

в) При означаване на предмет, против който е насочено действието: ÿ„êî 

w„áðàòèòè ð©ê© ìî ... w„ ñòðà‘íý ñúáðàíý, § ëþäèè” ìíî‘ãú 311а19 
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г) При означаване на основанието на някакво действие: ðàñ¥ïàåò ñ w„ ñåáý" 
307а21. 

В гръцкия текст на î съответстват предлозите: e)pi/, peri/, ei)j, e)n, kata/, 
както и безпредложни изрази в G, D и A. 

ïîäú [ïîD, ïîä]  praep + I/ A 

В ЕзF.I.461 предлогът е засвидетелстван в следните типове употреби: 
1. Място, в непосредствена близост до долната част на което се извършва 

действието: ïîä ä©áîìü 238а17 íå òú÷· ñ©ù© ãðàä¥ ïîD ãîðî 282б20; ð©ê¥ æå 

ñúêðúâåí¥ ïîäú êðèëîìà èõú 228а4, срв. и 250а25;  æèâ©ùåè ïîD êðîâîìü å„ãî" 
296a19 (фразеологизиран израз);  è„ ïîëîæèø© ìå÷ ñâî ïîD âúçãëàâ·åìü ñâîè„ìú 
298a30; è„ ïîD âýòâàì· åãî, ðàæDàà„õ© âúñè sâýð·å ïîëñòèè” 294б26; ïîD ìå÷ü á¥ø© ñú 

ëþDìè ìîè„ìè 270б6 (фразеологизиран израз). 

2. За означаване на подчинено, зависимо положение: È„
 ïðîâåä© â¥ ïîD æåçëú 

ìîè”" 268б7 ñ©ùèèa âëàñòåõü ïîD íèN¡" 296a5 âúñè ïîD å„äèíî á¥ø© âëà‘ñò·" 309б5 
3. Преносно за означаване на закрила, влияние: ïîD ñýí· ìëT ò· åãP " 261б13; ÏîD 

ñýí· å„ãî âúñåëè ñ âúñå ìíîæúñòâî ñòðà‘íñêî 295a1 
В гръцкия текст на ïîäú съответстват предлозите: u(po/, u(poka¿tw и 

u(poka¿twqen, в единични случаи вследствие преосмисляне на синтагмата e)n 
и e)pi/, представката u(po-. 

Интересен случай на синтактична калка представлява изразът ïîD ½„äèíýìü 

ïàñîìè ïàñò¥ðåìú" 310а11, който превежда u(po/ + страд. залог за изразяване на 
логическия подлог в пасивни конструкции. 

ïî praep +  D/ A/ L 

В ЕзF.I.461 предлогът е засвидетелстван в следните типове употреби: 
1. Пространствена с основни значения: 
а) Повърхност, върху която се извършва действие или се намира нещо: ïî 

ìîðè ïëàâà©„ùå 286б1; ïëýø· ïî òåáý  287б16(Z); íîãà ñêîò·à íå ïîñò©ïèòü ïî íåè 
291б3; è„ ïðîñòð© ïî âàìú êîæ©" 308б13;  

б) Пространство, върху което се извършва действие без определена посока, 
обикновено в съчетание с глаголни деривати на префикса ðàç-: Å„

ëìàæå ïîâåëý 

âúçòè ãëàâí è„ ðàñ¥ïàòè ïî ãðàäîy 243б30; È ðàñ¥ïàø© ñ w„âö ìî ïî âúñýìü 

ãîðàìú" è„ çàáë©äèø© ïî âúñýìü õëüìîìú â¥ñîê¥è‘ìú" 302а201 Срв. 243б15  
255а3. 

Тук се отнасят и често срещащите се в текста устойчиви съчетания в 
различните им варианти è„ ðàçñý©„ ” ïî âúñåè çå‘ìëè" 246а21 248а13; ïî çå‘ìëÿìü 

248а13; ïî âúñýìü ñòðàíàìú 268б14;  ðàç±ñý© ïî âúñýìü âýòðîìú 248а11;  
ðàç±ñý© ïî âúñåìó âýòðó 261a24, 236б10. В гръцки съответства предлогът ei)j.  
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в) Посока на действието. Действието има същата посока с нещо друго или 
следва нещо: âúñëýäèòè ïî íèa 291б29, гр. o)pi¿sw; ïîè„äýòå ïî ñúâýòó w„ãíè 

âàøåãî" è„ ïî ïëàìåíè è„æå ðàæDåãîñòå" 289б29, 30 
Тук спадат и преносните пространствени употреби на предлога в съчетание с 

отвлечени имена: ïî çàïîâýäåìü ìîèìü íå õîäèø©„ 236а11, вж. и 245б25; ïî çëîáü 
ñ è„ìåòú 300а13 Срв.още è„ìåòü ïî íðà‘âü äî‘áðú 300а16 

2. Темпорална - при означаване на отрязък от време, след който се извършва 
действието: ïî ñêîí÷ýíè âèäýí·à ä õîâíàà„ãî òîãî 247а11; ïî âúçâðàùåíèè„ áî è„çú 

âàâèëîíý" 246б2; ñå æå ñúá¥T  ñ è€ìú ïî ñòðT òè ñïT à íàøåãî ¶„ñЌõT à" 268б15; È ñå” íå á¥T¡ 

ïðýæDå ïðèøåñòâ·à âëêD¥ õT¡à" í©” ïî âúïëúùåí·è„ ½„ãî, è„ ïî âúøåñòâèè„ å„ãî íà í áî 
307а26; ïî ÷åòü¶ðåa äåñòåõü ëýU" ñúáåð© ½„ã·ïòýíè § ñòðàíü" è„äåæå  áýõü ðàñü¶ïàëü 

òàìw’" 291б13. В гръцки отговаря предлогът meta/. Вж. още 226а5  226б13 
232а16 234а12 234б7  241а5 253б26  255б7 261б19  292a9  292a30 301а5 306а21 
309б4 310б29 311а9 311а21, 24  311б11  311б27  314б1. 

Като частен случай на същата употреба се явява изразяването на следходност 
спрямо живота на известни лица: ïî ¶„w€ñèè”" 264б8 

3. Допълнителна - за означаване на обекта на действие: âúçáèò ñ ïî ëèöåìü 

ñâîèìü 237б30, срв.и 269a13, 17;  å„ãäà ñ „ñ ïî ò ð©êàìà ñâîè„ìà 291a9; è„ íå 

âúçìîæåòå w„á¥÷ýà ñâî2„ãî ñúòâîðèòè" è„æå òâîðèòå ïî ìð òâ¥èa" 281б10, 16  281б10 
4. Обстоятелствена 
а) за начин на действието: ïî òîíêó w£ äúñúêü ê·ïàðèñåâü] taini¿ai sani¿dwn 

kupari¿ssou  285б2 
б) за разпределение: Ïî å„äèíîìó âúñ ñâî© ïðîè„äå áëãDòè" 254б5, срв. и 

257б102  259a22;  ïî óäîìú 279б30  280a4; ïî ðäó 294a6; 
в) за причина: ïî íîyæDè] biasa/menoj 289a9, a)nagkai¿wj 262a2; ïî ïðýçîð·þ 

½„ãî è„ âåëè÷ýí·þ"] aiãtion au)t%½ kaiì th=j a)lazonei¿aj, kaiì th=j 
u(perhfani¿aj e)ge/neto 294б23; è„ âúñïëà÷ò ñ ïî òåáý ãîðêî „ äø å, ïëà‘÷ü 

ãîðúêú âúçì©U ïî òåáý" 27:31/287б17; ñêàçàå„òú ïî ÷òî âåëèòü å„ìó âúñïëåñêàòè 

ð©êàìà 270б28. Срв. 297a18 287б19 288a2  290a10  237а12;  

г) за съответствие: Âúñ áî ñòðàí¥ ïî ñëîâåñè íàó÷èø© 231а21; È„
 ñå” òîy áýà„øå 

ñëà‘âà ã íý,á à è„¶„çë âà" ïî âèäýí·þ å„æå âèäýõü íà ïî‘ëè 241а11; ïî âåùåñòúâíîìîy 

ñòðîåí·þ æèâýà„øå 258a7; ïî íðàâó ÷ëЃ÷þ 276б17, ïî ÷ëЃ÷þ îáðàçó 312а4, ïî îá¥÷àþ 
225a5, ïî èñòèíý 255а30 310а30 243а8 261б6 289a10 295a29 261б12 226б7; ïî 
÷èíó 281a15 

Интересен е преводът на u(po¿ tou£j e)mou£j no¢mouj politeuo/menoj 
посредством ñú” æè‘âüè„ ïî ìîå„ìîy çàêîíîy 261a6, където може да става дума за 
преосмисляне на синтагмата (подчиненост, зависимост → съобразност), но може 
да се касае и за банално изпускане на буква от първоначално ïîäú. Срв. и 275б14 

5. .Лимитативна: ïî ÷èñëîy ÷åòâðúòàà„ åˆñòü, ñè” âîè˜íà 270б24; § äâ äà, ïî ïëúòè 

ðîD è„ìùü 310а6  Срв. 310а26. 
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6. В предложни изрази: ïî ìàëó 257б162; ïî âñåìó 259a22; ïî äàëè 245б24. 
В гръцкия текст на ïî съответстват най-често предлозите kata/, e)pi¿, peri/. 

ïðè, praep + L 

В ЕзF.I.461 предлогът е засвидетелстван единствено в темпорална употреба в 
значение на ‘време, в продължение на което се извършва действието’. Използва 
се при имена на известни личности, за да означи едновременността на 
действието спрямо техния живот: ïðè ïðúâýìü ·wê·ìý 226а1; ïðè ðîâîàìý 234а12 
237а29 275а24; ïðè  åõîíèè 270б25;ïðè âàâèëîíýíåìü 236а4. Вж. още 272б2129 
291б24 294a3, 4   309б25bis 

В гръцкия текст на ïðè съответстват най-често предлозите e)pi¿ + G и kata/ 
+ A. Еднократно превежда и e)n в израза: ïðè  âàâèëîíñöý âîèíý è ïðè ðèìëýíñöý  
236б8, 9 

ïðýäú praep + I/ A [ïðýä, ïðýäf, ïðDý, ïðýD]  
В ЕзF.I.461 предлогът е засвидетелстван в следните типове употреби: 
1. Пространствена със значения: 
а) Място откъм лицето или лицевата страна на нещо ò¥ æå è„ç¥äåøè âå÷å‘ðü 

ïðýä íèìè" 247а282; ïðDý âðàòîìü 245а17; ïðDý âðàò¥ 271а28 278б10; ïðýD äâå‘ðìè 

êî‘íåöü 248б26 (фразеологизиран израз); 
б) Непосредствена близост по място: è„ ñä©òü ëþD·å ìîè” ïðýD òîáî" 301б6 

251а2 
2. Темпорална за означаване на разстояние от време, считано от дадения 

момент към миналото: © è„ ïàê¥ ïðîïîâýñòü ñ âåëèê¥è„ìü è„ë·" ïðýD ñêîí÷ýí·åìü 

ìè‘ðà ñåãî" 259a19; äýòè ñåäåêèè„í¥ ïðýD íèìú" 248а8 
3. Със значение ‘в присъствието на’: è„ çàïàëòü äîì¥ òâî w„ãíåN "è„ ñúòâîðòü 

âú òåáý  w„òîyìúñò·å ïðýD æåíàìè ìíîãàìè" 256б27. Вж. още 257a4  271б8. 
Тук се отнасят и често срещащите се в текста устойчиви съчетания в 

различните им варианти ïðýD 0„÷ è èa" 247а281; ïðýD 0„÷ èìà èa" 235а9 2266б23 270а7  
307а7; ïðýD 0„÷ èìà ëþäñêàìà 269a3; ïðýD 0„÷ èìà ñòðàíàìú 273б26 ; ïðýD ëèöåì èa" 

297a15 307б14; ïðýD ëèöåì ñâîèìü 251а14 251а10 251а20 251б7 255а19 255а21 
306б12; ïðýD ëèö¥ 231б5; ïðýD 0„÷ èìà âñåìó ìèìîèä©ùîìó 307б28  

4. За означаване на лицето, по отношение на което се извършва действието: è„ 
âåëè÷ýà„õ© ñ áåçàêîí·à ïðýD ìíî”" 257б26; äà ñ è„ì ìîå” íå w„ñêâðúíèòü ïðýD 

ñòðàíàìè"  266б22; å„äà ðåc¡øè ãë  ïðýD îy„áèâà©„ùèè„ìè ò” 288б16; òúãäà áî è„ ïðîñëàâ 

ñ âú íèa ïðýD ñòðàíàìè" 314а11; ïðýD öð è äà‘õü ò w„áëè÷èòè" 289б17; è„ îy„âýäýíü 

á©ä© ïðýD ñòðàíàìè ìíîãàìè"  312а19; âúñå áî âü¶ñîêîå, ãíîyñíî ïðýD ãì ú"  288a18; 
5. За означаване на предпочитание, надвишаване, преднина: è ïîá¥òü òâî© 

óêðýïë ïðýD ïîá¥òè èõú  231б5. 
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В гръцкия текст на ïðýäú съответстват най-често предлозите e)nw¿pion + G, 
kate/nanti + G, a)pe/nanti + G, e)/nanti + G, e)nanti/on + G, pro/ + G, 
e)¿mprosqen + G, рядко e)n, a)po/,    kata/ + A и e)pi¿ + G или  + A.  

ñú,  praep + G / I [ñú, ñú“, ñ]  
В ЕзF.I.461 предлогът е засвидетелстван в следните типове употреби: 
1. Пространствена със значение отдалечаване, изходност: ñúâðàùà„ù©©„ ò 

ñú ï©òè òâîå„ãî" 255б23; È„ 
à„ùå ñ ñúâðàòèòü ïðàâäèâ¥è” ñú ï©òè ñâîå„ãî" 263б8; è„ 

ñúëàçòü ñú ïðýñòîëú ñâîèa, âúñè êísè ñòðà‘íü ìîðñê¥èa" è„ ñúâðúã©òü âýíö ñú 

ãëà‘âü ñâîèa" 284б5, 6. Вж. и 298б14  299б14, 15 300а2 300б27 303б22. В това си 
значение предлогът най-често отговаря в гръцки на e)k, a)po/, kata/ и 
безпредложен G. 

2. Социативна с основни значения: 
а) съвместност, взаимност: È

„
 ïîìýí© çàâýòü ìîè” è„æå ñ òîáî 258б30; è„ 

âúíèäîa âú çàâýòý ñ òîáî" 254а27; 
б) придружаване: ñú ïëîäîìú" ëèõîå„ ïðè„ëü å„ñòü 262б13; è„ âúñ ñí ¥ à„ñ·ðèè„ñê¥ 

ñú íè‘ìè" 277а8; è„ âúñåë ò âú ãë©áèíàa çåìëúí¥èa, ÿ„êî è„ ïóñò¥í âý÷í©" ñú 

ñúëàçùèè„ìè âú ïðîïàñòü 284б30; êîyïöè òâîè”, ñú ñêîòîìú è„çáðàíí„ü¶èìú" 286б26; 
в) взаимодействие – действието се извършва между два субекта, така че те се 

оказват в еднакви отношения един спрямо друг: ñúìýñèòè ìëT òü ñú 

ïðàâäî"246а7; 
г) средство, оръдие на действие: ñú w„ð©æ·åìú 240а16; è„ ïðèè„ä©òú íà ò ” âúñè 

§ ñýâåðà, ñú w„ð©æ·åìú" è„ ñú êîëåñíèöàìè, è„ ñú ìíî‘ãîìü íàðîäîìú" 277а10bis 
д) начин на действие: ñú ÿ„ðîñò·" 242а13 250а7;  ñú ì©êî è„ ïå÷ýëè 248а28; 

ñú áë ãî÷üñò·2ìú 275б14; 
е) условие, съпътстващо действието: êú ïðèøúëöó íå æèâ©ùå ñú ñ©äîìú 

275а1; 
ж) едновременност с действието:  è„ âúíåãäà âúçâ¥øàà„õ© ñ òè”, âúçâ¥øàà„õ© 

ñ è„ w„íè ñú íèìè" 244б18 
з) снабденост: принадлежаща част, характеризиращо качество, обграждане, 

обличане: ×ðüâëåíèöà ñú ìå÷òàí·è‘ìü 285б13; 
и) обектни отношения – изразяване на отношение към обекта: ñ òîáî íå 

áë©äèø© 256a25; è„ ñúòâîð ñ òîáî âú ãíýâý ÿ„ðî‘ñòè ìîå„” 277а19 
к) в състава на наречия: ñú âûøå] a)¿nw 296б6 303б14  303б26; ñú çàäè] 

o)pi¿sqia, ta¿  231б30. 
В гръцки отговаря на представките: meta/ + G, su/n, a(¿ma, e)n, e)pi/, pro/j, 
еднократно на peri/ и причастието eÃxwn (310б18), а също и на безпредложен 
D. 

îy1, praep  + G [î„y, îy„] 

В ЕзF.I.461 предлогът е засвидетелстван в следните типове употреби: 
1. Локална със значения: 
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а) пространствена близост: îy„ çàáðàëú" è„ îy„ âðàU äâîðí¥èa" 301б2bis. Срв. и 
270б30.  

б) пространствена близост за лица: ñýäýà„õ© ó ìåíå ñòà‘ðöè ¶„î†yäèíè" 240б13; 
âúñè è„æå îy„ òåáå 311а8. Срв.  312б2 313а20  313а25 

2. При означаване на лице, от което зависи едно или друго действие: è„ 

ïðDýñúíàáúäèøè îy„ ìå‘íå" 299б6(G) 
3. При означаване на лице, което притежава нещо: Áü¶âà©„ùåå” îy„ òåáå 

27:18a/286б17(D) Срв. 254а4(D) 
В гръцкия текст на îy1 съответстват предлозите para/, e)n, e)pi/, peri¿ kata/ 

+ A, e)nw/pion. 

Вторични предлози в ЕзF.I.461 
В ЕзF.I.461 редица стари адвербиални изрази, придобили постепенно в езика 

значение на несъщински предлози. Такива са: 
áëèçú, áëèçü adv vel  praep + G 
Означава непосредствена близост по място: è„ áëèçü ãðîáà å„ìîy ïîãðåáåíè 

á¥ø©" 298a11, гр. para/ + A; ñòàø© áëèçü òðýáíèêà ìýäíàà„ãî 242а27; ñòà“ áëèçü 

êîëå‘ñü" 244а9, гр. e)xo/menoj + G; äåäàíü, áëèçü çå‘ìë è„ä¹ìåè„ñê¥" 311б1, гр. 
plhsio/xwroj  

Счита се за преславизъм, който замества кирилометодиевизма èñêðü4
. 

âðúõîy2 praep + G  

Означава ‘положение или движение отгоре на някаква повърхност’: È„
 âèäýõü 

è„ ñå” âðúõîy òâðúäýëè íàD ãëàâî õåðîâèìñêî" ÿ„êî è„ êàì¥êü ñàìôè‘ðà" w„áëú÷åí·2 

ïðýñòîëà íà íå‘ìú 243б10, , гр. e)pa¿nw + G  
Интерес представлява изразът ïðîòæå ñ è‘ìü êîæà âðúõîy 308б27, където 

може да се проследи еволюцията на нбг. употреба на âðúõîy с лични 
местоимения в дат. п.  

âúñëýäú, [âúñëýäú, âúñëDý, âúñëýD] adv vel  praep. + G 

Означава ‘действие, свързано с някаква цел, което става по следите на някого 
или нещо, намиращо се в движение’: è„äýòå âú ãðàD âú ñëýD å„ãî 242б27; âú ñëDý å„ãî 

è„äýàõ© 244б5; è„ ìå‘÷ü ïðîëý âú ñëýD èa" 248а12; ïðîðèöà©„ùèè€ì ñ âú ñëýD ä õà 

ñâîå„ãî" 249а18; è„ âú ñëýD òâàðè èa â¥” ñúáë©æDàå„òå" 267б30;  ßêî ëúæà âú îy„ñòýõú" è„ 

âú ñëýD w„ñêâðúíåí·à ñðDöà èa õîäòü" 301б12 Вж. още 235б18  235б24 237б30. 
Превежда o)pi¿sw. 
                                                 
4 С л а в о в а, Т. Преславска редакция на Кирило-Методиевия старобългарски евангелски 
превод. – В: Кирило-Методиевски студии. Кн. 6. София, 1989, с.58; Тасева, Л., Йовчева, М. 
Преводачески особености в Книга на пророк Иезркиил по ръкопис F.I.461 от Руската 
национална библиотека – Palaeobulgarica, 19, 1995, № 4, 40-52; От лексиката до структурата на 
Книга на  пророк Иезекиил: резултати от компютърно изследване на средновековен текст на 
различни равнища. - Palaeobulgarica, 24, 2000, №3, 3-21; Тасева, Л., Йовчева, М. К н и г а  н а  п 
р о р о к  И е з е к и и л... Встъпителна студия, с. 58 
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îêðüñòü,  аdv et praep + G [w„êðòT ú, w„êðT òú, w„êðòT ü, w„êðT¡ñòü, w„êð Tòü, wˆêðT¡òü wêðT¡òü, 

w˜êðòT ú, w˜êðT òú w„êðòT òü, w„êðT ò, w„êðT¡ò°, êðT¡òú (sic!) 
Означава ‘обхват, обграждане, заобикаляне от всички страни’: ñå” à„çü 

âúçâDèæ© ð©ê© ñâî íà ñòðà‘íü „æå w„êðT¡òü âàT¡" 306а6; è„ ïîñòàâòü ñòðàæá© w„êðT¡ò° 

òåáå" 277а12; è„ ðýê¥ å„ ïðèâåäå" w„êðT¡òü ñàäîâü ½„ãî" 294б16; è„ ïàä©òü ÿ„çâüíè ñðýäý 

òåáå" ìå÷åìü âú òåáý, è„ w„êðT¡òü òåáå" 290a20; ïðýðîâü w„êðT¡òü ãðàäà ñúñ¥ïàíü"284a3. 
Вж. още 298a3 298a8 298a16 304а2 236а9 236а10 236а23, 25. 

В гръцкия текст на îêðüñòü съответстват ku¿kl%, kuklo/qen, periku¿kl%, 
peri/ и префиксът peri-.  

Счита се за кирилометодиевизъм5. 

§ ñðýä¥, praep + G 
Означава ‘измежду, изсред’: è„ è„çâåä© ò ” § ñðýäü¶ ðýêü¶ òâîå„" 290б28; è„ 

è„çâ±ðúã© è” wU ñðýä¥ ëþDèè” ìîèa" 251б19; è„ ïîòðýáë è wU ñðýä¥ ¶„çë â¥ 251б22 289б10  
309б20. Вж. още 233а29  243б14 244а8bis 245б8  245б14. Превежда от гръцки e)k 
me/sou.  

(âú) ñðýäý, по ñðýäý, praep + G 
Предлогът ñðýäý и сложните предлози, в чийто състав влиза той, имат 

пространствено значение, близко до конкретното значение на съществителното 
ñðýäà, от което произлизат ‘място в средата на определено пространство или 
средата, в която се развива действието’: è„ âúçò ì ä õü ñðýäý çå‘ìë" è„ ñðýäý 

íá ñå" 240б28bis; ñðýäý w€ãíý 244а101; í©” âú äîìîy ñýä ñðýäý ñòàðåöü ¶„î†yäèíü" 
241а4; è„ õðàì¥ ñâî ïîòúêí©U ñðýäý òâîèa ãðàD" 282a20. Вж. още 226а18 227б10  
235б27. Превежда от гръцки несъщинските предлози e)n me¿s%, me¿s%, e)n t%½ 
me¿s%,  a)name¿son, ei)j me¿son, ei)j to£ me¿son, tou½ me/sou, metacu¿ по- 
рядко първичните e)n и  e)pi¿. 

ïðýæäå [ïðýæDå, ïðh¡æDå, ïðh¡æDå] adv et praep + G 
В ЕзF.I.461 предлогът е засвидетелстван в следните типове употреби: 
1. Темпорална за означаване на разстояние от време, считано от дадения 

момент към миналото: ïðýæDå á¥òèà 230б2; ïðýæDå ïîïàëåí·à 253а16; ïðýæDå 
ïðèøåñòâèà 300б23; ïðýæDå sáëåí·à 260a22; ïðýæDå  íàðå÷åííàãî âðýìåíå 234б18; 
ïðýæDå  âúçâðàùåí·à 265б8; ïðýæDå ñåãî 294a4; ïðýæDå âúïëúùåí·à 302б11. Вж. още 
258б11 283б6 289б2 306б23 307а26 308а19 311б18. 

Превежда от гръцки предлозите pri/n (h)¿), pro/ и еднократно префикса  

                                                 
5 Тасева, Л., Йовчева, М. Преводачески особености в Книга на пророк Иезркиил по ръкопис 
F.I.461 от Руската национална библиотека – Palaeobulgarica, 19, 1995, № 4, 40-52; От лексиката 
до структурата на Книга на  пророк Иезекиил: резултати от компютърно изследване на 
средновековен текст на различни равнища. - Palaeobulgarica, 24, 2000, №3, 3-21; Тасева, Л., 
Йовчева, М. К н и г а  н а  п р о р о к  И е з е к и и л... Встъпителна студия, с. 58 
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2. Пространствена за означаване на ‘място откъм лицето или лицевата страна 
на нещо’: ñëà‘â© á æè íà ñåáh" ãîðà æå „æå íàìýíè ïðýæDå ¶„2ðëTђèìîy" 246б27, гр. 
kate/nanti. 

ïðîòèâ© adv et praep + D 
В ЕзF.I.461 предлогът е засвидетелстван в следните типове употреби: 
1. Пространствена за означаване на ‘противоположно движение или 

положение срещу (спрямо) предмета’: è„ ñòà íà ãîðý, ÿ„æå áýà„øå ïðîòèâ© ãðàäó 

246б25, гр. a)pe/nanti Вж. още 245а5; 
2. За означаване на противопоставяне, враждебно отношение ãëàãîëàòè 

ïðîòèâ©] a)ntile/gw 245а26;  
3. За означаване на съпоставяне, сравняване: ìàë¥ áî êàçíè ñ©òü ïðîòèâ© 

íå÷üñòèþ òâîå„ìîy 16:43b/257a23 , гр. sugkrino/menoj + D; 
4. В значение ‘съответно, съобразно’: ÿâëýåòú æå âèäýí·å ïðîòèâ© òðýáîâàí·ó 

229б24; ÿâëåí·å ïðîòèâ© òðýáîâàí·ó ëýïî ¬ñòü 1:26b-28/229б14 ïðîòèâ© ðàçîyìó 

wUâýùà2„òü å„ìîy"251б16. Превежда от гръцки pro/j + А и a)ko¿louqa. 
5. За означаване на ответност: wUâýùàâà© à„çú ïðîòèâ© âàøèìü âúïðîñîìú" 

268a9. 
ïðýìî, adv et praep + D 
Означава противоположно движение или положение спрямо предмета; 

движение и разположение в посока, противоположна на нещо, без отсянка на 
враждебност: è„ êîï·à å„ãî ïðýìî òåáý ïîñòàâèòü 283б29, гр. a)pe¿nanti; è„ ëè÷åñà èa 

ïðýìî" 241б28, гр. kate¿nanti; ïðýìî ëèöó ñâîåìó èäýàøå 227б23, гр. kata/; È„
 

ñòà” íà ãîðý ÿ„æå áýàøå ïðýìî ãðàäîy 247а3 
Намерен бе един случай на съчетаване на предлозите íà и ïðýìî в сложен 

предлог: ñòðà‘í¥" „æå ñ©U íà ïðýìî å„ã·ïòîy 292б22 , гр. su/n. 

ñêâîçý, adv et praep + А 

Означава прекосяване, проникване напряко, открай докрай вътрешността на 
обекта, преминаване, прехвърляне от другата страна. Върви често с префиксални 
деривати на ïðî- и èç-: è„ è„çëýçåøè ñêâîçý í”" 247а30; è„ ïðîêîïàå„òü ÿ„êîæå å„ñòü 

è„çëýñòè ñêâîçý í”" 247б25; è„ ïðîè„äîa ñêâîçý ò” 16:6/254а10  Вж. и 254а24; 
237а17. Превежда от гръцки dia/, рядко e)pi¿. 

ðàçâý, praep +  G 
Този предлог за изключване е употребен в изследвания текст само веднъж в 

състава на сложния съюз ðàçâý å„æå, въвеждащ подчинено изречение, и предава 
гръцкото pa¿rec: ðàçâý å„æå w„ãíþ ïðýäà‘ñòü ñ" âú ïîòðýáëåí·å ëýòíîìîy w„÷èùåí·þ 

å„ãî" ïîòðýáëýå„òü w€ãíü è„ ñêîí÷ýå„ò ñ äî êî‘íöà" 253а3. 

êðîìý аdv , praep  et  conj  
Този предлог със значение ‘извън, освен, с изключение на’ е употребен два 

пъти: êðîìý èñòèí¥ 272а16 , гр. a)llo¿trioj th½j a)lhqei¿aj; êðîìý ëýïîò¥ 
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285б8 , гр. a)peiko¿j; ñè‘ì áî ìíýàõ© ñ êðî‘ìý è„íýa ñòðà‘íü æèâ©ùå" 266б18 , гр. 
kata/ + A. 

ïîäëüãú, praep + А  
Означава ‘надлъж, по дължината на’. В ЕзF.I.461 е употребен двукратно в 

един и същ контекст: ïî äëüãú ìðò âîå ìîðå" 282б21bis, гр. parali¿oj. 

âú  ìýñòî, praep +  G   
Означава замяна на даден предмет с друг. Отговаря на гр. a¹nti¢ Синтагмата 

се конструира по следната схема: âú + съществително/ местоимение в род. п. +  
ìýñòî ‘на местото на нкг’: ðà‘òü æå è„ ïëýíåí·å âú w„áýùàííàà„ãî ìè‘ðà ìýñòî á©äåòü 

¶„å„ðëT¡ìîy" 250а21; ñåãî áî âú ¶„åõîí· ìýñòî ö ðý ïîñòàâèâü 259б22; âú ìåíå ìýñòî] 
e)mo¿j 278a21. По-рядко словосъчетанието съдържа вместо съществително в род. 
п. местоимение с определителна функция във вин. п. (съгласувано с ìýñòî): âú 

òî” ìýñòî 278a10; âú êàêî ìýñòî êàêîâü á¥T " 257a182 . Вж. още 225б23 235а22  
245а12 250б22 269a5 286б3 288б11 306а4 308а1  312б28. 

äýëÿ [äýëå, äýëà], postpositio + G  
В ЕзF.I.461 предлогът е засвидетелстван в следните типове употреби: 
а) за означаване на причина: áåçàêîí·à äýëý, åæå ñúòâîðèø© êú õTђó 236а5; ã ë 

ïî äàëè wU ãðàäà è„çìðåòå áåçàêîí·à äýëý âàøåãî 245б25; 
б) за означаване на цел: Ïðèá¥òêà ðàäè äýëý ñâîå„ãî" êí‘sè ñúäýëîâàà„õ© 

íåïðàâåDíàà ó„áèè„ñòâà 274б19 (с дублиране на синонимния ðàäè); è„ ïðýêëîíåí·à äýëý 

ñâîå„ãî ëúæ© òâîðùå 275а3; 
в) за означение на човек, в чиято полза се върши нещо: äâDà äýëý 310а23; 
г) в състава на сложните съюзи ñåãî äýëý , òîãî äýëý и åãî äýëý. 
Превежда от гръцки предлозите: dia¿ + А, xa/rin + G, e(¿neken + G, peri/ + 

G, u(pe/r + G, a)nti¿ + G , e)pi¿ + D, ei)j, както и безпредложен D causae. Освен 
това поединично се среща като преводно съответствие на подчинителните съюзи 
i(¿na (finale) и o(¿ti (causale). 

Еднократно се среща в състава на сложния предлог âú äýëý] a¹nti¢ (срв. âú 

ìýñòî): òîãî äýëý âúçíåíàâèäèòå ïðúâîå áåçàêîí·å" ãíîyøåí·å áî âú íåíàâèäýí·à 

äýëý ïîëîæè"   307б17. 

ðàäè, postp + G 
Означава причина, цел: Ïðèá¥òêà ðàäè äýëý ñâîå„ãî" 274б18. Счита се за 

кирилометодиевизъм, заместван в преславските паметници с äýëý
6
. В 

изследвания текст също се наблюдава категоричен превес на äýëý спрямо ðàäè 

(222:1). 
И тъй, направените наблюдения показват, че по отношение на предложната 

употреба изследваният текст не се отличава от тенденциите, отразени в другите 

                                                 
6 С л а в о в а, Т. Преславска редакция на Кирило-Методиевия старобългарски евангелски 
превод. – В: Кирило-Методиевски студии. Кн. 6. София, 1989, 92-94. 
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съчинения от епохата. Характерно е предпочитанието към типичните преславски 
лексеми, като äýëý и áëèçü. 
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