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Целта на настоящия доклад е да разгледа употребите на лексемата един и на 

нейните словоформи в Тихонравовския дамаскин (паметник от XVII век, един от 

ранните представители на новобългарската група дамаскини) и да установи 

доколко употребите съвпадат с тези в съвременния български език. Акцент се 

поставя върху случаите, в които лексемата се употребява като показател за 

референтна неопределеност.  

Примерите, които са използвани в доклада, са от изданието на 

Тихонравовския дамаскин на Елена Дьомина от 1971 г. Тъй като текстовете в 

новобългарските дамаскини са адаптации на новобългарски на съответните 

текстове, написани на архаичен книжовен език и на места се влияят от него, за 

сравнение се използват и примери от Еленския дамаскин – паметник от втората 

четвърт на XVII в., написан на архаичен книжовен език с ресавски правопис. Тъй 

като повечето от тези жития и слова са преводни, се дава и гръцкото съответствие 

там, където на този етап на работата бе възможно да се установи – в Житието на св. 

Евстатий, което е превод в Еленския дамаскин от текста на Дамаскин Студит в 

неговия сборник “Съкровище” (Δαμασκινος Στουδίτης: Θησαυρός). В доклада е 

използвано издание от 1804 г., пазено в НБКМ. Понякога има съвпадение в 

употребата на един в гръцки, в Еленския дамаскин и в Тихонравовия – нито една от 

тези употреби не може да се определи като книжна калка: тя е в съответствие с 

нормите на българския език и може да се тълкува като обща езикова особеност, 

която улеснява превода. Някои от словата от Тихонравовия дамаскин, от които са 

ексцерпирани примерите, нямат аналог в Еленския и гръцкия дамаскин и не бе 

възможно на този етап да се намерят съответни примери в текст на архаичен език и 

в гръцки, но и от приведените примери може да се видят най-общо тенденциите.  
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Съвременното състояние на езика се илюстрира чрез примери от електронен 

корпус от 70 млн словоформи, събран от екип с ръководител ст. н. с. К. Симов от 

Лабораторията по лингвистично моделиране към БАН1.  

В българската лингвистична наука съществува спор по отношение на 

граматическия статут на лексемата един. Все още не е изяснен въпросът дали 

лексемата  е многозначна или става дума за омонимни значения (на числително име 

и на неопределително местоимение). Както посочва П. Осенова, за пръв път у  

Буров наред с тази значения се появява и значението неопределителен член 

(Осенова 2002: 14). 

По произход един е местоимение-прилагателно. П. Пашов отбелязва, че 

“думата един със своите форми (един, една, едно; едни) само семантически се 

отнася към числителните, морфологически не е числително, а местоимение-

прилагателно, съгласуващо се по род и число със съществителното, към което се 

отнася” (Пашов 1964: 114). 

По своите функционални характеристики един се определя като числително 

бройно. Тази употеба е засвидетелствана на всички етапи от развитието на 

българския език. В Тихонравовския дамаскин употребите на един като числително 

име са многобройни: Íèòî çà ñâîà ãëT¡à êëüíè ñå îòè íå ìîæèøü åäíî âëàêíî äà ñòîðèøü 

áýëî èëè ÷åðíî (Тихонравовски дамаскин2 1971: 47); è âúçíåñåí·2 õЃâî è êðT¡òîâü äЃíü äà 

ïðàçäíóâàøü ïî åäèíü äЃíü (Тихонр. д. 1971: 48); ïîäîáðý ò· å äà ñå çàñðàìèøè òóêà ïðýD 

åäíîãî ÷Ѓëêà íåæåëè äà ñå çàñðàìèøü íà îíÿ ñâýòü ïðýD õ1ëÿäî õ1ëÿäè àãЃãë1 è ÷Ѓëê1 

(Тихонр. д. 1971: 51); è ïðýá1 wïàñàíü ñúñ âúæåòî çà åäíà ãîäèíà (Тихонр. д. 1971: 

54). Те не се различават от употребите в съвременния български език (Срв. с 

употребата на един в примера [можете да поглезите хлапето с един 

"Макдоналдс]). 

                                                 
1 Част от тези примери вече са използвани в работа на тема “Облигаторност и 

факултативност на един като показател за референтна неопределеност”, която съм разработвала в 

съавторство с Елиза Василева. 

 
2 По-нататък: Тихонр. д.  

 2



Иван Харалампиев отбелязва, че в старобългарски числителното päèíú в 

определени условия е получавало значение  “единствен”, което в старобългарските 

писмени паметници по-често се поема от удължената форма päèí1è. (Харалампиев 

2001: 121). Значението на един като показател за уникалност на обекта (синоним на 

“единствен”) се пази и в ранния период на новобългарския език като обикновено 

при този тип употреби един е  съгласувано определение към лексеми, назоваващи 

Бог или някои от светците: Àìè í1å  õðT¡ò·àíå ùîòî âýðóâàìå â1 åäíîãî á‚à á‚ëãàãî è 

äîáðàãî (Тихонр. д. 1971: 47); çàùî ò1 ñ1 2äèíü á_ü ùî ÷èíèøü ÷þäåñà (Тихонр. д. 

1971: 68).  

 Широко разпространена и до днес е употребата на  един със значение “един 

и същ” в примери като Ние учим в един университет; От един град сме. В 

Тихонравовския дамаскин такива примери са: âëúõâà è ñúìðüòü òî ñú åäíî 

(Тихонр. д. 1971: 52); Ïîãóáèë á1 íàT¡ ñè÷êè áú åäèíü ÷àT¡ (Тихонр.д. 1971: 48). Във 

втория пример лексемата åäèíü може да бъде интерпретирана и като числително 

име.  

Както в съвременния български език, така и в началния етап от формирането 

на новобългарския език е широко  разпространена употребата на един в 

дистрибутивна функция, напр. È ò·å ¹õëýóâàòü åäí1 íà åäíà ñòðàíà à äðóã1 íà äðóãà 

ñòðàíà (Тихонр. д. 1971: 62); íè ñàì1 äýöàòà íà çíàÿõà åäèíü äðóã1 ÷å ñà áðàò·à îòè 

áýõà åäíî  ¹ åäíîãî ÷ëЃêà, à äðóãî ¹ äðóã1ãî (Тихонр. д. 1971: 74). В Тихонравовския 

дамаскин се наблюдава конкуренция между съчетанията  åäèíú - äðóãú  и  åäèíú - 

åäèíú при изразяване на дистрибутивност (Срв: Áѓü ñòîðè  ÷ëЃöè åäí1 äîáð·è à åäí1 

çë1è (Тихонр. д. 1971: 47) и предходните примери).  

В началния етап от формирането на новобългарския език се наблюдава и 

една интересна употреба на  лексемата, която днес не се е запазила – употреба при 

сравнения. В тези случаи åäèíü изпълнява стилистична функция и подсилва 

сравнението. Такива примери са: íåäýèòå ìå áðàò·å è wUöè, àìè ìå wñòàâýòå êàòî 

åäíîãî ïñà âîíåùà äà ñè óìðó (Тихонр .д. 1971: 55); è âèäýa ÷å èñõîäè wUâúòðý  èçü 
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wëòàðüòü êàòî åäèíü ä·êîíü, è äðæè êàäèëíèöà è êàäè öðêâàòà (Тихонр. д. 1971: 62); wa 

wa òåæêî ìåíå. êîãà ëè  áýa êàòî åäíà îâîøêà õóáàâà è èìàõü è ëèñò·å è ïëwäü, à ñåãà wñòàa 

ñóõü è wïàëåíü (Тихонр. д. 1971:74). Може да се допусне, че тази употреба на åäèíü в 

Тихонравовския дамаскин отразява народния говор през периода, тъй като в 

Еленския дамаскин, написан на архаичен книжовен език, лексемата åäèíü не се 

използва при сравнения. В този дамаскин съответствието на последния цитиран 

пример е ¹â¥, ìíý ¹âû, ÿêî èíîãäà áýa ÿêîæå äðýâî èñïëüíü ëèñòâ·å è ïëîäà 

(Еленски дамаскин Л 336а- 334а3)4. Лексемата липсва и в гръцкия текст на словото 

за св. Евстатий от книгата “Съкровище” на Дамаскин Студит, послужил за основа 

на българските преводи:  ώς δένδον γεμάτον φύλλα καί καρπόν  (като дърво, пълно с 

листи и плод).  

В Тихонравовския дамаскин се срещат обаче и изключения, при които 

лексемата åäèíü отсъства при сравнение, напр.: åäèíü êîòåëü ãîëýì, ùî áýøå wáðàç±ò 

ìó êàòî âîëü  (Тихонр. д. 1971: 79). Възможно е такива примери да се дължат на 

архаичния оригинал, в който отсъстват. 

В старобългарски език päèíú заедно с частицата ëþáî участва в 

образуването на неопределителното местоимение ëþáîpäèíú.  В семантиката си 

лексемата носи значение на неопределеност, осъзнавано още в старобългарския 

период от развитието на нашия език. В своята “Историческа граматика на 

българския език” Ив. Харалампиев пише, че “още в старобългарски е била 

ограничена употребата на неопределителните местоимения 2òåðú и îíúñèöà. В 

паметниците от този период има немалко примери, в които 2òåðú е заменено с 

íýê1è и  päèíú. Числителното име един и днес пази способността си да се 

употребява със значение “някой”. (Харалампиев 2001: 119). За тази особеност на 

числителното име един говори и К. Мирчев (Мирчев 1978: 191).  

                                                 
3 по-нататък: Ел. д.  
4 вж “Опис на славянските ръкописи в Софииската народна библиотека”, т. V  
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В лингвистиката съществува  спор по отношение на граматичната функция 

на лексемата един, когато тя съдържа в семантиката си значение на 

неопределеност. 

Категорията определеност-неопределеност се определя от различните 

изследователи като морфологична, изреченска или семантико-прагматична 

категория, като най-разпространено е схващането, че това е словоизменителна 

морфологична категория, мотивирана само при съществителните имена. Днес 

категорията се мисли като тричленна, включваща субкатегориите определеност, 

референтна неопределеност  и нереферентна неопределеност. В морфологично 

отношение определеността се изразява с определителен член, нереферентната 

неопределеност – с нулев определителен член, а при изразяване на референтна 

неопределеност има тенденция за употреба на един плюс нечленуваната форма на 

съществителното име.  

 Според Граматиката на съвременния български книжовен език “като 

неопределително местоимение се употребява и числителното бройно един, една, 

едно, едни, когато с него не се означава единичност на определения обект, а 

неопределеност” (ГСБКЕ т.II 1983: 204). Ст. Стоянов и В. Зидарова също застъпват 

тезата, че първичното числително един изпълнява и функцията на неопределително 

местоимение. 

В българската лингвистична наука са изказвани и мнения, че един 

функционира като неопределителен член. Тази теза е възприета от Ст. Георгиев, 

Св. Иванчев, Ю. Маслов и др.  

В настоящия доклад приемаме становището, че в съвременния български 

език процесът на морфологизиране на един все още не е завършил и че употребата 

му като показател за референтна неопределеност не е облигаторна във всички 

случаи на изразяване на признаците “обособеност и неидентифицираност”.  

Има обаче случаи при които употребата на лексемата като показател за 

неопределеност е задължителна. Това са случаите, когато един е показател за 

неизразена в контекста информация (която обикновено се носи от определенията и 

от подчинените определителни изречения), напр: [Долетя с една "газка" младият 

сержант Ковальов]. В Тихонравовския дамаскин такива примери са следните: 
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âèäý íàñúíý ¶ãóìåíü, åäèíü ìóæü ñòîè è wáëý÷åíü âú áýëè ðèç1 (Тихонр. д. 

1971:550), è åäèíü åâðåèíü ïðèñìý ìó ñå (Тихонр. д. 1971: 60) È âú åäèíú äЃíü åäèíú 

êàëóãåðü èçëýçå âüíü è çàâàðè ãî,÷å ñè äàâà ÿñòèöåòî íà ñ1ðîìàñè (Тихонр. д. 1971: 

54). В тях липсват конкретизиращи определения към подлога, затова употребата на 

åäèíü е релевантна.  

 Подобна употреба се наблюдава и когато лексемата е част от групата на 

обстоятелственото пояснение:  

- при обстоятелствени пояснения за време: È âú åäèíú äåíü wUèäå íà êëàäåí±öü äà 

ïî÷ðïå âîäü è äà äîíåñå (Тихонр. д.1971: 54); è íà åäèíü ïðàçDíèêü çàíåñå ¹ öðЃêâà äàðü 

áЃó (Тихонр. д. 1971: 60); è âü åäèíü äЃíü èñïëüçý îíçè ñìîêü wU ìýñòîòî ñè (Тихонр. д. 

1971: 57). В Еленския дамаскин  на последния цитиран пример отговаря фразата âú 

åäèOæå äí_ü çì· èçèäå (Ел. д. Л336а- 344а), т.е. в този случай се употребява един дори 

в архаичния превод.  

- при обстоятелствени пояснения за място: òîãàçè ïîâåëý äà ã1 èçâåäóòü íà åäíî ïîëå 

è äà ïóñòåòü íà òýa åäíîãî ëúâà ãëàäíà  (Тихонр. д. 1971: 79); êàòî èçëýçå wU ðýêàòà 

ñýäå íà åäèíú êàìèêü è ïëà÷å (Тихонр. д. 1971: 74). В тези случаи обаче не можем да 

бъдем сигурни дали тези употреби отразяват народния говор или са резултат от 

дословен превод, тъй като в гръцкия оригинал също е използвано словосъчетанието 

“един камък” (μίαν πέτραν). Подобна е употребата и в Еленския дамаскин: ñýäå íà 

åäèíîN êàìåíè (Ел. д.: Л 336а- 344а), но най-вероятно подобен тип употреби на един 

са били характерни и за народния говор. Те имат широка фреквентност и в 

съвременния български език: [Един "прекрасен" ден сръбски танк разрушава 

цялата махала], [Ето защо една нощ успях да се промъкна до един от външните 

постове]. 

В Тихонравовския дамаскин се наблюдават и случаи на задължителна 

употреба на åäèíú при пряко допълнение: è ñëó÷è ñå ÷å èçíåñîâàõà åäíîãî ìðüòüâöà äà 

ãî ïîãðåáóòü (Тихонр. д. 1971: 67). В съвременния български език прякото 

допълнение в някои случаи изисква задължителна употреба на един, дори когато в 
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именната група има повече от едно конкретизиращо определениe: [госпожица 

Асако намерила един "доброволец" от музейните работници да скрие вилиците].   

Макар че днес са възможни употреби на един като показател за референтна 

неопределеност, когато са налице конкретизиращи обекта определения или 

подчинени определителни изречения, в паметници от началния етап на 

новобългарския период, какъвто е и Тихонравовският дамаскин, тези примери са с 

по-висока фреквентност. Причина за  това е фактът, че през този период 

съгласуваните определения все още са по-често задпоставени и един се явява 

главният конкретизиращ обекта маркер, пр: âèäý ïðDý ñåáý åäèíü ðîãà÷ü ãîëýìü 

(Тихонр. д. 1971:70); è äîèäîõà äî åäèíü äîëü äëüáîêü (Тихонр. д. 1971; 70) ); òîãàçè 

ïîâåëý äà ã1 èçâåäóòü íà åäíî ïîëå è äà ïóñòåòü íà òýa åäíîãî ëúâà ãëàäíà  (Тихонр. д. 

1971: 79). При първия пример не може да се установи дали употребата на един като 

показател за референтна неопределеност отразява народния говор, тъй като 

лексемата е употребена и в гръцкия оригинал (μíαν έλαφον  μεγάλον – един елен 

голям), и в Еленския дамаскин (çðèòü ïðýD ñåáå åäíîãî åëåíà âåëèêàòýëîN). При втория 

посочен пример обаче (è äîèäîõà äî åäèíü äîëü äëüáîêü) åäèíü липсва както в 

Еленския дамаскин (ïîñòèøå ìýñòî ¹äîëíî âåëèêî âú çåìëè), така и в гръцкия 

оригинал (τóπον χάσμα μέγα της γηας – място много голямо на земята), което дава 

основание да се смята, че тази употреба е била застъпена и в разговорната реч.  

Има обаче и примери, в които лексемата не е употребена в тази позиция: è èìàøå 

òàìî âúáåëü ãëüáîêú (Тихонр. д. 1971: 55), което може да се дължи и на влияние на 

архаичния оригинал. 

Може да се твърди, че употребата на един като показател за референтна 

неопределеност в текстовете от Тихонравовския дамаскин не е последователна. 

Åäèíü често не се среща в позиции, в които употребата му в съвременния 

български език е очаквана, макар и да не е облигаторна, напр: è ò·à ðý÷è êàòî ÷þ 

ñvìåwí wU ñòàðöàòîãî. èçëýçå èç öðêЃâàòà è wUèäå íà ïóñòî ìýñòî è ëåæà íè÷êè íà çåìëè 

(Тихонр. д. 1971: 53);; è íàèäîõà ãâîçä·åòî ïîä êàìèêü (Тихонр. д. 1971: 68) è 

íàïîêîíü ïîáýãíà íèêîè ãî íå çíàÿ. È wUèäå íà ïóñòî ìýñòî (Тихонр. д. 1971: 55). В 
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съвременния български език в този случай по-честа е употребата на един като 

показател за референтна неопределеност (и отиде на едно пусто място; и 

намериха гвоздеите под един камък). Друг такъв пример са изреченията è ïîñêîðó 

íàïðàñíî äîèäå ëúâü è çàíåñå äýòå ìó (Тихонр. д. 1971:73); è ïîñêîðó ïàêú äîèäå âëúêü 

è çàíåñå è äðóãîòî (Тихонр. д. 1971: 73). В тези случаи обектите са маркирани с 

признака обособеност, но той не е изразен лексикално. В съвременния български 

език тук е очаквана появата на един като показател за референтна неопределеност, 

още повече, че липсват всякакви определения, които да конкретизират обектите.  

Изреченията È èìàøå áëèçó òîâà ìýñòî ñåëî çîâýøå ñå ôàëàñ·è (Тихонр. д. 

1971: 55) и   È äîèäå äî åäíî ñåëî, ùî ñå çîâýøå âàäèñòîíü (Тихонр.д. 1971: 74) са 

пример за това как при една и съща семантична конструкция показателят за 

референтна неопределеност може да бъде или да не бъде изразен. 

Текстовете от Тихонравовския дамаскин свидетелстват, че през XVII в. в 

книжнината все още е много силна конкуренцията между един и някой. Често те 

се употребяват като пълни синоними. В това отношение интересен пример е 

изречението  ñЃùåííèêú íýêîè ñú åäíîãî áëЃãîãîâýííîãî ä·àêîíà ëþáîâü èìàõà äîáðü 

ìåæäó ñåáý ñè (Тихонр. д. 1971: 61), където в една и съща функция (като показател 

за референтна неопределеност) са употребени и åäèíú, и íýêîè.  

 Някой се появява в позиции, в които днес е закономерна появата на един 

като показател за референтна неопределеност: ïî âîëÿ áæЃ·à ïð·äå íýêîè êíåçü 

ñòðàöèíñê1è çà ìîëáà (Тихонр. д. 1971: 57);  ïîèäîõà íýêîè êàëîåðå íà ñЃòãî îЃöà àììîíà 

(Тихонр. д. 1971: 63); Íýêîà  (вм.åäíà) æåíà wæúäíý íîù¸ ¶ óçå ñòîìíà è íàïè ñå âîäó 

(Тихонр. д. 1971: 56). В Еленския дамаскин съответствието на последния пример 

(Íýêîà æåíà) е æåíà æå íýêàÿ (Ел. д. Л 336а – 344а), което показва, че тази употреба 

е била характерна не само за разговорния, но и за книжовния език на един по-ранен 

етап.  

Среща се конкуренция между  лексемите един и някой и в случаите, когато 

са част от обстоятелственото пояснение, пр. è ïî íýêîå âðýìå ðàçìèðè ñå îíîâà ìýñòî 

âàðâàðñêî (Тихонр. д. 1971: 74). Такава конкуренция съществува и в съвременния 
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български език още повече, че  при словосъчетанието “по някое време” се 

наблюдава процес на фразеологизация. В началния етап на новобългарския период 

обаче тези примери са с висока фреквентност, напр: è âîäè ñè äýöàòà è äîèäå äî 

íýêîà ðýêà ãîëýìà (Тихонр. д.1971: 73). В Еленския дамаскин същото изречение 

гласи: Äîèäå äî íýêîþ ðýêó (Ел. д. Л. 336а – 334а), докато в гръцкия текст се 

използва лексемата един (εις ενα ποταμóν – до една река). Това дава основание да се 

предположи, че в Еленския дамаскин е отразена книжовна тенденция, която под 

влияние на архаичния оригинал е запазена и в паметници, отразяващи по-късен 

етап от развитието на езика, какъвто е и Тихонравовският дамаскин. 

Същевременно може да се предположи, че тази особеност се е срещала и в 

народния говор, тъй като употреби на някой вместо на един са запазени и до днес.  

Това показва, че в ранния етап от формирането на новобългарския език на 

един се приписва функцията на неопределително местоимение.  На този  етап все 

още не може да се говори и за противопоставяне на субкатегориите определеност и 

неопределеност, тъй като все още не е последователна употребата на 

определителния член, т. е. утвърждаването на категорията определеност – 

неопределеност в българския език  не е окончателно приключило.  Въпреки това 

през XVII век вече са налице определени случаи, в които лексемата един като 

маркер за обособен, но неидентифициран обект се употребява с висока 

фреквентност, макар и не напълно последователно. Тази непоследователност в 

ранните новобългарски дамаскини би могла да се дължи и на влияние на 

оригиналите на архаичен език.  Прави впечатление също, че докато в съвременния 

български език е възможна употребата на  един като показател за референтна 

неопределеност  в съчетание с абстрактни съществителни имена (напр: [това е 

най-лошото решение за една независимост], макар и със стилистични функции, в 

анализираните примери от Тихонравовския дамаскин åäèíú се употребява само с 

конкретни броими съществителни.  

 Освен това през XVII в. се наблюдават и някои типове  употреби на един, 

които в съвременния български език вече са изчезнали. Това налага извода, че 

употребите на лексемата претърпяват трансформация, която може би е по посока 
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на пълното ú десемантизиране и превръщането ú в морфологичен определител. 

Засега обаче един все още е пълнозначна  (полисемантична или реализираща се 

чрез омонимни варианти) лексема, която в определени случаи може да бъде 

тълкувана и като синтактичен определител за изразяване на референтна 

неопределеност  в съвременния български език.  
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