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Речниковото богатство на Тържественика от ХІІ век 

 

Тодорка Георгиева 

 

Vocabulary range of Tarzhestvenik from XII century: Аnalysis data are unknown Old Bulgarian 

vocabulary. Researching known under the name of the XII century Tarzhestvenik second part of the unique 

collection Zlatostruy, the author of the report found that it contains ancient lexical material that is not 

recorded in the classic Old Bulgarian manuscripts. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Без данните на паметници като Шестоднев, Златоструй, Беседа против 

богомилите и др., достигнали до нас в руски и сръбски преписи, днес е невъзможно 

да се установи цялото лексикално богатство на старобългарския език. Т. напр. в   

познатата под името Тържественик от ХІІ век втора част на уникалния сборник 

Златоструй от ХІІ в. [1] се съдържа запазен в своя старинен облик лексикален 

материал, свидетелстващ за необятния културен хоризонт на българина през ІХ-Х 

век. На първо място тук стои лексиката, свързана с различни етични, нравствени, 

религиозни и обществени въпроси, която не е отразена в класическите 

старобългарски паметници и по тази причина отсъства в Старославянский словарь 

по рукописям Х-ХІ веков [2]. В Материалы для словаря древнерусского языка [3] 

има немалка група речникови статии, които И. И. Срезневски съставя единствено 

въз основа на засвидетелствани в първата или във втората част на ръкописа 

старобългарски лексеми. До тях се нареждат статии за полисемантични думи, в 

които са отразени непознати за други паметници значения, отразени само в 

четивата на този ръкопис.   

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

Включвайки Златоструй и Тържественик от ХІІ в. сред своите източници за 

лексикалното богатство на староруския език, И. И. Срезневски посочва ръкописа под 

различни названия: Златоструй ХІІ века, Торжественник ХІІ века или Златоструй 

д. 1200 года. В настоящето изложение представяме част от речниковите статии в 

Материалы для словаря древнерусскаго языка, съдържащи непознати на други 

писмени паметници лексеми и значения, извлечени от четивата на Тържественика 

от ХІІ в., л. 66а-113г (= Търж ХІІ в.) [4]:  

âúçäî¬íè¬ ‘рожба; откърмено, отхранено (чедо)’: âúçäî¬íè¬ ñúñüöþ ìî¬þ, л. 

99в, Търж ХІІ в., Житие на Алексей, човека Божи. Срезн III, Допълнения, с. 46. 

äèäðàãúìà ‘дидхрахма’: wáà÷å è ðàæà¬ìûè ÿêî ïîâèíüíú äàòè èìàòú äèäðàãúìà, л. 

100в, Търж ХІІ в., Слово за Благовещение. Срезн I, с. 665. 

çàïüðâà ‘за пръв път?’: äà §æåí¹ ïðèøüäúøààãî ãëàãîëþùè ¬ì¹. §èäè. §èäè. ÷ëzâ÷å. § 

äâüðèè ìîèõú çàïüðâà ïðèøüäú, л. 100б, Търж ХІІ в., Слово за Благовещение. У И. И. 

Срезневски – без превод. Срезн I, с. 941. 

èçèñòè вм. èçýñòè, èçÿìü ‘изям’: íà âüñÿ íàõîäèòü ñúìüðòü. âüñÿ èì¹òü ÷üðâè¬ 

èçèñòè, л. 101а, Търж ХІІ в., Слово за Благовещение. Срезн I, с. 1060. 

èñêðýïí©òè (ñ�), èñêðýïí© (ñ�) ‘вкочаня (се от страх), вцепеня (се от страх)’. С 

това значение думата е посочена само по Търж ХІІ в., Слово за Рождество на Йоан 

Предтеча: äúëãî æå ò¹ ïðýáû èñêðýïú § ñòðàõà, л. 108б. В Шестоднева на Йоан 

Екзарх – èñêðýïýòè. Срв. употребата на този глагол в Поучение за съда, за 

прелюбодейците и за покаянието, Златоструй: àùå áî ¬ì¹ ñúìðüòè ÷àÿòè. òî ¹ìüðå 

ïðýæå ñúìüðòèè èñêðýïý ñòðàõúìü, л. 59г. Срезн I, с. 1120-1121. 
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êëîñüíèêú ‘прокаженик, прокажен’: wñòàâëüøå ñò�üöà áæ�èÿ âú êëýòè ñú êëîñüíèêúìü 

(ìåôÜ ôï‡ ëùâï‡, cum ulceroso), Търж ХІІ в., Слово на св. Василий за Ефрем Сирин, 

л. 89г. В Златоструй срещаме и мотивиращото прилагателно êëîñíüíú: àùå áî 

áîãàòü á¹äåòü à ïëúòèþ êëîñíüíú. òî íåäîñòèæüíî á¹äåòü áëàæåíè¬ ¬ì¹, л. 10г. Срезн I, с. 

1225. 

ëüçú ‘колан, пояс’: è âúçüìú íàïèñà. òàèíû ÿæå èì�øå ñú w(öüìü ñè. è ñú ì(òðèþ. è 

¬æå ã(ëà êú wáð¹÷åíèöè ñâî¬è âú ÷üðòîçý êàêî ¬è äàñòü ïüðñòåíü è ëüçú. è âüñå æèòè¬ ñâî¬ 

íàïèñà äà ïîçíàþòü è ÿêî òú ¬ñòü ñ(íú ¬ãî; Търж ХІІ в., Житие на Алексей, човека Божи, 

л. 98в. Срезн II, с. 66.  

îöýëýòè, îöýëý« ‘изцеля се, излекувам се’: ñëýïèè ïðîçüðýøà. áýñüíèè îöýëýøà, 

Търж ХІІ в., Житие на Алексей, човека Божи, л. 99г. Срезн II, с. 842. 

ïàðàìîíàðü ‘църковен служител, ðáñáìïíÜñéïò’: ïàíîìîíàðü æå èùèòü òàêîãî è íå 

wáðýòå, Търж ХІІ в., Житие на Алексей, човека Божи, л. 98а. В по-късни преписи се 

среща и в облика ïàíàìàðü, ïîìîíàðü. Срезн II, с. 875. 

ïðèêîñíîâåíè¬ ‘прикосновение, докосване, допиране’: âúçüìúøå wäðú ïîíåñîøà ñú 

àðõè¬ï¡Tïúìü äà wñâ�òèòú ñ� ïðèêîñíîâåíè¬ìü òýëîìü ÷(ëâêà á(æèÿ, Търж ХІІ в., Житие на 

Алексей, човека Божи, л. 99г. Срезн II, с. 1415.  

ïðèñüíûè ‘постоянен’ – значението е регистрирано само по Търж ХІІ в., Житие на 

Алексей, човека Божи: è áý ¬ì¹ ¹ðîêú ïðèñüíú, л. 98б. Срезн II, с. 1473.  

ïðîãúíàòè, ïðîæåí© ‘отнеса, пренеса’ – това значение е регистрирано само по 

Търж ХІІ в., Житие на Алексей, човека Божи: âîëåþ æå á(æè¬þ ïðîãúíàíú áûñòü êîðàáëü 

âýòðúìü á¹ðüíúìü è ïðèäå âú Ðèìú, л. 98а. Срезн II, с. 1519.  

ïðýñòîëú ‘кресло; стол с висока облегалка’ – това значение е регистрирано само 

по Търж ХІІ в., Житие на Алексей, човека Божи: òúãäà ïîâåëý �¹ôèìèÿíú ðàáîìú 

ñâîèìú ñòîëû è ïðåñòîëû ïîñòàâèòè ñú ñâýùàìè è ñú òüìüÿíúìü ñúðýñòè ÿ, л. 98г; ¬ãäà 

ñëûøà w(öü ÷üòåíèÿ õàðúòèÿ âúñêî÷è ñú ïðýñòîëà ñêîðî. è ðàñòüðçà ðèçû ñâîÿ è ñýäèíû 

òüðçàøå, л. 99б. Срезн II, с. 1696.  

ï¹ñòîøüíèêú ‘който е в неведение; неуведомен, незнаещ, неизвестèн’: 

�¹ôèìèÿíú æå ðå÷å æèâú (ãü (áú ìîè íå ñúâýäý. âüñè áî ï¹ñòîøüíèöè ñ¹òü, Търж ХІІ в., 

Житие на Алексей, човека Божи, л. 98г. У И. И. Срезневски – без посочване на 

значението. Срезн II, с. 1731.  

ï¹ñòú ‘печален’ – с това значение е регистрирана само в Търж ХІІ в., Житие 

на Алексей, човека Божи: ïî ÷òî ìè íàíåñå ñèöå âúçäûõàíè¬ êîëèêî ëýòú ï¹ñòú áýõú ÷àÿ 

ñëûøàòè ãëàñú òâîè ëè áåñýä¹ òâîþ, л. 99б; ¹âû ìúíý ï¹ñòûíåëþáüíàÿ ãúðëèöå ìîÿ. 

êîëèêî ëýòú ï¹ñòà áûõú ñëûøàòè ãëàñú òâîè, л. 99в; òîëèêî ëýòú ï¹ñòú ¬ñè áûëú âú 

äîì¹ w(öà ñâî¬ãî, л. 99в. Срезн II, с. 1733.  

ï¹ñòûíåëþáüíûè ‘обичащ уединението’: ¹âû ìúíý ï¹ñòûíåëþáüíàÿ ãúðëèöå ìîÿ, 

л. 99в, Търж ХІІ в., Житие на Алексей, човека Божи. Срезн II, с. 1733.  

ï¹ñòûíåëþáèöà ‘обичаща уединението’: ãúðëèöè ñ� ¹ïîäîáëþ ï¹ñòûíåëþáèöè. è 

¬äèíîì¹æèöè, л. 98б, Търж ХІІ в., Житие на Алексей, човека Божи. Срезн II, с. 1733.  

ñêâüðíüíûè ‘долна риза; оскъдно облекло’ – това значение е регистрирано само 

в Търж ХІІ в., Житие на Алексей, човека Божи: ñíúõà æå òåêúøè âú ñêâüðíàõú ðèçàõú 

ñ¹ùè ïëàêàøå ñ� ã(ëùè ¹âû ìúíý ï¹ñòûíåëþáüíàÿ ãúðëèöå ìîÿ, л. 99в; Срезн ІII, с. 372. 

ñëîâîäàðèâûè ‘дързък в думите, остроезичен, прекословещ’: ã(ëà ¬ì¹ ïîïú. wñòðú 

¬ñòü âëD¡êî è ñëîâîäàðèâú. è ¹áîÿõú ñ� ¬äà êàêî ïðåðå÷åòü ñëîâî, Търж ХІІ в., Чудо на св. 

Василий с Анастас презвитер, л. 89г. Срезн IІI, с. 420. 
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ñ¹æèòè¬=ñ©æèòè¬ ‘съпруг’ – това значение е регистрирано само в Търж ХІІ в., 

Слово за Благовещение: è àçú ëèøèòè ñ� èìàìú ñ¹æèòèÿ è ëþáúâå. à òâîþ ãëàâ¹ òåñëîþ 

§ñý÷åòü, л. 100б. Срезн IІI, с. 612. 

ñúâýäýòè, ñúâýìü и ñúâýäý ‘зная, узная; разбера’: �¹ôèìèÿíú æå ðå÷å æèâú (ãü (áú 

ìîè íå ñúâýäý. âüñè áî ï¹ñòîøüíèöè ñ¹òü, Търж ХІІ в., Житие на Алексей, човека Божи, 

л. 98г. Срезн ІII, с. 678. 

ñúêûïýòè, ñúêûïý« ‘бликна, изтека, изкипя’: ñêûïý èñ êîâü÷åãà ¬ì¹. ì¹ðî 

áë(ãîâîíüí�, Търж ХІІ в., Житие на Алексей, човека Божи, л. 99г. Срезн IІI, с. 729. 

Според мене на това място се чете форма на глагола èñêûïýòè, а не на ñúêûïýòè, 

затова предлагам по-широк контекст: áë(ãîâýðüíûè æå öðT¡� ïîâåëýñòà ñúòâîðèòè êîâü÷åãú 

çëàòú è ¹êðàñèòè è êàìåíè¬ìü äðàãûìü è áèñúðúìü. è ñúòâîðüøå è âúëîæèøà âú íü òýëî 

÷ëîâýêà á(æèÿ Àëåêñèÿ. ìT¡ö� ìàðòà âú .(ç¶. è ïðàçäüíüñòâîâàøà .(ç. ä(íèè. w(öþ è ì(òðè è ñíúñý ò¹ 

ïðýáûâàþùåìú á(æè¬þ á(ëãîäýòèþ. èñêûïý èñ êîâü÷åãà ¬ì¹. ì¹ðî áë(ãîâîíüí�. è ñåì¹ ÷þäåñè 

áûâúø¹. âüñè íåä¹æüíèè ñúáðàøà ñ�. è âúçèìàþùå ìàçàõ¹ ñ�. è èñöýëåâàõ¹ ñëàâ�ùå è 

õâàë�ùå w(öà è ñ(íà è ñò(ãî ä(õà
5

.  

ñúìëýòè, ñúìåë« ‘сдъвча’ – регистрирано само в Търж ХІІ в., Житие на Алексей, 

човека Божи: ïèùþ ç¹áû ñúìëýâú, л. 99г. Срезн IІI, с. 749.  

ñúðîè ‘сборище, тълпа’: òúãäà áûT¡ ñúðîè âåëèêú. è âúñõâàòèøà Ñòå»àíà è ñúâ�çàøà è 

¹òâüðäèøà è çýëî, Търж ХІІ в., Слово за първомъченик Стефан, л. 82в. Срезн IІI, с. 

816. 

òúëêàðü ‘преводач, тълмач’: è ñúáûT¡ ñ� íàïèñàíè¬. òúãäà ñêî÷èòü ÿêî ¬ëåíü õðîìûè. è 

ÿñíú á¹äåòü ÿçûêú ã¹ãúíèâàãî. ïðîã(ëàâúøþ æå àáè¬ ¬ì¹ ãðü÷üñêû. âüñè òîìü ÷àñý 

ïðîñëàâèøà (áà âüñåìîùüíàãî. è ñë¹øàþùà ìîëåíèÿ áîÿùèõú ñ� ¬ãî. è ä(õîâüíî ïîâåñåëèâú ñ� ñú 

íèìü íà .(ã. ä(íè è ñ(òè ¬ãî ïðîçâ¹òåðà. è òúëêàð� äèÿêîíà. è §ï¹ñòè ÿ ñú ìèðúìü ñëàâ�ùà (áà 

(TñìçíÝá), л. 89а, Търж ХІІ в., Слово на св. Василий за Ефрем Сирин. Срезн IІI, с. 

1044. 

¹âèðèòè, ¹âèð« ‘скося, присвия (очи)’: è ¹âèðü w÷è ñâîè çüð�øå íà ä(âöþ, Търж ХІІ в., 

Слово за Благовещение, л. 101в. Срезн IІI, с. 1122.  

¹êúíÿ ‘мерителна единица, мярка за вместимост’: § íåäýë� äî íåäýëý ïðè÷àùàþùà 

ñ� ñ(òûõú òàèòú (sic вм. òàèíú). è (â. ¹êúíè õëýáà. è .(â. ¹êúíè âîäû ïèÿøå. âüñ� íåäýë� íå 

ÿäûè, Търж ХІІ в., Житие на Алексей, човека Божи, л. 99а. Срезн IІI, с. 1194. 

¹îð©æäàòè ñ�, ¹îð©æäà« ñ� ‘въоръжавам се’: ïî ÷òî ¹wð¹æà¬øè ñ� íà ìëàäåíüöà, 

Златоструй=Тържественик, Слово за Ирод и младенците, л. 84а. Срезн IІI, с. 

1236. 

¹îð©æèòè ñ�, ¹îð©æ© ñ� ‘въоръжа се’: ïî ÷òî ¹wð¹æè ñ� íà ìëàäåíüöà, Търж ХІІ в., 

Слово за Ирод и младенците, л. 84а. Срезн IІI, с. 1236. 

¹ñâüí©òè, ¹ñâüí© ‘съмна (се), разсъмна (се), развиделя (се), зазоря (се)’: ¹òðî áî 

ìè ðåêëú öðzü. ¬æå ¹ñâüíåòü. òîæå âû õîùþ ïîñýùè, Търж ХІІ в., Чудо на св. Николай с 

Василий, сина на Агрик, л. 70в. Срезн ІІI, с. 1263. 

¹÷åòàòè, ¹÷åò© ‘причисля’ – това значение е регистрирано само в Търж ХІІ в., 

Чудеса на св. Николай Чудотворец: Ïåòðú ðåêîìûè áëzãûõú ïàì�òüíú ÷üðíüöü § âîèñêàãî 

áûâú ¹÷àñòèÿ. ò¹ áî á�øå ¹÷åòàíú âú ïàì�òü. âú ïúëöý ñòàðýè ñú âîè, л. 74в. Срезн ІІI, с. 

1336. 

                                                 

�

5

 Мастилото на лист 99в-г е силно избледняло, поради което някои думи се четат трудно – вероятно 

затова написаната на два реда глаголна форма è-ñêûïý е разчетена като ñêûïý.�
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õ¹ñèòè, õ¹øò© ‘разбойнича, грабя’: ïîèäîøà .ã�. ãàëýÿíè. õîò�ùå êú Ñåë¹íþ õ¹ñèòü, 

Търж ХІІ в., Чудо на св. Николай и на св. Георги, л. 74а. Срезн ІІI, с. 1423. 

õûæèöà ‘стаичка, къщичка’ – значението е регистрирано само по Търж ХІІ в., 

Житие на Алексей, човека Божи: âú ïàïúðòý âúõîäà ìî¬ãî ñúòâîðèòå ¬ì¹ õûæèöþ, л. 

98б. Срезн ІІI, с. 1426. 

÷üðòîãú ‘брак’ – значението е регистрирано само по Търж ХІІ в., Слово за 

Благовещение, л. 100в: wíà æå ðå÷å êú íåì¹ íå ¹æå áðàêú. íýñòü ÷üðòîãà. òî ¹æå ëè 

ðîæüñòâî. Срезн IІI, с. 1569. 

÷üðòîæüíûè ‘встъпващ в брак’ – това значение е регистрирано само в Търж ХІІ в., 

Слово за Благовещение, л. 102б: íå âúñýÿíî ðîæüñòâî. íå áðà÷üíà wòðîêîâèöà. íå 

÷üðòîæüíàÿ äýâà. Срезн IІI, с. 1570. 

¬äèíåì©æèöà ‘жена, съпруга на един мъж’: ãúðëèöè ñ� ¹ïîäîáëþ ï¹ñòûíåëþáèöè è 

¬äèíåì¹æèöè, Търж ХІІ в., Житие на Алексей, човека Божи, л. 98а. Срезн I, с. 811. 

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Тържественикът от ХІІ век, представляващ втората, календарна част на 

сборника Златоструй от ХІІ век, обогатява старобългарския речник, като въвежда в 

обръщение редица нови думи и значения. Сравняването на неговия лексикален 

състав с целия корпус думи на достигналите до нас писмени паметници (според 

Старославянский словарь по рукописям Х-ХІ веков) показва наличието на 347 

еднокоренни суфиксални съществителни имена, 164 префиксални образувания и 

264 композита, които не се срещат в класическите старобългарски паметници, но без 

съмнение са принадлежали на нашия език.  

От друга страна, 175 думи, сред които áåçú÷èíüñòâî ‘неподчинение, буйство’, 

æëýçà ‘жлеза’, çúëîëèêûè ‘злолик, некрасив’, ê¹ïèùå ‘тържище, пазар’, ïðèêîñíîâåíè¬ 

‘прикосновение, докосване’, ð¹äà ‘руда’, ñêîðîìèíûè ‘бързоотминаващ, недълговечен’, 

ñëîâîäàðèâûè ‘дързък в думите, остроезичен, прекословещ’, òåíòà ‘сенник, тента, 

шатра’, òðàâüíèêú ‘поляна, ливада’, òúëêàðü ‘преводач’, ÷üðâèëüíèöà ‘бояджийница’ и 

много други, са извлечени от И. И. Срезневски за Материалы для словаря 

древнерусского языка единствено от Златоструй и Тържественик (ХІІ в.). Една 

част от тези думи са народни, разговорни, а друга – създадени от старобългарските 

книжовници при използване възможностите на богатата система от средства за 

словообразуване.   
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[3] Срезневский, И. И. Материалы для словаря древнерусского языка. Санкт 

Петербург, 1893-1912. 

[4] Допълваме дадената в Материалы для словаря древнерусского языка 

информация за извлечените единствено от Тържественика (ХІІ в.). думи с 

посочване на: 1) заглавие на календарното слово в ръкописа; 2) лист и колона, 

където се чете лексемата; 3) съответен том и страница в Материалы для словаря..., 

където е поместена речниковата статия. Там, където у И. И. Срезневски не е 

посочено значението на дадена дума, сме се опитали въз основа на контекста да 

дадем адекватното й съответствие на съвременен български език. Когато от 

разглеждания ръкопис е извлечено неизвестно на други писмени паметници 

значение на вече позната дума, това изрично е посочено, като семантиката е 

въведена с указанието: това значение е регистрирано само в Търж ХІІ в. 
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За контакти: 

Доц. д-р Тодорка Георгиева, Катедра по филологически науки, Филиал-

Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев” 

 

Докладът е рецензиран. 

 

 

 

 

 

 


