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ЛЕКСЕМИТЕ С КОРЕН -БЛАГ- В ИСТОРИЯТА НА 
БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

Abstract: The semantic realizations of the words with -благ- in the history of Bul- in the history of Bul-
garian literary language are examined in this paper. The linguistic facts of old Bulgarian 
manuscripts, Tihonravov damaskin, dialects and modern language are used. The system 
of phrases and sentences with благ and its distribution in different cultural contexts are 
analyzed.
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Целта на това изследване е да проследи и осмисли промените в лексикал-
ното гнездо с корен -благ- в историята на българския език от старобългарския 
период до днес. Основните задачи са:

1. Да се представят количествените изменения – отпадането на едни и 
появата на други лексеми през различни периоди от развитието на ези-
ка и в различните му форми: книжовна и диалектна.

2. Да се анализират семантичните процеси при лексемите с корен -благ- с 
оглед на основните номинационни признаци, които се откриват в зна-
ченията им.

3. Да се проучат различните типове словообразуване: афиксална дерива-
ция, композиция, парадигматична деривация, семантична деривация, 
лексико-синтактична деривация и тяхното отношение към семантич-
ното развитие на лексемите с корен -благ-.

4. Да се открие ролята на тези лексеми при изграждането на българската 
езикова картина на света с оглед на възможностите им да вербализират 
значими културни концепти като добро, зло, праведност, греховност, 
чистота, нечистота и др.

В проучването се използват диахронният и синхронният метод, съчетават 
се описателният и съпоставителният подход, семантичният и концептуалният 
анализ. Езиковият материал обхваща старобългарските класически паметни-
ци по данни от Историческия архив на Секцията за история на българския 
език към Института за български език, новобългарските дамаскини по данни 
от представителния за тази книжнина Тихонравов дамаскин, съвременната 
книжовна норма по данни от Речника на българския език, издание на Секци-
ята за българска лексикология и лексикография към Института за български 
език, и диалектите по данни от Архива на Секцията за българска диалектоло-
гия и лингвистична география към Института за български език. 
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В старобългарския книжовен език лексемата благъ има две основни зна-
чения: първото е конкретно – ‘с приятен вкус, сладък’; второто е абстрактно 
– ‘добър, с ценни качества, които отговарят на някакви изисквания’. Засвиде-
телствани са употреби: благо¬ вино С 143.23, благъ плодъ С 437.5 – 6. Налице 
е процес на разширяване на семантиката от ‘с приятен вкус’ към ‘приятен, 
който носи удовлетворение’ (напр. благы бесэды С. 544.3) и оттам към ‘до-) и оттам към ‘до- и оттам към ‘до-‘до-до-
бър, който отговаря на представите на общността за съвършенство’. Естест-’. Естест-. Естест-
вено, в старобългарската официална литература тези представи се свързват 
с вече утвърдената културна парадигма на християнството. Най-голям брой 
употреби се откриват за благъ ‘добър, милостив, който живее според христи-‘добър, милостив, който живее според христи-добър, милостив, който живее според христи-
янските норми’. Благ е номинация за качествата на човек, който върши добро. 

эко слъньце свое сиэетъ. на зълы и благы З Мт 5.45
благы члЃкъ отъ блЃгааго съкровишта срЃдца своего износитъ благое  
М Лк 6.45 

В примера от Евангелието на Лука качеството благ като че ли съгражда 
цялостния модел за християнско поведение: благият човек притежава благо 
сърце, тоест добра душа и затова сътворява благо, добрини. Тази теза се под-
крепя от тъждествения текст в Евангелието на Матей, където благ е заменен 
с добър и влиза в опозиция със зъл. 

добръµ чЃкъ отъ добрааго съкровишта. µзноситъ добраа. µ зълъµ чЃкъ от  
зълааго съкровишта µзноситъ зълаэ З Мт 12.35

Съвместна употреба на добър и благ се открива в притчата за слугите, на 
които господарят дал по един талант. Тези, които умножават богатството, са 
определени по следния начин: рече ему гЃь его. добръµ рабе благҐ. µ вэръны. о 
малэ бэ вэрьнъ. надъ многы тѧ поставл†© З Мт 25.21, 23.

Всичко, което приближава човека до Бога, може да се назове благо: доб-
рите дела – благаÿ дэтэль, благаÿ дэлеса; добродетелното поведение – бла-
гыи нравъ; човек, който се съобразява с божествените предписания – благыи  
¹годьникъ. В най-голяма степен самият Бог притежава качеството благ и 
често се определя като такъв: вък¹сите и видите эко благъ гЃь СП 33.9; благы 
чкЃлюбче ... ицэли раба твоего СЕ 24b14; слава едином¹ бЃ¹ ... благ¹ и страшн¹ 
Р ІІ 2b2. В последния пример противопоставянето благ – страшен отразява 
една от конкретизациите на благостта и добротата, а именно милостивостта, 
която в историята на българския език се утвърждава като важен елемент от 
семантиката на благ.

Сложни думи с първа част благ могат да назовават Светото писание. Съ-
ществителното благовэщени¬ означава не само празника Благовещение, но и 
Евангелието. Глаголите благовэщати, благовэстьствовати се реализират и със 
значение ‘проповядвам Христовата вяра’. А композитата благовэри¬, благо-
вэрьнъ имат номинационен признак ‘преданост на правата, на истинската 
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вяра, тоест на християнството’. С лексемата добро също се назовава учени- се назовава учени-
ето на Христос: да не оклевешт© нэции христоса глагол†©ште. поч°то не прэложи 
июды на добро С 413.28.

Съществителното благо в старобългарските класически паметници се 
осъществява с три основни значения, които точно съответстват на старобъл-
гарката лексема добро. Първо, то означава ‘добро дело, нещо добро’, което 
може да е сътворено от човека и по този начин да му осигури праведност 
и вечен живот в рая: изид©тъ сътворьшеи блага. въ въскрэшенье живот¹ З 
Йо 5.29; что благо сътвор« да имамъ животъ вэчъны М Мт 19.16. Може да 
произтича и от Бога като висша форма на неговата милост: благо же приимше 
велико¬ отъ чловэколюбивааго бЃа С 531.3. Второ, с благо се означава и ‘щаст-‘щаст-щаст-
ливият, лекият, охолният живот’, тоест добруването. В притчата в Еванге-’, тоест добруването. В притчата в Еванге-, тоест добруването. В притчата в Еванге-
лието от Лука бедният Лазар, който е изтърпял своите трудности и злини на 
земята и ще се радва на лоното Авраамово, се противопоставя на богаташа, 
който е взел своето благо на земята и го очакват мъките на ада: чѧдо помэ-
ни эко вьсприЄлъ еси твоэ благаа. въ животэ твоемь. µ лазарь такожде своэ 
зълаэ З Лк 16.25. Трето, съществителното благо, както и субстантивирана-
та форма на прилагателното благъ означават ‘блага, материални ценности’: 
алч©штѧЄ исплъни благъ М Лк 1.53; и дЃш© лач©щ© ·сплън¶ благъ СП 106.9; 
гЃ¶ бЃже нашъ ... давы намъ ¶ земънаа благаа СЕ 20b15. Това значение съответ-b15. Това значение съответ-15. Това значение съответ-Това значение съответ-ова значение съответ- значение съответ-е съответ- съответ-
ства на един по-древен архетип, според който наличието на средства за живот 
е най-важната предпоставка за съществуването и продължаването на рода. 
Неслучайно примерите от старобългарските паметници често се отнасят до 
гладуващите, които се нуждаят от блага. Семантиката на благо, свързана с 
тази нагласа, е съхранена през вековете и днес може да бъде открита в съвре-и днес може да бъде открита в съвре-днес може да бъде открита в съвре-съвре-
менния книжовен език и в диалектите.

В старобългарския книжовен език от корена -благ- чрез суфиксална де-
ривация са образувани четири лексеми – три съществителни: благость, бла-
гостыни, благыни и едно прилагателно: благостьнъ. Всички те притежават 
номинационен признак ‘приобщаване към доброто’, като само при благыни 
в мн. ч. се открива и значение ‘материални блага’. Засвидетелствани са 74 
лексеми, получени чрез композиция, при които първият компонент е благо- 
(Старобългарски речник 1999:73–85). От тях 69 семантично се свързват със 
значението ‘добро’, а само 5 се съотнасят с по-конкретни значения на благо, а 
именно: благо©ханьнъ, благо©хани¬, благовоньнъ, благоголэньнъ, благорастворе-
ни¬. Сравнението със сложните думи с първа част добро, които са 25, показва 
колко съществена роля играят лексемите с корен -благ- в изграждането на 
християнската представа за света, в която доброто и благото са висша цен-
ност. Знае се, че част от тези сложни думи са калки от старогръцки, но неза-
висимо от произхода им те имат своето място в българския книжовен език и 
се запазват през вековете, което е доказателтво за тяхната необходимост.

Към лексемите с корен -благ- принадлежат и група старобългарски думи, 
образувани от фонетичния вариант на корена -блаж- чрез афиксална дерива-
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ция. Това са съществителните: блаженикъ, облаженикъ, които назовават бла-
жен, свят човек, праведник, както и субстантивираната форма блаженыи, ре-
зултат от парадигматична деривация, която има същото значение; църковният 
термин блаженьнъ, с който се нарича тропарът за блаженствата; прилагател-
ните блаженъ, облаженъ със значение ‘честит, щастлив’, но именно от гледна 
точка на християнските културни нагласи за щастие и блаженство; глаголите 
блажити, облажити със семантика ‘облажавам, смятам някого за честит, бла-‘облажавам, смятам някого за честит, бла-облажавам, смятам някого за честит, бла-
жен, свят’ и ‘прославям, възхвалявам’ и съществителните блажени¬, блаже-
ньство, облажени¬, които вербализират състоянието на висша духовна наслада 
и удовлетворение поради приближаване до Бога. В творчеството на Климент 
Охридски думите с корен благ- се осъществяват само със значения, свързани 
с ‘добро, доброта, святост’ (по данни на Христова 1994). В езика на Презви-‘добро, доброта, святост’ (по данни на Христова 1994). В езика на Презви-добро, доброта, святост’ (по данни на Христова 1994). В езика на Презви-’ (по данни на Христова 1994). В езика на Презви- (по данни на Христова 1994). В езика на Презви-(по данни на Христова 1994). В езика на Презви-по данни на Христова 1994). В езика на Презви-). В езика на Презви-. В езика на Презви-
тер Козма също са засвидетелствани благо, благъ, блаженъ и няколко сложни 
думи с първа част благо-, като техните реализации ги приобщават към семан-
тиката на добър, добро (Давидов 1976). 

Следователно може да се направи извод, че в старобългарския книжовен 
език от Х – ХІ в. лексемите с корен -благ- назовават често сакрални същности 
и вербализират християнската представа за доброто, затова принадлежат към 
приядрената зона на концепта добро.

В историята на книжовния български език важен момент е възстановя-
ването на връзката между книжовния и говоримия език, което се случва за 
първи път след Кирило-Методиевата епоха едва през ХVІІ в. в текстовете на 
новобългарските дамаскини. Ето защо изследването на книжовния език на 
народна основа от ХVІІ в. позволява да се открият нагласите и ценностите на 
българите от Предвъзраждането. Езикът и преработката на произведенията 
на Дамаскин Студит, Климент Охридски, Патриарх Евтимий и др. отразяват 
процеса на демократизация в българската култура от края на ХVІІ и начало-
то на ХVІІІ в. Резултати от него могат да се открият и при реализацията на 
лексемите с корен -благ-.

Лексемата благ в езика на Тихонравовия дамаскин (Дьомина 1971) оп-(Дьомина 1971) оп-Дьомина 1971) оп-) оп- оп-
ределя хората като добри, милостиви и най-вече верни на християнския за-
кон: дето е блгЃы и добрыи. той е сЃнь и другарь хЃу 1.3, сравни 15.143; ами на 
влzдчныте праздници потврьдý се радуваме блzгы хрzстїане. защото е цzрьскыи 
праздникь 33.232. Засвидетелствани са и контексти, в които Бог се нарича 
благ: ные хрсЃт·ане щото вýруваме въ едного бЃа блЃгаго добраго 1.3, сравни 
15.131, 33.234, 37.277; вýруваме и исповýдуваме. оти, какь є бzь със єсЃството 
си същи. блzгь, млЃсрдь, и много трьпýливь. зло чzлку никога не ще 33.245б. 
Субстантивираната форма на прилагателното в ср. р. е обобщаващо название 
на всичко най-ценно в християнската парадигма: тиÿ силы, вzµ, дето гы сега 
сказахме даде гы бzь адаму, да му се ревны, добро, и  да люби праведное и  
блЃгое 33.234, като добро, праведно и благо се отъждествяват.

Съществителното благо назовава идеалното, доброто, ценното: и  пакь 
каже двЃдь. сътвори съ мною знаменїе въ блЃго. и да видеть ненавидещеи ме 
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и  постидет се 16.162; това и зьÿвлÿваше със прЃрчьството си и прýказува. и 
сичко блЃго чины, и  даде законь на помощь 15.131б. То се съотнася с божиите 
дела и със свети хора като Давид и Моисей.

В поучителната част на Словото за чудесата на св. св. архангели Миха-
ил и Гавраил се коментират греховете на хората – много ядене, много пиене, 
ненавист, завиждане и се припомнят думите на Бога, предадени от пророк 
Исаия в гл.1.19: что е рекль бЃь с н¬говы оуста. реч. ако ищете да послушате 
мене, блЃго и добро да имате на землÿ да ÿдете и на благо мýсто да се наслади 
дшЃата ваша 11.107. В този пример същ. благо вече застъпва друго значение: 
‘блага’ и отново се дублира с добро. Сравни още: толкози вои ска не може да 
ме кортолиса. що сьм толкози блzго събраль не помогна ми нищо 31.217б; и  
що има що годý мое нýщо благо, сичко да раздамь за дЃшьта си 31.219, същото 
и в: 18.202б, 31.218.

В текста на Тихонравовия дамаскин се откриват 25 лексеми, образувани 
чрез композиция, с начална дума благо. Всички те семантично се свързват с 
доброто, с християнското учение, с праведността. Само три: благовýнен, бла-
горазмислен и благослов като по-съвременен словообразувателен вариант на 
благословение, благословещвление и благословествение нямат съответствие в 
старобългарските класически произведения. По семантика и лексемите, кои-
то са резултат от суфиксална деривация, а именно: благост, блажа и блажен, 
не се различават от тези в старобългарския език. Всички разгледани досега 
словообразувателни и семантични особености на лексемите с корен -благ- в 
новобългарските дамаскини доказват, че книжовният език на народна основа 
от ХVІІ в. е свързан с традицията. Открива се обаче и още една дума, се-
мантичен дериват на съществителното благо, която изцяло принадлежи към 
говоримия език и илюстрира процеса на „успешна медиация“ (по термина на 
Цивян 1979) на книжовно и диалектно, на старо и ново. Става дума за благо 
със значение ‘блажно ястие’ в Словото за второто пришествие от Дамаскин 
Студит: ами има тука чЃлцїи между нас, та са и блЃго ÿле и месо. а нý да постýть 
като е зарьчано 18.198б. Благо като ‘храна, която съдържа животински маз-‘храна, която съдържа животински маз-храна, която съдържа животински маз-
нини’ се свързва с поредица диалектни думи: блажен ‘мазен’, блажнина, 
блажнинка, благина, благинка, блажина ‘нещо мазно за ядене’, благотник 
‘торба, в която се носи нещо блажно за ядене’, блажа и благувам ‘ям блажни, 
мазни храни през пости’, блажене ‘ядене на мазни храни през пости’, блаж-
ни дни, блажнотии ‘дните, през които се яде блажно’ (РБЕ 1977: 618–649; 
АБДР). „Яденето на благо и месо“ се изтъква като голямо нарушение на поста 
и следователно голям грях. Ето как от корена -благ-, кoйто вербализира преди 
всичко християнската представа за добро и святост, се отделя нова лексема, 
която, ситуирана отново в рамките на християнската парадигма, се свързва с 
греха и злото. Блажа и благувам влизат в опозиция с ‘постя чисто, правил-‘постя чисто, правил-постя чисто, правил-
но’ и в корелация с мърся с диалектно значение ‘ям блажно през пости’, а 
блажнотии като номинация за дните от Коледа до Сирница, през които се 
яде блажно, се съотнася с Мръсни дни, народното название на най-опасния и 
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граничен период в годината според езиковата картина на българите. Очевид-
но употребата на благо в дамаскинския текст е част от един доста по-широк 
процес на номиниране и концептуализиране, при който благо може да стане 
синоним на злото и греховността. 

В диалектите съществуват и лексеми от корена -благ- със значение ‘сла-‘сла-сла-
дък на вкус’ и разширено ‘с приятен вкус’: благ ‘сладък’, благун и благуница 
‘дъб сладун’, благуна ‘сладка круша’, заблажулкя ‘нещо сладко’ (АБДР; БЕР 
1971: 52–53). Следователно в старобългарския книжовен език благ със значе-
ние ‘сладък’ идва от говоримия.

В съвременния книжовен език преобладават лексемите с корен -благ- и 
номинационен признак ‘приобщаване към доброто’, но вече осмислено в 
рамките на модерната рационалистична парадигма, която доминира в бъл-
гарската култура от средата на ХІХ в. Така благ се определя като ‘добър, 
кротък, който се отличава с доброта’ или ‘който изразява доброта’; благо 
като ‘това, което е ценно, положително, добро в нравствено отношение; 
добро, благополучие, щастие’. Християнският смисъл на лексемите се за-’. Християнският смисъл на лексемите се за-. Християнският смисъл на лексемите се за-
пазва при някои специфични думи, които отразяват християнски понятия 
като: благовестие, благословия, благославям, блажен ‘епитет, даван на све-‘епитет, даван на све-епитет, даван на све-
тии; свят, пречист’, облажавам и др. В повечето от 237-те сложни думи, 
изтълкувани в Рeчника на българския език (РБE 1977: 619–648), се откриват 
реализации на културния концепт добро. Само няколко имат по-конкретно 
значение, например благовонен, благозвучен, благоуханен, в които първата 
част означава ‘приятен, хубав’.

Анализът на лексемите с корен -благ- няма да е пълен, ако не се при-
ведат и данните за тяхната етимология. Според Българския етимологичен 
речник благ нaй-вероятно се свързва с гр. öλå ́γω, лат. fulgor, flagro и има 
първоначално значение ‘светъл, лъчезарен’, от което по-късно се развива 
‘добър, кротък, честит’ (БЕР 1971: 53). Проучването на лексемите в исто-
рията на българския език допуска вероятно семантично развитие, при кое-
то от начално ‘светъл’, което се възприема като много ценно качество, се 
появяват значенията ‘сладък’ и ‘мазен’, които отразяват господстващата 
представа за свръхценността на средствата за съществуване, и по-точно на 
храната, в древните общества и култури. По-късно това значение се разши- в древните общества и култури. По-късно това значение се разши-в древните общества и култури. По-късно това значение се разши-
рява и номинира всички материални ценности, тоест блага. Свързването 
на ценното с доброто, съвършеното, положителното в духовната сфера на 
човешкия живот отговаря на един следващ етап от развитието на човечест-
вото. Именно тогава блaг и благо започват да означават ценни в духовно 
отношение същности и качества, като променящите се културни парадиг-
ми мотивират изменения в семантиката им. Християнската култура свързва 
благо с богоугодно поведение на човека, с Бога, с праведниците и светците. 
Традиционната култура, отразена по-пълно в диалектите, запазва част от 
конкретните значения на благ, но се обогатява и с религиозните христи-
янски значения на думи като благослов и благословия, които се срещат и в 
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диалектите. В съвременните реализации на лексемите с корен -благ- личат 
следите от всички предходни парадигми, но и доминиращото присъствие на 
модерната мисловност в европейската цивилизация след Просвещението и 
в частност в българската след Възраждането. 
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