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Abstract: The article deals with some composite types and models, typi
cal for the Old Bulgarian and the Church Slavonic written tradition and their 
projection in the Nestor Markov’s Bulgarian-French dictionary. The devel
opment of the lexical norm has gradually excluded a part of the interpreted 
unities from the active word inventory of the Bulgarian language, but in the 
end of the 19th century, they are revived through a modern for its time lexi
cographical processing.

Геополитическите интереси на Франция и високият международен 
престиж на френския език и култура на Балканите в началото на XIX в. 
са основни фактори за активната франкофония (разбирана като създава- 
не на общност от френскоговорещи) сред интелектуалния елит и замож- 
ните българи в епохата на Възраждането и след Освобождението. Тя се 
проявява както на индивидуално ниво в ползването на този европейски 
език говоримо и писмено, така и в целенасоченото обучение по френски 
в българското училище, в преводаческата дейност, в учебното и речни- 
ковото дело. Затова може да наречем историческа закономерност факта, 
че между 1800 -  1900 г. българската двуезична лексикография регис- 
трира общо 10 френско-български речника и 2 българско-френски, като 
първите речникови прояви датират от 60-те години на XIX в.

Българско-френският речник на Нестор Марков от 1898 г. (нататък 
РНМ) е последната лексикографска проява за XIX в. на видния общест
вен, просветен деец и изявен франкофон. В рамките на еднотипните 
речници той не е първият по хронология, тъй като се предшества от този 
на Иван Богоров от 1871 г. (нататък РБ), но е първият след Освобожде
нието с обем от 43 000 думи (Павлова 2010: 60; Кювлиева-Мишайкова 
1997: 143 -  177). Освен в общи обзори той е разгледан само в една крат
ка, но изключително приносна статия на В. Кювлиева от 1983 г., в коя- 
то са изброени многобройните му качества и е очертан собственият му 
облик на обмислен и завършен лексикографски труд. Авторката работи 
с наличния в Института за български език екземпляр, в който от ръката 
на самия лексикограф е оставена цифрата за общия брой на думите от 
словника (Кювлиева 1983: 346). Днес в София се пазят още три екзем-
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пляра от него, съответно в Централната библиотека на БАН, Универси
тетската библиотека на СУ „Св. Климент Охридски“ и в Националната 
библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, а съществува и дигитална вер
сия. Сред особеностите на речника В. Кювлиева основателно отбелязва, 
че той „се отличава с голям брой сложни думи“ (Кювлиева 1983: 348).

Изследователските причини да се посвети отделна статия на един 
частен аспект от лексикографската проблематика на РНМ, са няколко:

1. Речниците, в които се превежда от български като роден на друг 
чужд език (на френски theme), са панорама на словния състав в опре
делена епоха, независимо от това до каква степен лексикографът е бил 
обективен към репертоара на включените думи и от какви принципи е 
изхождал в своя подбор. Те са вид транспозиция на една езикова карти
на на света -  тази на езика източник (langue source) върху тази на другия 
език (langue cible). Затова е естествено френският като международен 
престижен език да е бил по-често в позиция на източник и френско-бъл- 
гарските речници да са повече на брой. В предговора към своя речник 
от 1898 г. Н. Марков посочва, че се е усещала обществена нужда от 
създаването му. Речникът е синхронен и улавя състоянието и тенденци- 
ите в българската лексика не в статика, а в динамика, съответстваща на 
промените в Княжество България в края на XIX в. В тази динамика се 
открояват някои важни процеси, в които той се вписва:

-  Все още е силно влиянието на турския език като наследство от ус- 
ловията на билингвизъм в Османската империя.

-  Развиват се нови политически, икономически и пазарни ниши, бан- 
ковото дело, търговията, индустрията, администрацията, сфери на нау- 
ката, а това води до непрекъснато обновление на речника поради актив- 
ното чуждоезиково влияние.

-  В процес на активно развитие е терминологичната лексика от раз- 
лични области.

-  Все още липсва кодификация на книжовноезиковите норми. Дос- 
татъчно е да се припомни, че първият опит за правописна унификация 
датира едва от 1899 г., когато се установява Дриновско-Иванчевският 
правопис (Русинов 1985: 2 -  4).

-  Последните десетилетия на XIX в. са период на активно съзидание 
и надграждане върху постигнатото през Възраждането. Продължава 
обаче да нараства противоречието между липсата на кодификация, от 
една страна, високата степен на обработеност и полифункционалната 
пригодност на книжовната форма на българския език, от друга.

2. Природата на сложната дума е такава, че съчетава словообразувател- 
ни и културологични характеристики. Композитите са езикови маркери на 
високия стил и на културния речник. Те са типологическа особеност на 
гръцкия език, който векове наред е доминиращ фактор на влияние върху 
средновековния български книжовен език. Според Р Цейтлин всяка 16-а
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дума в преводните класически старобългарски паметници, макар те да са 
само 17 на брой, е сложна (Цейтлин 1986: 207). В същото време композити 
възникват във всички говорими индоевропейски езици по естествен път 
още в предписмената епоха. Те са типични и за диалектната лексика на 
българския език. Теорията за мотивиращата и мотивираната дума позво- 
лява да се анализира надеждно словообразувателният модел на сложните 
думи (Цейтлин 1986; Пернишка 1980; Кочев 1992). В един речник те лесно 
се групират по азбучен ред на първия компонент и в гнездо от близко раз- 
положени думи. В периоди на съграждане, като Възраждането, сложните 
думи активно участват в речниковото строителство. Съзнание за това имат 
всички възрожденски автори на граматики и учебни пособия. Дефиници- 
ята от „Първичка българска словница“ на Иван Богоров от 1848 г. опреде- 
ля сложните думи като „събрани от две думи първообразни“, а за пример 
се дават сладкодумъ и Акоглавъ (тълкувано от Ака и глава). В „Писменни- 
ца на славянския язик“ от 1847 г. Иван Момчилов дава същата дефиниция, 
но онагледява с други примери: безобразенъ, приморю, столпотвореше. 
В своята „Лексикологическа граматика за изучаване на френския език и 
стил“ от 1875 самият Н. Марков обръща специално внимание на слож
ните съществителни във френски (mots composes), тъй като те поставят 
сериозни правописни и морфологични трудности пред учениците от габ- 
ровските училища, за които е било предназначено това учебно пособие 
(Марков 1875: 127 -  129).

В следващите наблюдения ще подложа на анализ някои основни типо- 
ве сложни думи в българския език, представени в РНМ. Когато говорим 
за архаична композитна лексика, трябва да се подчертае, че става въпрос 
за устойчиви структурни единици в единство на ономасиологични и лек- 
сико-граматични признаци по типове и модели (Кочев 1992) и за същест- 
вуващи и унаследени от традицията техни представители. Неизбежно та- 
къв подход предполага сравнения с различни палеославистични речници, 
основно със Старобългарския речник (СтбР 1999, 2009) и Църковносла- 
вянския речник на архимандрит А. Бончев (ЦслР -  Бончев 2002, 2012).

Сложните думи в РНМ са подчинени на общите теоретични прин- 
ципи в краткия предговор. В него авторът твърди, че са включени 
най-употребяваните думи с правопис, който „е най-много в сила днес, 
е най-валиден днес“.

1. В графико-правописното оформяне на заглавната дума се включ- 
ват всички съвременни графеми, наред със знак за голяма носовка и 
йотувана голяма носовка със звукова стойност съответно [ъ] и [’ъ]. Те 
се срещат както в етимологическа позиция, така и с нова дистрибуция, 
например в турската наставка -лжкъ и други турски думи (авокатлжкъ, 
апансжзъ, a l’improviste ‘неочаквано, спонтанно’). Типично за правопи- 
са на Несторов е, че глаголи от първо и второ новобългарско спрежение 
се нормализират в 1 л. ед. ч. с юс или йотуван юс (рачж, бледословж,

103



благодаря, хлевустга.). Сред другите графеми от старата кирилица при- 
съства ятовата гласна на етимологичните си места. Тя има стойност и 
[е], и [я] и във втората си битност се изравнява по функции със знака от 
руската гражданска кирилица я, който се използва още през Възражда- 
нето (велелЪпие, велерЪчивъ, благовестявамъ, благославямъ). Всички 
думи, окончаващи на краен консонант, се изписват с голям или малък 
ер според вижданията на автора за историческа мекост (при отделни съ- 
гласни: орачь, орань, осиль; наставки -ар, -тель: окърбитель, кроснарь, 
тъпанарь; -ость: виспренность). Проява на живо чувство за традицията 
на графико-правописно равнище е фактът, че се запазват някои по-арха- 
ични облици на дентална епентеза в думи от типа на напразденъ, праз
днословие, праздноскитникъ, старинен правописен облик на някой от 
структурните елементи легко-, но в същото време при редица случаи се 
избира прекият новобългарски наследник на старобългарското състоя- 
ние. Например групата сложни думи с първи компонент чадо- са само 
препратки, а разработените речникови статии са на варианта чедо- (че- 
долюбие и др.).

2. В граматическо отношение при сложните думи от РНМ се откро- 
яват две важни особености, които влияят върху броя и характера на 
включените композити.

-  Първата е разработването в самостоятелни заглавни думи на стари 
причастия с развит адективен признак: багренороденъ, близосЪденъ 
(voisin), богоспасаемъ, всеобемл^щ ъ, многозначащ и многозначущ 
(рядък случай на дублетност, който разкрива все още некодифицира- 
на практика и колебание в употребата), но само равнозначущъ, qui a 
le meme sens ‘с еднакъв смисъл’.

-  Втората е разработването в отделни речникови статии на формите 
за сравнителна и превъзходна степен на прилагателните, при които се 
среща изписване на удължения вариант с -ий: благочестивейший, все- 
вишний, всенижайший (tres humble ‘твърде нисш, скромен’), всеподдан
нейший (sujet tres devoue ‘твърде добър поданик’) и др. За тези форми 
авторът е въвел граматическа бележка superl. ‘суперлатив’, а при тълку- 
ването им на френски е направен успешен опит за еднотипна дефиниция 
с наречието tres или суперлатива le plus. Забележително е, че по принцип 
прилагателните се представят в простата си форма, а сложна с оконча
ние -ий се възстановява рядко или при исторически дълги форми, или 
при стари причастия (тип божий, бжджщий). Посочените две тенденции 
са отличителна черта на разглеждания речник и възхождат към традици
ята и начина, по който самият автор има съзнание за нея.

Нека сега разгледаме конкретни случаи на архаична композитна лек
сика, като използваме утвърдения модел на описание: сложната дума 
се описва по корена на първия и по суфикса на втория елемент. Долна- 
та таблица се основава на повторяемостта на първия компонент, която
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води до обособяване на групови сложни думи. Системният характер на 
композитните типове се превръща във външна особеност на този раздел 
от лексиката в славянските езици и в частност в българския (Цейтлин 
1986: 215). По произход голяма част от думите са исторически калки 
или полукалки от гръцки, но тази връзка исторически избледнява и в 
по-съвременните лексикографски трудове отделни думи вече се схващат 
и употребяват само като добре усвоено книжовно наследство от домаш- 
ната традиция. Във формално отношение обаче се запазва най-разпрос- 
траненият двукоренен модел с интерфикс (съединителна гласна) о или 
е. Тъй като лексикографската практика при представянето на сложните 
думи е различна, броят на единиците от еднотипни композитни форма
ции варира по обективни причини. Въпреки това, ако се направи една 
сондажна и донякъде условна честотна проба на едни от най-употреби- 
мите структурни типове, могат да се направят няколко заключения:

Първи
ком
понент

Българ- 
ско-френ- 
ски реч
ник на Н. 
Марков

Старо-
български
речник

Църков- 
нославян- 
ски реч
ник на А. 
Бончев

Българско- 
френски 
речник на 
Ив. Бого
ров

Българско- 
френски 
речник от 
1973 г.

Благо- 128 74 454 51 97
Бого- 62 49 295 27 33
Веле-1 11 11 27 - -
Все- 44 14 230 34 33
Добро- 28 28 86 28 24

1. Вижда се, че по количествени параметри лексикографът Марков е 
избрал да представи пълноценно основните репрезентативни групи ком
позита, което означава, че ги е смятал за активен изразен фонд от речни
ка на българския език. Тенденцията броят на композитите да намалява 
от миналото към съвременността, не може да се абсолютизира, тъй като 
българският език пази връзката си с традицията и се освобождава само 
от загубилите актуалност думи. В най-многочислената група на благо- 
между РНМ и Речника на българския език (РБЕ) има голяма близост в

1 От тази композитна група се изключват вельбвдъ -  у Марков велблюдъ, велбудъ; 
в РБЕ по руски образец верблюд ‘камила, тъй като етимологически тази дума не е 
свързана с композитния тип (Цейтлин 1986: 228) и възхожда към готското ulbandus, 
което означава и ‘слон’. В облика на думата действат асоциации със старобългарската 
лексема велии ‘голям; който има големи размери’ (Цейтлин 1975). От статистиката 
се изключва и велможа < вельможл , вельмо жа (у Марков велможа ‘un grand, un sei
gneur’; у Богоров велможы само в мн. ч. aristocratie) заради фонетичните промени 
в двата компонента, поради което в езиковото съзнание избледнява представата за 
двусъставна дума.
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пълнотата на представяне на една и съща дума. Затова не може да учудва, 
че при Марков са налице не само примерите благодат, благодаря, благо
пожелание, благопристойност, добротворство, всеяден и много други, но 
и архаизираните от съвременна гледна точка благогласенъ, благолЪпенъ, 
благовЪстникъ. Той е запазил усета за употребата на тези лексеми и е 
преценил, че са значещи за междуезикова семантична трансмисия в края 
на XIX в., докато в съвременни двуезични речници те закономерно стават 
нерелевантни за основни комуникативни цели. Примери: благоглаголивъ, 
eloquent, заменено днес от красноречив; богоглаголание, богодържавие 
(theocratie), всесожжение (догматичен термин от Стария Завет, който в 
този вид е калка на преславските книжовници от гръцки; днес холокост, у 
Марков също holocauste), всезиждитель и др. От тези примери в РБ няма 
нито един, само всесъжжение може да се намери в РБЕ, придружено от 
бележките остар. и книж. Тук е мястото да се отбележи, че независи
мо от различния си характер РНМ бележи съответствия именно с този 
съвременен лексикографски труд по отношение на сложните думи, тъй 
като очевидно може да говорим за припокриване в концепцията на два- 
та различни речника, а именно: „да се представи целокупният български 
език за период от повече от 150 години“, а в подбора на думи да се включ- 
ват остарели, минали в пасивния запас на езика, свързани с историята на 
народите, старинни и такива църковнославянски думи, които са играли 
роля в изграждането на новобългарския книжовен език (РБЕ 1977: 11). Н. 
Марков не прави пространно изложение на своята концепция за словни
ка, но тя може да се възстанови по включените думи. Очевидно авторът 
се е опрял на възрожденското наследство. Открояващи се тенденции в 
системата на най-честите композити са още:

-  Запазената употреба на църковни, църковно-религиозни и конфе- 
сионални термини, което само доказва силното присъствие на старата 
традиция и запазената връзка с църковнославянския (старобългарския) 
език. Както казва Иван Момчилов, за когото църковнославянският е 
всъщност старобългарският, „църковният наш език, който се нарича 
славянски, е едничкото и най-драгоценното наше съкровище“ (Момчи
лов 1847: 3). Може дори да говорим за обособен терминологичен пласт 
религиозна лексика у Марков с ранга на културна стема, ценностна 
ориентация към многовековното християнско наследство и принадлеж- 
ността на българите към него (боговидецъ, богоматерь, богочеловЪкъ, 
богоявление, богоневЪста, абстрактната лексика за качествата от цен- 
ностната система на християнството: благонамЪрение, благоприличие, 
благовъспитание, благопристоенъ и др.). В композитната група религи
озна лексика влизат и народноразговорни синоними, например Водо- 
кръщъ, разработен като препратка към статията за Богоявление.

-  Втората тенденция е множеството от композитни глаголи. По прин
цип тези формации исторически по-трудно се поддават на срастване на
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двата компонента и поради това в старобългарската лексика сложните 
глаголи не са така многобройни, както имената. При Марков има обилие 
от примери: благоразсъждавамъ, благочествувамъ, богословствувамъ, 
велемждрувамъ, добродетелствувамъ. Глаголи от трето новобългарско 
спрежение по правило се представят в архаизиран облик на -ствувам, 
-увам, както при останалите некомпозитни глаголи от типа на чувству- 
вамъ и производните отглаголни съществителни чувствувание.

-  Паралелно на тези тенденции се развива стремежът към пълнота 
при представянето на група думи с еднаква композитна структура, кои- 
то се различават само по суфикса на втория компонент и така попадат в 
различни части на речта. В рамките на общия композитен тип се офор
мят парадигми (вертикални редове) с различен брой представители, кои- 
то могат да варират от пет-шест, до две-три: благочествувамъ, благочес
тиво, благочестивъ, благочестивейший, благочестие; велемждренъ, ве- 
лемждрие, велемждрувамъ или велеречивость, велеречие, велеречивъ. 
Достойнство на преводната дефиниция в такива случаи е еднотипност- 
та, извеждането на преден план на най-точния еквивалент, който се пов- 
таря при всяка дума, независимо дали към нея се добавят синоними. 
Например богатата първа група с корени благ- и чест- винаги се предава 
с производни от фр. piete, съответно vivre dans la piete, pieusement, pieux 
(religieux), tres pieux, piete.

-  Във вертикалните редове присъстват редица примери за еднакво зна
чение на думи с различна суфиксация, което означава, че авторът има усет 
за синонимията между композити от еднакъв структурен тип, но от раз
личен модел, и се стреми да представи изчерпателно всички възможни 
случаи. Част от синонимите са разработени като препратки, например бла- 
говестникъ, porteur d’une bonne nouvelle, е основната речникова статия, а 
благовеститель е препратка; едновременно с това благовестие се разработ- 
ва като абстрактно съществително bonne nouvelle, doctrine religieuse, a бла- 
говестявание като отглаголно съществително annonce d’une bonne nouvelle. 
Същият стремеж към регистриране на всички възможни образувания, към 
пълнота и системност се проявява последователно и при единични думи 
извън най-честите композитни типове архаична лексика. Броят на думи- 
те варира според това колко производни могат да се образуват, сравни 
хлевустта, хлевустъ, хлевустене или винословенъ, винословность (causal, 
causatif, causalite); още близоседенъ voisin, близоседство voisinage.

-  При отделни лексеми РНМ регистрира само първото и по-архаично- 
то значение. Баснословенъ е преведено само с френските кореспонден- 
ти на ‘митологичен, легендарен, приказен’ fabuleux, mythologique, fictif, 
което значи, че в края на XIX в. още не е развито значението ‘който е 
извънредно голям по размер, количество’, характерно за българския език 
днес. И в този случай може да се говори за композитна група, която се 
оформя около първия компонент басня, fable; баснописец и баснотворец,
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fabuliste; баснословие, fable, mythologie; баснословно, fabuleusement; бас- 
нословност, fabulosite; баснословя, fabler, raconter des fadaises.

2. Интересен факт е различието между двата българско-френски реч
ника на Н. Марков и Ив. Богоров. То не се дължи само на различните 
принципи на представяне на думите. При Богоров наистина има раздро- 
бяване и повторение на една и съща заглавна дума в различна грамати- 
ческа форма или в различни съчетания, непоследователно групиране на 
еднокоренните думи ту в една статия, ту отделно, непоследователна гра- 
матична нормализация. Речниковата статия при Марков е много по-ясно 
структурирана и се отличава със системност. Различията от такъв ха
рактер се отразяват върху общата количествена характеристика на ком- 
позитите в по-горната таблица, но не само това е причината за регист- 
рираните разлики. Количествената условност не пречи да се изведат ня- 
кои концептуални различия. Например липсата на думи с първи компо
нент веле- съвпада с други системни особености, които свидетелстват за 
стремежа на Богоров към по-силно разговорно начало. Известно е, че в 
своя речник той представя отглаголните съществителни и абстрактната 
лексика в среден род само със суфикс -не (благоволене, БлаговЪщене, 
богопочитане) срещу последователното -ние при Марков (благоизволе
ние, богоглаголание). Този признак съответства на отношението на ав
тора към цели композитни групи. Богоров очевидно смята групата веле
за непредставителна. И все пак той е оставил думата велможедържав!е, 
aristocratie, която реализира по-архаичен вариант на същия формант. 
Възможно е дори сам да я е изковал, като се има предвид известният 
му пуризъм. Тя липсва в РНМ. Вижда се, че тенденцията, започнала с 
Богоров, продължава прогресивно в съвременните българско-френски 
речници и композитният тип на веле- отсъства. При това авторите на 
един представителен за съвременната двуезична лексикография речник 
от 1973 г. ясно заявяват, че в подбора на словника се опират на такъв 
значим факт за националната българска лексикография, какъвто е РБЕ. 
Богоров и Марков не са имали подръка подобен нормативен коректив в 
преценката жива или изчезнала формация са композитите не веле-. Тога- 
ва на какво се дължи разликата между авторите? Очевидният отговор е 
в по-активното отношение на Марков към старината и книжовната тра
диция. Той е преценил, че подобни сложни формации са носители на 
значения, които могат и трябва да се преведат от български на френски. 
Като медиевист трябва да призная, че се отнасям с дълбоко уважение 
към решението му, доколкото в последните години стана актуално старо- 
български текстове да се превеждат на съвременни езици, а много поня
тия и старобългарските изразни средства за тях не са в активния словен 
фонд. Не е зле преводачите да познават подобни двуезични речници от 
миналото, за да се възползват от качествени предложения за превод, кои- 
то могат да обслужат съвременната практика.
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Ако се върнем към групата веле-, възможните обяснения от обекти- 
вен характер за изчезването и от активна употреба са няколко. На първо 
място, в диахрония композитният тип става непродуктивен поради си- 
нонимията между корените вель- и великъ- в двете им значения ‘голям’ 
и ‘славен, прочут’ и това, че вторият се развива на основата на първия. 
В класическите старобългарски паметници първият елемент вель- дава 
начало на групов тип, а вторият има единични представители, но по
степенно се налага като доминиращ. Самият Н. Марков има съзнание 
за синонимията, като при велелЪпие препраща с бележка v. (voir), към 
великолепие. Единствената дума, която не се вписва в архаичната ком
позитна лексика от тази група, е велелуспенецъ, pangolin, термин от 
зоологията за тип бозайници панголини, люспеници. Всички останали 
думи на веле- у Марков са архаични от съвременна гледна точка, което 
намира опора във факта, че в РБЕ групата е разработена с множество 
представители и те се придружават от бележки остар. и книж. В съвре- 
менния речник е изведен и самият формант веле- с бележка старин. и с 
обяснението, че това е съставка на сложни, предимно книжовни думи. 
От това следва, че в някои свои параметри РНМ се доближава до РБЕ 
повече, отколкото до съответстващите му двуезични речници от съща- 
та епоха или от нашето съвремие. По отношение на архаичната компо
зитна лексика това е закономерно, защото именно в един национален 
тезаурус, като РБЕ, може и трябва да намери място архаичното словно 
наследство. Това е и силно доказателство за връзката на лексикографа 
Марков с книжовната традиция. Още една особеност привлича внима- 
нието. Забележително е, че въпреки наличието на няколко различни 
типа лексикографски бележки, които той е въвел в своя труд, за да от- 
белязва архаичност и съответно противопоставяне между книжовно и 
разговорно (с бележките разговорна дума familier, простонародна дума 
populaire), нито веднъж не е употребил маркер за старинност на някоя 
от думите на веле-. Бележките ecclesiastique, черковна дума; inusite, не- 
употребителна дума; peu usite, малко употребителна дума не са послу
жили, защото авторът очевидно е смятал тези думи за все още активни.

3. Опозицията присъствие -  отсъствие на цели типове в сравнението 
между речниците на Богоров и Марков се проявява и в други, по-слабо 
застъпени композитни формации. Например у Марков са налице бле- 
дословж, бледословие, бледословецъ < блждь ‘брътвеж, празнословие’, 
преведени с производни от bavard; у Богоров архаичната група липс- 
ва. У Марков има цяло гнездо с оценъчния композит паметозлобие, 
-злобивъ, -злобствувамъ (rancune, rancunier; ‘злопаметност’, типична 
лексема в църковната книжнина за едно от отрицателните и наказуеми- 
те качества, несъвместими с християнската нравственост), у Богоров 
то липсва. Марков е въвел два композита с омонимен първи компонент 
вино-, развити на основата на старобългарските значения вина ‘причи
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на, основание’. Това са винословенъ, causal, causatif, включително е по- 
сочил граматическия термин съчетание conjonction causative ‘причинен 
съюз‘; винословность, causalite, отсъстващи при Богоров. При сравне
ние с ЦслР се установява, че дори в един специализиран речник този 
композитен тип е представен само с един глагол винословьствовати, 
калка от гръцки в значение ‘изследвам причината за нещо, докладвам’ 
(Бончев 2002: 76). Само при Марков е налице много рядък единичен 
композит лихоимство, rapacite, avidite ‘алчност, хищничество, жажда за 
материални блага’. За това колко държи на традицията Марков, е дос- 
татъчно да се посочи, че дори в СтбР същата лексема лихоимьство е 
хапакс от Синайския псалтир и има същото значение, с което я употре- 
бява Марков ‘алчност, користолюбие’ (СтбР 1999: 800). При това в РНМ 
между първия компонент лихъ- като част от сложна дума и самостоя- 
телно употребените прилагателно и наречие лихъ, лихо няма семантич
но припокриване, защото лихъ е представен само с две основни значе
ния: ‘капризен, с лош характер, инат’ (синоним му е опакъ) и ‘нечетен’ 
с примери съчетания играта лихъ-тъкмо, т.е. игра на четно-нечетно, и 
лихо число ‘нечетно число’. Компонентът лихъ- в сложната дума озна- 
чава ‘извънреден, прекомерен, излишен’, с каквото значение е засви- 
детелстван в старобългарски. Това още повече разкрива съзнателната, 
целенасочената разработка на редки композити в РНМ.

Може да се каже, че двата двуезични речника на Богоров и на Марков 
се подчиняват на общи тенденции, но представени с различни количест- 
вени и качествени признаци. Обща е тенденцията към повишен брой на 
сложните думи от всякакъв характер, но редките, архаизирани типове са 
по-типични за речника на Н. Марков. Втора тенденция е личното пред
почитание на авторите и липсата на симетрия между двата речника в 
словника на сложните думи със старинен книжовен произход. Това е по- 
редното доказателство за самостоятелната творческа инвенция на два- 
мата съставители. У Марков присъстват лексеми, липсващи у Богоров, 
и обратното. Специфични само за първия са благоглаголивъ, благовЪст- 
никъ, благолюбие, благоизволявамъ, благолепие, благоразсжждавамъ, 
богословствувамъ, великосветски, винодЬлецъ (fabricant des vins) и др; 
само за втория вариантите благонадЬжбенъ, благонадЬжбность, всезна
ние, всезнателенъ, всеогжнь, виногадане (oenomancie), винокрадецъ, 
виномЬръ и др. И двамата автори проявяват склонност към единични 
лексеми без деривация и от едно и също семантично поле, но причините 
за въвеждането им в словника очевидно са различни. Това може да се 
проследи в активната и при двамата група на водо-, която обема и кни- 
жовни, и нововъзникнали или новосъздадени лексеми поради появата 
на нови реалии в живота. Богоров включва водобоене, беснотш (la rage), 
водоводачъ (l’aquitecteur, което не фигурира дори в съвременни френ- 
ски речникови трезори), водоводъ (l’aqueduc), водоизбистрителна ма
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шина, преведено с fontaine; още добросторителенъ, доброставенъ (bien 
membre). При Марков от групата на водо- са налице водобой, водовада 
(canal, voie d’eau), водовместилище (reservoir, citerne), водоводъ и водо- 
проводъ са изравнени по значение и преведени с canal, още водоизмЪс- 
тение като термин в морското дело за преместване на плавателен съд, 
deplacement d’un vaisseau. Те потвърждават тезата на В. Кювлиева, че Н. 
Марков е бил много по-умерен в нововъведенията и личното словосла- 
гателство, за разлика от Богоров, който очевидно проявява инвенцията 
си и по отношение на френските съответствия. Дори единичните думи 
при Марков издават повече следването на книжовни образци, какъвто 
очевидно е случаят с наречието вседомовно (avec toute la familie) или 
прилагателното всечасенъ (qui arrive a toute heure). Ето един пример как 
е разработено наречието от Н. Марков и от А. Бончев в доказателство на 
тезата за влияние на книжовната традиция и паралелизма в интерпре- 
тацията на двама различни лексикографи, работили по различно време:

Нестор Марков архим. А. Бончев
Вседомовно adv. Avec toute la famille Бседомовный, -венъ прил.

Съпроводен от целия
дом, navoteoę.
Вседомовьно, вседомовьнЪ нар.
С целия дом, navoiKi

Развитието на лексикалната норма постепенно е изключило част от 
интерпретираните единици от активния словник на българския език, 
докато в края на XIX в. те са възродени чрез модерно за времето си 
лексикографиране.

4. Архаичната композитна лексика в Речника на Н. Марков е само 
един сегмент от цялостната композитна лексика. В нея се открояват 
различни класификационни групи по произход и тематичен профил. 
На първо място има обилие от сложни думи с гръцки произход, които 
очаквано в повечето случаи са термини и принадлежат към различни 
тематични области. Само на буква „а“ се очертават църковно-религиоз- 
на лексика, политика, общество и право, наука, литература и поетика: 
автократия, алотехния ‘раздел от химията за приготвяне на соли’ (пра- 
вение соль, halotechnie< aXaę ‘сол‘); амфибрахический ‘кратък от двете 
страни’ за ритмична поетическа стъпка; анаграмма, анаграмматический 
‘разместване на букви‘; антифраза, антифразис ‘израз с противополож
но на основното значение’. Българските думи понякога се придружават 
от обяснителни синонимни изрази, а във френските еквиваленти неви- 
наги се запазва идентичният термин, сравни антифраза, антифразисъ 
‘буквално израз с противоположно на основното значение’ е преведено 
с antiphrase, contre-verite. Подобни примери свидетелстват за известна
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вариантност при предаването на терминологичната лексика. В контек
ста на разработваната тема все пак е важно, че сред тези разнообразни 
термини много ясно се открояват непреведени гръцки богослужебни 
термини. Изграждането на терминологичен апарат, свързан с христи- 
янството и обслужването на култа, е типично за цялата средновековна 
книжнина и прелива в епохата на Възраждането. На буква „а“ един от 
най-богатите пластове старинна лексика са съществителни нарицател- 
ни за означаване на основни понятия от религиозната представа за ус- 
тройството на света и за лица, които обозначават длъжности и степени 
в църковната йерархия. Богатата на репрезентати група около първи 
елемент анти- обхваща примери като антипасха, антихристъ, антипапа; 
около компонент архи- е налице пълна парадигма различни части на 
речта архидяконски, архидяконъ, архидяконство, архиепископъ, архи
епископия, архиепископство, архиепископски, архиерей, архиерейски, 
архиерейство, архимандритъ, архимандритски, архипастирь, архипас
торство, архипастирски и др. Този словен пласт се предава на френски 
преобладаващо със същите гръцки думи и така се очертава общност в 
международната културна лексика, която и двата езика са усвоили неза
висимо от различната си историческа съдба.

5. Следва да се кажат няколко думи за френските съответствия на ком- 
позитите. Вече бе отбелязано, че при международния словен фонд от 
гръцки и латински и терминологичната лексика авторът е оставил ори
гиналните форми на съответния език, от който те са заети, и в български, 
и във френски. Има интересни случаи българската дума да е полукалка, 
например срещу новообърнат стои neophyte, или пълна калка на чужд 
термин: костословие osteologie. Най-честият тип тълкувателна дефини
ция е описателната, тъй като по естествени причини няма междуезикова 
симетрия в този раздел на лексиката между френски и български. Авто
рът умело извежда водещия семантичен признак и използва еднотипни 
граматически структури за обяснение, като се придържа към съответ- 
ствие в частите на речта: глжбокомисленъ doue d’un esprit profond, ве
ликодушие generosite, праздноскиталецъ vagabond. При прилагателните 
той спазва една много близка до съвременната дефиниция ‘който е, който 
има’: веселовиденъ qui a l’air; веселонравенъ qui est doue d’un caractere 
gai, всенепороченъ qui n‘a pas de vices. Първият компонент като правило 
се превежда по един и същ начин, за да оформи групов тип, където това е 
възможно: долЪ и долу ci-dessous, sous-signe; дълго- с конструкции ‘qui a 
long и съществително’ или ‘a long и съществителното, към което се отна- 
ся признакът’: дълголикъ qui a un visage long; дългоухъ a longues oreilles; 
вече беше отбелязан моделът групата все- да се превежда с tres, супер- 
латив или tout като подсилващ елемент към признака, изразен от прила- 
гателното, например всевишний tout-haut. Но авторът не робува на този 
принцип, а спазва смисловото съответствие. Така е постъпил за сложните
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понятия от групата на бого-: богоблагодатенъ comble des benedictions du 
ciel; богов'Ьдецъ qui connait Dieu; богоглаголание action de precher la parole 
de Dieu. Умело се използва синонимия, без да се претрупва речниковата 
статия: багренороденъ е преведено с porphyrogenete, ne dans la pourpre; 
виноделие vinification, oenologie и др.

В заключение не може да не се съгласим с казаното от автора в 
предговора, че преди неговия не е имало достатъчно надежден бъл- 
гарско-френски речник, както и отчасти със самокритиката, че такъв 
речник неизбежно страда от празноти и непоследователност. Подобни 
упреци могат да се отправят към всеки един речник като цяло, защото 
речникът е живо тяло, което расте и остарява, изисквайки непрекъснато 
обновление. Необходимости от такъв речник и самата му реализация от 
Н. Марков са белег на нарасналите възможности на българския език да 
става обект на двуезично лексикографиране. РНМ е надежден източник 
за обема на старата книжовна лексика в края на XIX в. За него в пълна 
сила важи известната мисъл на А. Франс, изказана в студията му върху 
Лафонтен в труда „Le Genie latin“ : Rien n ‘importe au progres de l ‘esprit 
humain autant q u ’un bon dictionnaire qui explique tout (Франс 1909: 66).

Литература

Кочев 1992: Кочев, Ив. Словообразувателен тип и словообразувателен модел. -  Бъл- 
гарски език, 1992, № 4, с. 365 -  371.
Кювлиева 1983: Кювлиева, В. Лексикографският принос на Нестор Марков. -  Българ- 
ски език, 1983, № 4, с. 345 -  350.
Кювлиева-Мишайкова 1997: Кювлиева-Мишайкова, В. Българскоторечниково дело 
през Възраждането. София: АИ „Проф. М. Дринов“, 1997.
Павлова 2010: Павлова, С. Българската двуезичналексикография от Освобождение- 
то до края наX X в. София: ЕТ „ЕМАС“, 2010.
Пернишка 1980: Пернишка, Е. Към въпроса за лексикалното и словообразувателното 
значение на сложната дума. -  Slavia, 1980, № 1 -  2, с. 15 -  18.
Русинов 1985: Русинов, Р. Българският книжовен език след Освобождението (1878 -  
1944). Велико Търново: Университетско издателство, 1985.
Франс 1909: France, A. Le Genie latin. Paris: Calmann-Levy edition, 1909.
Цейтлин 1975: Цейтлин, Р. Сложные слова на вель-, велии-, велик- в языке старо
болгарских памятников. -  В: Древнерусский язык. Лексикология и словообразование. 
Москва: Наука, 1975, с. 184 -  190.
Цейтлин 1986: Цейтлин, Р. Лексика древнеболгарских рукописей X  -  X I вв. София: Изд. 
на БАН, 1986.

Източници
Богоров 1848: Богоров, Ив. Първичка българска словница. Цариград, 1848. <www. 
primo. nalis.bg>
Марков 1875: Марков, Н. Лексикологическа граматика за изучаване на френския език

113



и стил. Пловдив: Печатница на Хр. Г. Данов, 1875.
Момчилов 1847: Момчилов, Ив. Писменница на славянския язик. Б'Ьлъградъ, 1847. 
<www.primo. nalis.bg>
РБ: Богоров, Ив. Българско-френски речник. Виена, 1871. <www.primo. nalis.bg>
РБЕ: Речник на българския език. Под ред. на Кр. Чолакова. Т. 1. А -  Б. София: БАН, 
1977. <Щр:/ ibl.bas.bg/rbe/>
РНМ: Марков, Н. Българско-френски речник. Пловдив: Печатница на Хр. Г. Данов, 
1898 <https://archive.org/details/DictionnaireBulgare-frangais>
СтбР: Старобългарскиречник. Т 1. А -  Н. Т 2. О -  Я. София: Валентин Траянов, 1999 -  
2009.
Стефанова и др. 1973: Стефанова, Л., Радев, А., Дорчев, Г., Колев, Н. Българско-френ
ски речник. Второ издание. София: Наука и изкуство, 1973.
ЦслР: Бончев, А. Речник на църковнославянския език. Т 1. А -  О. Т 2. П -  Я. София: 
НБ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2002 -  2012.

TLF: Le ^езот de 1а langue franдaise туОгта^е. <www.atilf.atilf.fr>

114

https://archive.org/details/DictionnaireBulgare-frangais
http://www.atilf.atilf.fr

