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УВОД
1. Наред с най-широко разпространените в богослужебната практика
книги – Евангелието, Апостола и Псалтира, важно място заема Прологът.
Пролозите съдържат “сказания за светците за всеки ден от годината, с
обстоятелствени, но кратки описания на живота и кончината им, и
съобщават сведения за Господските и други празници” [Сергий 1997: 277].
Възникването на тази богослужебна книга е свързано с живота и
страданията на последователите на християнството. На съдебните процеси,
организирани по време на гоненията на християните, са били водени
протоколи. Тези протоколи по-късно дават основата за създаване на жития,
посветени на всички ревнители и последователи на християнската вяра.
Архимандрит Сергий в своя забележителен труд “Полный месяцеслов
Востока” отбелязва, че “ още папа Климент І наредил на нотариуси да
записват всички мъчения, и тези документи се съхранявали в църковния
архив” [Сергий 1997: 247]. За достоверността на мъченическите актове,
освен от съдебните протоколи, сведения се черпят от самите мъченици, от
очевидци на кончината им, както и от предания.
Счита се, че гръцкият пролог възниква въз основа на т. нар. месецослов
(менологий) на император Василий (975 – 1025 г.). Оригиналът на
месецослова, създаден по заповед на императора от неизвестен автор, се
пази във Ватикана.
Оказва се, че най-древните славянски пролози не са нищо друго, освен
перифрази или редукции на менология на император Василий с допълване
на нови сведения и памети [Сергий 1997: 289 – 303]. Достигналите до нас
най-стари славянски пролози представляват две редакции: едната, която е
кратка, е съставена от гръцкия монах Илия и от мокисийския митрополит
Константин, а втората, която е по-обширна, е съставена от славянин.
Според Сергий не е изключена възможността на гръцки език да не е
съществувала кратка редакция.
Прологът съществува в два варианта – Обикновен (наричан още прост,
нестишен) и Стишен. По въпроса за възникването и мястото на превода на
Обикновения пролог има различни мнения. Според архимандрит Сергий, А.
И. Соболевски, В. А. Мошин прологът е преведен от гръцки на славянски
през ХІІ век в Русия и е разпространен сред южните славяни. М. Н.
Сперански счита, че преводът е осъществен от южнославянски и руски
книжовници в някой от общите центрове на дейността им – Атон или
Константинопол. Р. Павлова застъпва тезата, че славянският превод на
Обикновения пролог има български произход.
Според повечето изследователи Обикновеният пролог (ОбПр) прониква
на Балканите през ХІІІ век, като вероятно още в началото на ХІІІ в. в
България той вече е включен в богослужебна употреба. От ОбПр са
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запазени 13 южнославянски преписа, от които 6 сръбски и 7 български
[Павлова, Желязкова 1999: 5 – 6]. От всички единствено Станиславовият
пролог от 1330 г. е напълно запазен, включва четива за цялата година и е
датиран.
Другият вариант на Пролога, т. нар. Стишен (метричен) пролог (СтПр),
възниква по-късно въз основа на Обикновения пролог, като “процесът на
проникване и оформяне на първоначалния превод на Стишния пролог е
започнал с превеждане само на проложните стихове, които са прибавяни
към проложните жития от Пролога” [Петков 2000: 29]. Счита се, че
стиховете, които стоят пред четивата, са дело на Христофор Митиленски.
СтПр има два превода на славянски – през ХІІІ – ХІV в. и Евтимиев
редактиран превод от ХІV век. От България СтПр се разпространява и в
другите православни славянски земи [Павлова, Желязкова 1999: 8].
2. Разглеждането на старобългарската и среднобългарската лексика като
система все още е предстояща задача в палеославистиката. Един от
аспектите на изследване на лексиката е свързан с изучаване на лексиката за
назоваване на средства за мъчение. Представянето на група названия,
обединени в лексико-семантичното поле средства за мъчение, е стъпка в
решаването на този проблем, който до сега не е бил предмет на
самостоятелно проучване. Направеното в областта на интересуващата ни
проблематика обхваща неголям брой изследвания [Елкина 2003; Витлянов,
Николов 2002, 2003; Трайкова 2002].
В своята статия “Лексико-семантическая группа слов старославянского
языка, обозначающая предметы, предназначенные для наказания и пыток”
Н. Елкина разглежда лексико-семантичната група думи в старобългарски
език за обозначаване на предмети, които служат за наказания и мъчения.
Авторката обособява следните подгрупи: първо, лексеми, които са
фиксирани само в Супрасълския сборник (сковрада, одрьць, вратъ,
съвалъмъ, клада); второ, предмети, чието основно значение е ‘окови’
(9за, п9та, окови, верига, розвьнъ); трето, оръжия с остър връх
(л9шта, копи3, ножь, остьнъ, мечь, ор9жи3); четвърто, предмети със
заострена долна част (брад1, сек1ра, сэчиво); пето, предмети, които
могат да се използват за пребиване на наказаните (жьзлъ, дрьколъ,
жрьдъ, др9гъ, посоха, палица); шесто, други предмети, използвани за
наказание (бичь, пр9ти3, вощага, 9же, врьвь). Елкина стига до извода,
че в старобългарския език са представени лексеми, обозначаващи предмети,
използвани за различни наказания и мъчения, и изследването на тези
лексикални пластове позволява да се пресъздаде картината на живота в
определен период от време [Елкина 2003].
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При проучването на терминологията на зидарските инструменти в
старобългарския език С. Витлянов и Н. Николов се спират върху
неутилитарните функции на занаятчийския инструментариум в
старобългарските писмени паметници, наблюденията се основават върху
материал от Супрасълския сборник [Витлянов, Николов 2003]. Авторите
акцентуват върху факта, че освен строго професионалното предназначение
на отделните инструменти, редица от ттях са имали и друго предназначение
– като уреди за измъчване на осъдени. Именно това допълнително
предназначение е наречено неутилитарно. Обособени са четири основни
групи мъчения: мъчения, посочени само чрез глаголната форма; мъчения,
при които са използвани подръчни средства (дървета, камъни, пръчки,
железа и др.); мъчения, при които са използвани занаятчийски инструменти
(разтопено олово, смола, оловен/ меден слитък, железни тежести, пръчки,
верига, бич, натрошена керамика, груба вълнена дреха или чувал, брадва);
мъчения, при които са използвани специално изработени уреди – железни
нокти, тризъбец, железен одър.
При изследване на лексиката на Станиславовия пролог К. Трайкова
включва в лексико-семантичната група предмети за измъчване на хора
лексемите: верига, опан1, ражьнъ, скара, сковрада, чешоуя, 9за,
9же [Трайкова 2002: 80 – 83].
Липсата на самостоятелно проучване върху проблема придава на темата
на настоящата работа актуалност и значимост. Спецификата на житийните
текстове, посветени на изтезанията на мъчениците за Христовата вяра,
предполага наличието на голям брой лексеми, които означават средства за
мъчение. Именно това определя избора на текстовете, които са обект на
изследване.
3. Обект на изследването са два представителни текста –
Станиславовият пролог от 1330 г., който по съдържание е ОбПр, и
Търновската редакция на Стишния пролог.
Станиславовият пролог от 1330 г., ркп. САНУ № 53, е издаден от проф.
Р. Павлова и В. Желязкова [Павлова, Желязкова 1999]. Изборът на
Станиславовия пролог е предизвикан от факта, че това е единственият
ръкопис, стигнал до наши дни, който съдържа целия текст на ОбПр.
Останалите преписи, запазени до днес, са частично съхранени.
Търновската редакция на Стишния пролог е “едно от най-значителните
постижения на дейците от Търновската книжовна школа през първата
половина на ХІV в.” [Петков, Спасова 2008: 10]. В изданието на
Търновската редакция на СтПр, Г. Петков и М. Спасова използват двата
най-стари български преписа: за зимното полугодие ркп. БАН № 73 от
1368/1370 г., а за лятното полугодие – ркп. Зогр. 80 от 1345/1360 г. [Вж.
Петков, Спасова 2008 – 2014].
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4. Предмет на изследването
Предмет на изследването е пълният обем на лексиката за назоваване на
средства за мъчения в една богослужебна книга, Пролог, за която се
предполага, че тази лексика е специфична и широко използвана.
Под понятието средство се разбира „начин за постигане на нещо“1.
Използването на това понятие позволява да се обхване цялата лексика,
свързана с изразяване на семантика за мъчение. За разлика от
съществителните уред и оръдие за мъчение, които служат за означаване на
конкретни предмети от действителността, използвани с ткова
предназначение (железни нокти, тояга и др.), чрез съществителното
средство за мъчение се обхващат и лексеми, които имат сема локалност
(например тъмница, море, езеро), както и лексеми, които имат сема
вещество (сол, оцет и др).
Разглежданата лексика се изследва чрез метода на семантичното поле.
Изследваните лексеми се сравняват както със старобългарския канон, така и
в съпоставителен план между двете разновидности на Пролога – Обикновен
и Стишен.
Системният подход при изложението на лексико-семантичните средства
за мъчение предполага синтагматичен анализ на разпространителите отляво
и отдясно. Това налага изследването на дистрибутивните отношения на
лексемите за назоваване на средства за мъчение с уточняващите
прилагателни имена, причастия и глаголи.
Реалният обем на извадката е 139 лексеми с 2291 употреби.
Названията са дадени в контекст, като се посочва в житието на кой
светец или мъченик е засвидетелствана съответната лексема и датата, на
която се отбелязва паметта му.
5. Цел на проучването
Изследването има за цел да се характеризира в пълнота лексиката,
назоваваща средства за мъчения в Пролога, богослужебна книга, в която
тази лексика по презумпция би следвало да е богато представена, както и да
се разкрият всички езикови възможности за изразяване на разглежданата
семантика. Обект на разглеждане са само славянските текстове на ОбПр и
СтПр. Сравненията с гръцките текстове са извън полезрението на
настоящата работа.
6. Задачи
Така поставената цел е свързана с решаване на следните конкретни
задачи:
1. Да се представят всички лексеми за назоваване на средства за
мъчение в ОбПр въз основа на Станиславовия пролог от 1330 г. и в СтПр
въз основа на Търновската редакция. Да се разгледат в съпоставителен план
1

Български тълковен речник. София, 1994, стр. 919.
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лексемите, които са общи за двата Пролога, и да се представят онези, които
присъстват само в ОбПр, само в СтПр, или образуват синонимни двойки в
двата Пролога.
2. Изследваните лексеми от семантичното поле средства за мъчение да
се класифицират по семантичен признак въз основа на интегралната сема,
която ги обединява в лексико-семантични подгрупи, и да се представят
отделните парадигматични редове, синоними и дублети. Да се сравни
лексиката за назоваване на средства за мъчение както с лексикалния фонд
на СтбП, така и с речниците на Микл, Ср и SJS и да се класифицира по
произход.
3. Да се изяснят синтагматичните отношения на лексиката за назоваване
на средства за мъчение с уточняващите прилагателни имена, причастия и
глаголи, ролята на контекста и да се направи опит за представяне на
езиковата картина на света.
4. Да се формулират изводи относно обема и характера на лексемите,
включени в лексико-семантичното поле средства за мъчение в двата
Пролога.
7. Методи
Изследователският метод е комплексен – използвани са в аспект на
взаимодействие: методът на семантичното поле и съпътстващите го методи
на компонентен и дистрибутивен анализ, дескриптивен и статистически
съпоставителен метод.
8. Работата включва увод, четири глави и заключение. В Първа глава
(10 – 21 стр.) се представя реалната извънезикова действителност на
мъченичеството: прави се исторически преглед на използваните средства за
мъчение от древността до времето на гонение на християните (І – ІІІ в. от
н.е.). Тези наблюдения създават базата за езиковия анализ. Във Втора глава
(22 – 39 стр.) са разгледани теоретичните основания на проучването,
свързани с теорията и практиката на лексико-семантичните полета. Основна
в разработката е Трета глава (40 – 147 стр.), в която се представят
практическите резултати от проучването. В съпоставителен план са
представени названията на средства за мъчение в ОбПр и в СтПр, направена
е класификация на изследваната лексика въз основа на семантичния
критерий. за постигане на по-голяма прегледност цитатите, които
илюстрират значението на изследваните съществителни, се посочват във
вид на таблици. В Четвърта глава (148 – 173 стр.) се разглеждат
синтагматичните отношения, които уточняват значението средство за
мъчение на изследваната лексика. В Заключението се представят изводите
и обобщението. Библиографията обхваща 185 заглавия. В Приложението
се поместват иконографски примери на сцени с мъчения, които
визуализират някои от споменатите в житията от Обикновения и от
Стишния пролог изтезания.
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ПЪРВА ГЛАВА
НАКАЗАНИЯ И СРЕДСТВА ЗА МЪЧЕНИЕ ОТ ДРЕВНОСТТА
ДО ГОДИНИТЕ НА РАННОТО ХРИСТИЯНСТВО
Наказанията и средствата за мъчение са съществували от дълбока
древност и в по-големи или по-малки мащаби неизменно са съпътствали
историята на човечеството. Но докато при наказанието в повечето случаи се
предполага възмездие за извършено престъпление в чисто битов план –
кражба, убийство, прелюбодеяние, измама и т. н., мъчението се свързва поскоро с престъпление на по-високо ниво и в повечето общества за големи
периоди от време най-вече с престъпления на религиозна основа.
Мъчението е страдание, което се характеризира с продължителност, а
наказанието предполага еднократност на действието. Мъченията, прилагани
от църковната или светската власт, имат място в живота на едно общество в
преломни моменти от неговата история, когато се сблъскват различни
идеологии, религиозни доктрини и етични норми.
1. Наказания и мъчения според Петокнижието на Мойсей
Един от основните източници за изучаването на наказанията,
използвани в древните общества, е древноеврейският закон, който се
съдържа в Петокнижието на Мойсей.
Според древноеврейския закон, който почива на принципа на
възмездието, “всяко престъпление води след себе си и наказание”
[Марковски 1948: 287]. Целта на наказанието е както религиозна –
премахване на злото от избрания Божи народ, така и възпитателна –
престъплението да не се повтаря. Според Мойсеевия закон съществували
следните наказания: смъртно, телесно и парично.
Смъртното наказание било извършвано по различни начини, а
средствата за наказание, споменавани в Мойсеевото Петокнижие, са:
камъни, нож, въже, кол, греда, пещ, тава, яма, кръст, тояга, бич
(камшик), клада.
Убиването с камъни се прилагало още от египтяните - с такова
наказание били умъртвявани богохулниците, блудниците, развратниците и
др. Според сведенията, след съда осъденият бил отвеждан на високо място
и първият свидетел го блъсвал, за да падне по гръб. Ако все още бил жив,
вторият свидетел го удрял в сърцето с голям камък, а после всички събрали
се го доубивали, като хвърляли камъни (Второз2. 17: 7).

2

Съкращенията на книгите от Библията са според изданието на Св. Синод: Библия
сиреч книгите на Свещеното Писание на Ветхия и Новия Завет. Издава Св. Синод
на Българската църква. София, 1993.
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Отсичането на главата с нож се практикувало както от египтяните
(Бит. 40: 19), така и от римляните – Ирод Антипа заповядал да отсекат
главата на Йоан Кръстител (Мт. 14: 10).
За окачване на убития на дърво се споменава в И. Нав. 8: 29. В
някои случаи осъденият бил обесван на дърво: “и ги предаде в ръцете на
гаваонци, и те ги обесиха посред бял ден на планината пред Господа” (2
Цар. 21: 9).
Прилагало се и приковаване на осъдения на греда – “който човек
измени тая наредба, да извадят греда от къщата му, да го издигнат и
приковат на нея” (1 Ездра 6: 11).
Набиване на кол се прилагало от аморейците, асирийците, персите
и римляните [Марковски 1948: 289].
Престъпникът бил изгарян жив в следните случаи: ако “някой се
ожени за дъщеря и майка, с огън да бъдат изгорени” (Лев. 20: 14) и “ако
свещеническа дъщеря се оскверни с блудство, с огън да бъде изгорена”
(Лев. 21: 9). Според 2 Мак 7: 5 се използвало и изгаряне на престъпника в
тава: “още дишащ, заповяда да го занесат на кладата и да го опекат на
тава”.
Друго наказване на престъпниците било чрез рязане с триони – “с
трион рязани” (Евр. 11:37).
Разпъването на кръст използвали египтяни, асирийци, сирийци,
финикийци, картагенци, перси и по-късно било въведено от римския съд
само за роби, разбойници и бунтовници. Кръстът бил с формата на буквата
Т, с форма на буква Х и обикновен кръст. Тялото на наказания било
прикрепвано на кръста, като ръцете и нозете му били пристягани в Египет с
въже, а в Рим в дланите и глезените забивали по един голям гвоздей. Краят
на осъдения настъпвал от вцепеняване на мускулите, вените и нервите, а
някои по-силни натури се измъчвали до три дни от глад и жажда. Телата на
погубените по този начин били оставяни на кучетата или птиците. Едва по
времето на император Август телата на разпъваните били предавани на
близките.
Наред със смъртното наказание се прилагали и други телесни
наказания.
Пребиване с тояга (2 Кор. 11: 25) или бич се прилага както от
израилския, така и от египетския закон – “ако виновният заслужава бой,
съдията да заповяда да го прострат и да му сложат пред него (т.е. – пред
съдията) според вината му няколко броени удара … може да му се сложат
четирийсет удара, но не повече” (Второз. 25: 2-3). Обикновено наказание
било бичуването – “Пазете се от човеците, защото те ще ви предадат на
съдилища и в синагогите си ще ви бичуват” (Мт. 10: 17).
Гърците и римляните изобщо не практикували хвърляне в затвор
като наказание. В Египет обаче Йосиф бил хвърлен в тъмница (Бит. 39: 20).
Едва във времето на царете израилтяните започват да прилагат такова
наказание – пророк Михея бил осъден от цар Ахав да бъде затворен в
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тъмница (2 Пар. 18: 26), пророк Иеремия бил хвърлен в яма (Иерем. 38: 6).
Хвърлените в тъмница били с вързани ръце и нозе или били в окови (2 Цар.
3: 34).
Нозете на осъдения били стягани в клада. Кладата се състояла от
две греди с два отвора, където се поставяли нозете на подсъдимия. Йов бил
с нозе, стегнати в клада – “туряш в клада нозете ми” (Йов 13: 27)
[Марковски 1948: 287 – 294].
2. Наказания и средства за мъчение по време на гоненията на
християните през І – ІІІ в. от н. е.
След разпространението на християнството в Римската империя
през І – ІІІ в. от н. е. изповядващите учението на Христос били подложени
на жестоки гонения както от страна на езичниците, така и от страна на
държавата [Евсевий3; Гибън4: 243 – 275; Болотов5 1994: 10 – 161; Поснов6
1993; Малицки7 2001: 55 – 95; Коев, Бакалов 1992: 46 – 52; Християнството
1998: 85 – 93].
3

Евсевий Кесарийски, Памфил, епископ (ок. 265 – ок. 340 г.) гръцки писател,
първият историк на Църквата, чиито съчинения са се съхранили до наши дни. През
305 г., когато започват масовите преследвания на християните, Евсевий посещава
презвитер Памфил (начетен човек с дълбока вяра) в затвора. След като Памфил бил
осъден, Евсевий се скитал из Палестина, която била обхваната от гонения. В
книгата си “За палестинските мъченици” Евсевий описва това, което е видял и чул.
След прекратяването на гоненията се връща в Кесария и става един от найблизките хора в обкръжението на първия император – християнин, император
Константин.
Е. Гибън (1737 – 1794) е известен английски историк. Най-забележителния му
труд “Залез и упадък на Римската империя” представлява широка историческа
панорама на един преломен за световната култура и история период. Изследването
му е писано през 1776 – 1787 г. и обхваща историята на древния Рим и Византия от
края на ІІ в. до 1453 г. Първото издание на английски език излиза през 1787 г., а на
български език е отпечатано за първи път през 1999 г.
5
Проф. Василий Васильевич Болотов е автор на “Лекции по истории древней
церкви”. Изданието се основава на литографирания курс от 1884/5 г. и 1898/9 г.
Отпечатано е посмъртно под редакцията на проф. А. Брилиантов през 1907 г. в
Санкт Петербург.
6
Проф. Михаил Поснов (1873 – 1931) е роден в Русия, завършва Киевската духовна
академия и става професор през 1913 г. През 1920 г. напуска Русия и се установява
в България От 1924 до 1928 г. е редовен професор в Богословския факултет на
Софийския университет. Най-важният му труд “История на християнската църква”
е издаден след кончината на автора през 1933 г.
7
Петър И. Малицки е роден през 1832 г. Завършва Киевската духовна академия и
дълги години е преподавател по история на Християнската църква в Тулската
духовна академия. Най-известният му труд “История на Християнската църква” е
4
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Историята на мъченичеството е свързана с въпроса за гоненията на
християните през първите три века след възникването на Църквата, когато
християнството отстоявало “не толкова учението си, колкото физическото
си оцеляване” [Коев, Бакалов 1992: 46].
Тук се разглеждат причините за гоненията на християните, както и
историята на тези преследвания и наказанията, прилагани спрямо
християните.
Гонения срещу християните първо предприели юдеите, но
истинското преследване дошло от страна на езичниците. Причините за
гоненията били както обществени, така и държавно-религиозни и
политически.
Обикновените хора се отнасяли към християните враждебно, тъй
като новото учение било непознато за езичниците. Народът смятал
християните за безбожници, тъй като те не се кланяли на римските богове и
нямали храмове. Римляните смятали християните за престъпници, които
убиват деца, за да ядат телата им и да пият кръвта им. Обвиненията срещу
християните в канибализъм и кръвосмешение били породени от
погрешното разбиране на смисъла на “яденето и пиенето”, когато става
дума за хляба и виното, представляващи тялото и кръвта Христови.
“Целувката на мира”, която християните си разменяли през първите
десетилетия на т. нар. “вечери на любовта”, според езичниците била
прикритие на необуздан разврат.
В Апологията на великомъченик Юстин се твърдяло, че “едно
новородено, покрито цялото с брашно, е предоставено като някакъв
мистичен символ на инициацията, на ножа на прозелита, който неосъзнато
нанася множество тайни рани на невинната жертва на неговата заблуда, и
че веднага след като жестокото дело е извършено, сектантите изпиват
кръвта, жадно разкъсват конвулсиращите членове и се заклеват да пазят
вечна тайна, водени от съзнанието за общата вина” [цит. по Гибън: 247].
Римското правителство виждало в лицето на християните
общество, което е опасно за държавата, тъй като служенето на боговете в
Рим се смятало за служене на държавата – дори човек да не вярвал в
боговете, бил длъжен да участва в установените церемонии и
жертвоприношения. Римската държавна религия е повърхностна, тя има
“своите жертвеници, идоли, свещеници, процесии, обреди и обичаи, които
хората могат да видят” [Християнството 1998: 87]. Според правителството
християните били политически престъпници, тъй като те отказвали да кадят
тамян на жертвениците, посветени на римския император, който бил
почитан за бог, и не се покланяли на статуята му.
Държавата се противопоставя на християнството, защото в римската
религиозност главното било не вярата, а култът и обичаят. Въпреки че
издаден за първи път в гр. Тула през 1909 – 1911 г. и е преведен на български език
от Матей Попов през 1927 – 1932 г.; преиздаден е на български през 1994 г.
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римската държава проявявала търпимост към религиите на различните
народи и в римския пантеон намирали място гръцки, сирийски, египетски и
т. н. култове, християнството било подложено на гонения, защото не било
обвързано с никоя народност. Борбата на езичеството с християнството
била основана на държавния характер на религията, на консерватизма и
формализма на римския характер, както и на римската религиозна
повърхностност.
Юридическите основания за гонението на християните били
свързани с факта, че тайните нощни събрания влизали в разрез с възгледите
на римляните, според които на местата, където се събирал римският народ,
трябвало да присъства официален представител. В римския закон
съществувала градация на наказанията: според закона “honestiores”
християните били посичани с меч, а според “humilores” били заточвани и
принуждавани на каторжна работа с леки окови.
Главното престъпление, в което били обвинявани християните,
било sacrilegium – престъпление срещу религията. Това било углавно
престъпление, което се наказвало със смърт или изгнание. Престъплението
срещу религията било престъпление против властта, защото се отричало
върховенството на властта в лицето на римския император, който бил не
само пазител на римските ценности, но и сам бил бог.
Християните били преследвани и за случайни постъпки. Тъй като
римляните били против магьосничеството и отровителството, за тях
мъченическото търпение на християните по време на изтезанията било
неразбираемо. Езичниците смятали, че телата на християните са намазани
със специални вещества, за да не изпитват страдания. Свещените книги на
християните били изгаряни като магьоснически, а тези, които притежавали
такива книги, били разпъвани на кръст, хвърляни на зверовете или
изгаряни.
Представителите на римската интелигенция от чувство на
хуманност били против преследването на християните. Но християните
отричали римската култура, а за образованите римляни унищожаването на
статуи било груба нетърпимост към изкуството. Вярата в могъществото на
Рим и в значението на римската култура за целия свят и за цивилизацията
била най-същественото. Тази идея Хораций изразява с думите: “Пресветло
слънце, ти никога не си видяло нищо по-високо от Рим” [цит. по Болотов
1994: 40].
Според Малицки, основните етапи, през които преминават
гоненията на християните, са два: първият етап е от І в. до средата на ІІІ в.,
а вторият обхваща времето от средата на ІІІ в. до края на ІІІ в. През първия
етап срещу християните застават народните маси, избиването било без
следствие и съд; правителството се опитва да регулира гоненията, които
нямали повсеместен характер. През втория етап начело на преследването на
християните застава правителството, като подбудите са религиозни и
гоненията обхващат цялата Римска империя.
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По времето на император Клавдий (4 – 54 г. от н. е.), християните
били подложени на преследване заедно с юдеите.
Първото гонение на християните като представители на нова,
непозната дотогава религия, която не била обвързана с никоя народност,
било по време на император Нерон (54 – 68 г.). В нощта на 18 срещу 19
юли 64 г. в Рим избухнал пожар, който продължил шест дни и седем нощи.
Свидетелство за това събитие се открива в Аналите на Корнелий Тацит (ок.
55 – ок. 120 г.), който пише: “от четиринадесетте района, на които се дели
Рим, четири останаха невредими, три бяха сринати до основи, в останалите
седем се запазиха нищожни следи от сгради, порутени и полуизгорели”.
Въпреки че по това време императорът не бил в града, народната мълва го
обвинявала, че той е причинил пожара. Тацит отбелязва, че: “за да
разпръсне слуха, Нерон набеди онези омразни с безчестията си хора, които
народът наричаше християни, и им наложи извънредни наказания”.
Заловените са изобличавани “не толкова в престъпно подпалвачество,
колкото в омраза към човешкия род”. Християните са осъдени чрез косвени
улики. Те били обвинени за човекомразци, които са могли да предизвикат
пожара. Тацит разказва за наказанията, на които са подложени
християните: “едни, покрити с кожи, бяха разкъсвани от кучета, мнозина
бяха разпънати на кръст или изгорени на огън, а други бяха подпалвани
като светилници при отслабване на дневната светлина” [Тацит: 243 – 245].
В своята книга “Църковна история” Евсевий Кесарийски също
разказва за преследването на последователите на Христос по времето на
Нерон. Според сведенията, апостол Павел бил обезглавен, а апостол Петър разпънат. Както пише Болотов, мъченическата смърт на апостол Петър,
разпнат с главата надолу, говори за “изтънчената мъчителност на
наказанието” [Болотов 1994: 55].
Следващото гонение срещу християните се надига при император
Домициан (81 – 96 г.), който в последните осем месеца на управлението си
ги преследва заедно с юдеите. Жертви на това гонение били братовчедът на
императора Тит Флавий Климент, както и жена му Домицила, която била
заточена на остров Пандатерия. Заточението на Йоан Богослов на остров
Патмос се споменава от Евсевий. Според Тертулиан апостол Йоан Богослов
бил извикан в Рим от Нерон и хвърлен в котел с кипящо масло, но останал
невредим.
По време на император Траян (98 – 117 г.) римското правителство
започва да преследва християните заради религиозните им убеждения. През
99 г. бил издаден указ срещу тайните общества, който не бил насочен
специално против християните, но тъй като техните събрания били тайни,
християните нарушавали този указ. Според указа се забранявало
чиновниците да издирват християните, но когато срещу тях имало донос,
били длъжни да ги предават на съд и да ги принуждават да се откажат от
вярата си, а в случай на отказ да бъдат измъчвани и убивани.
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Запазен източник от това време представляват десет книги Писма на
Гай Плиний Цецилий Секунд, известен като Плиний Млади (61/62 – ок. 113
г.), от които последната книга съдържа действителната кореспонденция
между него и император Траян. Писмо Х. 96 Гай Плиний до император
Траян съдържа запитвания за отношението към християните. Плиний
Млади описва християните и твърди, че това суеверие е разпространено в
селищата и провинциите на империята, както и в по-големите градове,
храмовете са почти пусти, а продавачите на жертвени животни – разорени.
Като управител във Витиния, Плиний разпитвал вярващия дали е
християнин, и ако той потвърждавал, бивал осъден на смърт. В писмо Х. 97.
Император Траян до Плиний владетелят пише: “Не трябва да бъдат
издирвани. Ако ги обвинят и това се докаже, тогава трябва да бъдат
наказвани, и то все пак така, че онзи, който отрича да е бил християнин и на
дело покаже това, тоест с молитва към нашите богове, нека бъде помилван
поради разкаянието си, колкото и да е подозрителен с миналото си. А
предложените анонимни списъци не трябва да бъдат повод за каквото и да е
обвинение, защото са твърде лош пример, пък и не отговарят на духа на
нашето време” [Плиний Млади: 241]. По това време мъченически загиват
Симеон, Игнатий Богоносец и Климент Римски.
По времето на император Адриан (117 – 128 г.), който бил
приемник на Траян, бил издаден декрет, с който се предписвало
съдопроизводството срещу християните да се извършва при спазване на
всички формалности. По това време загива мъченица София с дъщерите си
Вяра, Надежда и Любов, които били обезглавени с меч. През 135 г. или 137
г. мъченически завършва живота си римският епископ Телесфор по думите
на единствения свидетел Ириней.
При следващия император Антонин Пий (138 – 161 г.) загива
мъченически епископ Поликарп от Смирна, който е изгорен на клада през
155 – 156 г. Той бил е осъден невинен според законите на римското право,
тъй като срещу него не е имало обвинител. Епископ Поликарп е първият
мъченик, за чието страдание има надеждни сведения в книга 4 на Евсевий.
В книга 5.1 Евсевий Кесарийски разказва за гоненията по времето
на император Антонин: християните “били, влекли, грабили, замярали с
камъни, хвърляли ги в тъмница”; “светите мъченици търпели мъчения,
които е невъзможно да се опишат”. За мъченията на Санкт Евсевий разказва
как “към най-чувствителните места на тялото били налагани нажежени
медни пластинки”, а нозете на Пофин били разпъвани на дъска. Матур и
Санкт “били сложени да седнат на железен стол”, Атал също бил принуден
да седи върху “нажежен железен стол”. Дори останките на мъчениците
били оставени шест дни под открито небе и после ги изгорили, а праха им
хвърлили в реката, за да не остане нищо [Евсевий: 158-167]. Мъченик
Ориген, чиито страдания са предадени в книга 6, бил в окови, подложен на
телесни мъки и изтезания с желязо, много дни стоял с разпънати нозе и го
заплашвало изгаряне [Евсевий: 230].
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При император Марк Аврелий (161 – 180 г.) мъченически загиват
Юстин Философ (165 г.) и шестте му ученици. Тогава гоненията на
християните били страшни. Народните маси считали, че обществените
бедствия – наводнението на река Тибър, гладът и
болестите, са
предизвикани от гнева на боговете към християните. Марк Аврелий издал
указ, наречен “Против суеверията”, който бил насочен срещу магьосниците
и гадателите, но местните управители го използвали срещу християните. В
Мала Азия, както и в галските градове Лион и Виен християните били
лишени от граждански права, те били хвърляни за храна на зверовете. В
Лион били измъчвани девицата Бландина и 15-годишният й брат Понтик.
Епископ Потин бил удрян с парчета от глинени съдове и умира в
тъмницата. Мъченик Санкт след нечовешки мъчения бил обезобразен
така, че тялото му било разкъсано на парчета, и въпреки това не спирал да
повтаря до последния си дъх думите: “Аз съм християнин”. Малицки
отбелязва, че “глави без тела, овъглени части от ръце и крака били излагани
на показ, а самите тела хвърляли на кучетата” [Малицки 2001: 64 – 65].
Върху съдбата на заточените в рудниците християни оказала
влияние наложницата на император Комод (180 – 192 г.)8. Тази наложница
била християнка и съумяла да накара императора да освободи
заточениците. По това време указът, издаден от Траян, все още бил в сила,
и през 180 г. в Картаген пострадали исхлиските мъченици. Християнинът
Аполоний, който принадлежал към императорското съсловие, бил обвинен
от роб. Обвинителят бил съден и наказан според древните закони, като му
строшили колената.
Император Септимий Север (193 – 211 г.), който бил пуниец от
Триполи, бил справедлив в отношението си към християните. Той
освободил няколко сенатори, които се признали за християни, без да
обръща внимание на яростта на народа. Повратът в политиката му към
християните настъпил през десетата година от управлението му. През 202 г.
Септимий Север издал закон, според който под страх от смъртно наказание
се забранявала както юдейската, така и християнската религия. Въпреки че
законът бил насочен към новите членове на християнската църква,
местните управници го прилагали към всички християни. Гонението било
толкова неочаквано, че някои християни започнали да мислят, че е
настъпило времето на Антихриста. По време на тези преследвания загинали
мнозина, сред тях: Леонид в Александрия, епископ Ириней в Лион.
Девойката Патамиена била облята бавно с кипяща смола. В Картаген били
погубени 22-годишната матрона Фибия Перпетуа и робинята Фелицата,
които били осъдени на борба със зверовете в деня, в който се чествал
рождения ден на сина на императора. Двете християнки били хвърлени
срещу рогата на освирепяла крава.
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Император Комод бил син на Марк Аврелий.
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Друг император, който преследвал християните, е Максимин (235 –
238 г.)9. Максимин насочил ударите си преди всичко срещу християнското
духовенство – епископите, свещениците и дяконите. Когато разбрал, че
между християните няма такива, които да подкопаят властта му, той
прекратил гоненията срещу тях.
При император Гордиан (238 – 244 г.) и Филип Арабин (244 – 249
г.) християнската църква се разпространила толкова, че във всички градове
и села на Гръко-римската империя имало християни.
При император Деций Траян (249 – 251 г.) настъпва нова фаза в
гоненията на християните, тъй като римското правителство си поставило за
задача да задуши и да унищожи последователите на християнството от
лицето на земята. Гоненията били насочени срещу всички християни,
независимо от пол, възраст и обществено положение.
През януари 250 г. бил издаден едикт срещу християните за
повсеместно гонение на всички, които не почитат римската религия. В
определен ден всички християни били длъжни да се отрекат от
християнството пред жертвените олтари, а ако откажат, били подлагани на
мъчения. Целта на правителството била не да изтреби християните, а
посредством мъчения да ги принуди да се откажат от вярата си. Малицки
отбелязва, че “мъченията действително били ужасни – управителите на
областите си съперничели един на друг в изнамирането им” [Малицки
2001: 70]. Онези от християните, които принасяли жертва пред гения на
императора, получавали специални удостоверения, наречени libelli. По това
време от мъченията загиват Фабиян, епископ Римски, Александър
Йерусалимски, Карп Тиатирски, Вавила Антиохийски. Римският презвитер
Целерин бил подлаган на мъчителни, но не опасни за живота му изтезания
– в продължение на 19 дни бил държан в тъмница, разпънат на различни
оръдия за мъчение, но го пуснали жив [Болотов 1994: 122 – 123].
По време на император Деций в Александрия били стареца Метр с
тояги по тялото и рязали с остри тръстики лицето и очите му, а после го
извели вън от града и го пребили с камъни. Вярващата жена, на име Квинта,
вързали за нозете и влачили из целия град по остри камъни, бичували я,
търкаляли я с воденичен камък и я убили. Аполония удряли по лицето,
избили й зъбите и я изгорили жива, а Серапион бил подложен на страшни
мъчения, като натрошили цялото му тяло и го хвърлили жив от високо.
Кронион и старецът Юлиан били бичувани, качили ги на камили да
обиколят целия град и ги хвърлили в негасена вар. Макарий бил изгорен
жив, Епимах и Александър дълго време прекарали в окови, понесли
“нокти” и бичуване, обливани били с негасена вар. Исхирион отказал да
принесе жертва и езичникът вкарал в стомаха му огромна тояга. По
свидетелствата на Дионисий, “правителството не престава да обрича
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Император Максимин бил роден в Тракия.
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заловените на жестока гибел, едни изтезава с мъчения, други угасват в
окови и в тъмници” (цитиран в книга 7) [Евсевий: 232 – 254].
В книга 8 от “Църковна история” Евсевий посвещава много място
на мъченията, на които са подложени християните. Човек от Никомидия
бил бичуван, после израненото му тяло било поливано със смес от оцет и
сол, и го изпекли върху желязна решетка, под която запалили огън, и го
горили на части, за да умира бавно. Християните били изтезавани с уред за
разпъване на тялото “предавали ги на огъня, хвърляли ги в морето, други
мъжествено подлагали глави под меча на палачите; умирали в мъки, в глад,
разпъвали ги като престъпници или ги приковавали с главата надолу”.
Страданията, които понесли мъчениците в Тиваида, “превъзхождат
всяко описание”. Изтезавали ги с “нокти” и раковини, докато се разделят с
живота, жените били окачвани за единия крак да висят във въздуха с
главата надолу, “съвършено голи, без всякакво прикритие”. Други били
завързвани между два здрави клона на дърво, предварително наклонени с
помощта на специално приспособление. Когато пуснели клоните, човекът
бил разкъсван на две. Евсевий пише: “Всичко това се правело не няколко
дни, не в течение на кратко време, а продължавало дълги години”. Загивали
по десет, двадесет, шестдесет, а понякога в един ден убивали и сто човека –
мъже, деца, жени, които свършвали живота си в разнообразни мъчения
[Евсевий: 291 – 297].
Всички, които искали, можели да издевателстват над християните –
биели ги с тояги, пръчки, камшици, бичове, ремъци. Привързвали ги за
стълбове и палачът със своите оръдия разрушавал целите им тела;
привързвани били към греда над вратата да висят за едната ръка и от това
разтягане на членовете търпели страшни мъки; завързвани били за стълб
така, че да не допират земята, и под тежестта на тялото въжетата се
опъвали и още по-силно стягали плътта им.
По думите на Евсевий Кесарийски отношението към християните
било “като към нищожества, без сянка от снизхождение”. Наказанията били
различни: в Арабия ги секли със секири, в Кападокия им чупели нозете,
окачвали ги с главите надолу и подклаждали под тях слаб огън, в
Александрия им отрязвали носа, ушите, ръцете и нозете, и други части на
тялото. Под ноктите на ръцете на мъчениците в Понт вкарвали остри
тръстики, заливали гърба им с разтопено олово и изгаряли нежните части
на тялото. Съдиите измисляли нови мъчения и се състезавали помежду си
така, като че ли ще получат награда. В Картаген християните били
измъчвани продължително чрез глад и жажда [Евсевий: 300 – 305].
При император Валериан (253 – 260 г.) християните също били
подложени на преследване. Той издал два едикта срещу тях – с първия се
забранявало на християните да се събират на богослужение и виновните
били заточвани и убивани. През 258 г. Валериан издава нов едикт, с който
принуждава епископите, презвитерите и дяконите да се откажат от
християнството и ги лишава от имущество. Гонението било, както при
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Деций Траян. Мъченически загиват Киприан, еп. Картагенски, Фруктуоз,
еп. Тераконски, Сикст, епископ Римски. Дякон Лаврентий бил изпечен
върху желязна решетка, а мъченикът казал: “Изпече се вече, обърнете”
[цит. по Малицки 2001: 73].
Постепенно езичниците се примирили със съществуването на
християните, но винаги имало хора, доволни от изтезанията – това било
естествено, тъй като за римляните кървавите зрелища били нещо
обикновено.
Последното гонение против християните било предприето от
император Гай Валерий Диоклециан (284 – 305 г.). Още през първите
години на управлението му загинали мъченически някои християни,
отказали да участват в националния култ. Императорът постепенно
освободил от обкръжението си всички християни. Двадесет години той се
въздържал от преследване на християните по държавни съображения, тъй
като се стремял да заздрави империята. Под влияние на западния
император Максимиан Херкул и източния кесар Галерий, които
ненавиждали християните, през 303 г. в Никомидия Диоклециан издал
едикт против християните, с който те били лишавани от всички права,
събранията им били забранени, а храмовете – разрушавани. “Според
приблизителни данни загинали около 40 хиляди души” [Коев, Бакалов
1992: 52].
Георги, който бил близък на император Диоклециан, се обявил за
християнин, и бил подложен на жестоки изтезания. След като го затворили
в тъмница, войниците го оковали, поставили на гърдите му камък, и обули
краката му в нагорещени железни обуща. Мъченикът бил осъден на
посичане с меч. Като мъченица загинала и жената на Диоклециан, царица
Александра. Тя била осъдена на смърт заедно с великомъченик Георги, след
като открито изповядала християнството.
Лактанций10, който разказва за събитията като очевидец, отбелязва:
“Ако аз бих имал сто уста и железен език, и тогава не бих могъл да изчисля
всички злини, да наименувам всички методи на изтезания” [цит. по
Малицки 2001: 76]. В присъствие на императора един християнин, на име
Петър, бил бит с пръчки, докато месата му паднали от костите, след това
полели раните му със смес от сол и оцет и го изпекли на слаб огън.
Началниците на римските провинции проявявали “адска изобретателност

10

Лактанций – Люций Целий Фирмиан, знаменит християнски писател от ІІІ в.
Роден около 250 г. в Африка или Италия, умира около 330 г. Получил добро
образование и бил провъзгласен в Никомидия за ретор в катедрата на тази школа.
Най-известните му съчинения са: “За Божието творчество”, “Божествени
постановления”, “За Божия гняв” и “За смъртта на Христовите гонители”. В
последното съчинение се говори за смъртта на императорите Нерон, Домициан,
Валериан, Диоклециан, Галерий и Максим.
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при прилагане на мъченията и дива виртуозност при изтезанията на
християните” [Малицки 2001: 76].
Най-жестокото преследване във всички части на империята
започнало, след като Диоклециан издал още три едикта срещу християните.
През 305 г. императорът се отказал от престола, но гонението
продължавало със същата сила. Болотов отбелязва, че мъчениците били
подлагани на “най-изтънчени изтезания” [Болотов 1994: 150].
Преследванията на християните продължили и по време на
управлението на император Максимин (305-313), който измислил да оказва
милост на християните, като не ги убиват, а им изваждали окото,
прерязвали жилите на единия крак, и ги изпращали в рудниците.
Императорът принуждавал старци да се бият в амфитеатъра, а епископите
да пасат свинете и да обяздват коне.
През 306 г. в Солун загинал мъченически Димитрий, за когото се
предполага, че бил от славянски произход. По заповед на императора
Димитрий бил затворен в тъмница, а по-късно – убит от римските войници
с копия.
През 310 г. император Галерий се разболял тежко и заедно с
император Константин издал през 311 г. “Едикт за прекратяване на
гоненията и предоставяне на християните на пълна свобода в делата на
вярата”. В едикта се казва: “Ние разрешаваме свободно да изповядват
частните си мнения и да се събират на установените от тях места без страх,
че ще бъдат обезпокоявани, при положение, че те поддържат почит към
установените закони и управление” [цит. по Гибън: 273]. Това било
признание, че римското правителство не е способно да надвие
християнството. Гоненията не стихнали изведнъж, а след 313 г., когато
Максимин бил свален, за християните настъпило спокойствие.
Преследването на християните било прекратено след признаването
на християнството като позволена религия. Така завършила три вековната
борба на езичеството с християнството. През 313 г. в гр. Медиоланум
император Константин І (306 – 337 г.) издал Миланския едикт на
веротърпимостта, с който се разрешавало всеки да изповядва своята
религия и да приема християнството.
***
Прегледът на наказанията и средствата за мъчения, използвани в
различните епохи от съществуването на човечеството, показва, че найстрашните мъчения са били през периода І – ІІІ в., когато се води борба
между езичеството и новопоявилото се християнско религиозно учение.
Изтезанията, на които са подложени мъчениците през този период, са
легнали в основата на житията, посветени на духовния подвиг на
последователите на Христовата вяра, в богослужебната книга Пролог в
нейните две разновидности – Обикновен и Стишен пролог.
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ГЛАВА ВТОРА
ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Изследването на лексиката за назоваване на средствата за мъчение,
отразена в двете разновидности на богослужебната книга Пролог, се опира
на постиженията на семасиологията в изучаването на езиковото значение
от гледна точка на семантиката и на теорията за семантичните полета.
1. Езиково значение
Въпреки че езиковото значение е предмет на изучаване от различни
науки (езикознание, логика, философия, психология, семиотика), всяка
наука го разглежда по свой начин.
От една страна, езиковото значение се разглежда като психическа,
отражателна същност, съотносима с психични явления като представи и
емоции, а от друга страна, то се счита за релационна същност – представя
се като отношение на езиковия знак към предмет (денотативно значение),
към понятие (сигнификативно значение) и т.н. Разбирането на лексикалното
значение като отношение на знака (означаващото) към понятието
(означаемото) възхожда към Ф. дьо Сосюр, а по-късно се свързва с
изследванията на Л. Вайсгербер и Ст. Улман.
За разлика от традиционната лексикална семантика, която се
занимава с изучаване на значенията на отделните думи в процеса на
функционирането и историческото им развитие, структурната семантика
има за цел изучаване на “системните връзки на езиковите значения,
лексико-семантичните парадигми и други типове семантични полета”
[Василев 1990: 17].
Лексикалното значение е “общото (инвариантното) значение на
всички словоформи на дадена лексема, или едно от инвариантните значения
на лексемата (ако тя е многозначна)”. В тази връзка е и въпросът за
“лексемата като потенциална многозначна единица в системата на езика и
за лексемата като единица на синтактичния контекст, която притежава само
актуално значение” [Василев 1990: 36 – 38].
Лексикалното значение като план на съдържанието на лексикалната
единица представлява сложна структура. То се изгражда от семантични
компоненти (семантични признаци, семи), които са най-малки, пределни
семантични единици. Семантичните признаци не са еднотипни – една част
от тях са индивидуални, диференциращи, а други са плод на абстрактното
мислене и са интегрални. Двата вида семантични признаци не се
противопоставят помежду си като част от съдържанието на езиковия знак и
го формират заедно.
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За разлика от значенията (семемите), които представляват предмети
(денотати), лексемите (словоформите) представляват значения, които са в
лексико-граматичната система на езика.
В границите на семантичното ниво са съотносими, от една страна,
алосеми, семеми и конкретни семантични синтагми, а от друга –
семи,
лексикални
значения,
граматични
значения,
словообразователни значения и различни типове абстрактни
семантични синтагми (семантични модели на словосъчетания и
изречения) [Василев 1990: 55 – 60].
Семантичните единици представляват признаци на денотатите
(“естествените знаци”). Отношението на семантичните единици към
признаците на денотата е отношение на отражение. Между единиците на
различни равнища на езика няма пълно съответствие – едно значение може
да бъде представено от няколко лексико-граматични единици (синонимия),
а на една лексико-граматична единица може да съответстват няколко
семантични (полисемия и омонимия).
Структурните компоненти на значението определят статуса му в
семантичната система на езика, като отразяват реалии от обективната
действителност. Според Василев, “семантичните зависимости са много
повече автоматизирани в съзнанието и подсъзнанието ни и знанието за тях
има по-скоро интуитивен, отколкото съзнателен характер” [Василев 1990:
78].
Е. Курилович смята, че в структурната йерархия е водещо главното
значение. “Главно значение – това е значението, което не се определя от
контекста, докато останалите частни значения прибавят към семантичния
елемент на главното значение и елементите на контекста” [Курилович 1955:
78].
2. Семантични полета
Както отбелязва Л. Василев, експериментите показват, че
значенията на многозначните думи “се пазят в паметта ни независимо не
само от звуковата им форма, но и едно от друго, т.е. в състава на различни
семантични полета” [Василев 1990: 57].
Терминът семантично поле е създаден от немските лингвисти през
30-те години на ХХ век – за първи път терминът понятийно поле се среща в
трудовете на Й. Трир, а по-нататък – в изследванията на Г. Ипсен, В.
Порциг, Л. Вайсгербер и др. [Трир 1931; Ипсен 1932; Порциг 1934, 1962;
Вайсгербер 1953]. В по-ново време с проблемите на семантичното поле се
занимават редица автори [Шмельов 1974; Мутафчиев 1971; Караулов 1981;
Бирвиш 1981; Вайнрайх 1981; Звегинцев 1981; Бондарко 1983; Георгиев
1993; Апресян 1995, 2001 и др.].
Семантичното поле представлява малка лексикална подсистема,
която се отличава с относителна самостойност, защото може да има
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различни връзки с други семантични полета. Разнообразието от семантични
връзки създава трудности при определяне на броя на съставящите го
компоненти и очертаване на границите му.
Всяко семантично поле има специфична структура, която зависи от
културата и развитието на съзнанието на езиковия колектив, от
развитието на материалните условия, при които протича
общественият живот и от начина, по който се сегментира
действителността. Сегментирането на действителността е
извънезиковото съдържание на семантичното поле, но когато се
изучава структурата на лексико-семантичната система изцяло, както
и на отделното семантично поле, междуезиковите и извънезиковите
моменти са в тясна взаимовръзка [Мутафчиев 1971: 30].
За разлика от действителността, която представлява непрекъснат
ред от неща и явления, които са свързани по такъв начин, че е трудно да се
разграничи къде завършва едно и започва друго, системата на езика се
състои от точно определен брой елементи. Думите в едно семантично поле
се свързват помежду си по смисъл така, както са свързани в
действителността отразените от думите понятия, които образуват
тематични групи (тематични обединения).
Съществуват различни определения за семантично поле.
Шмельов пише: “Като обозначение на предмети и явления от
извънезиковата действителност думите отразяват връзките между тях,…те
се обединяват в определени лексикално-семантични групи, които
разчленяват едни или други отрязъци от действителността” [Шмельов 1974:
13].
Според М. Бирвиш: “Множество лексикални единици, в значението
на които се съдържат определени общи компоненти, образуват семантично
поле” [Бирвиш 1981: 189].
Важно изискване към съдържанието на полето е то да побира в себе
си целия запас от знания за даден обект, съсредоточен в семантиката на
думите. Георгиева отбелязва: “Статус на самостоятелни единици на полето
имат всички лексико-семантични варианти на думите, представени в
речниците както с отделните си значения, така и с оттенъците на
значенията или спецификата на употребата. Оттенъците на значенията
представляват не по-малка ценност от отделните значения” [Георгиева
2008: 37].
Всяко семантично поле се състои от ядро, което е съставено от думи
със сравнително най-висока честота, а около него са групирани другите
думи, които се срещат по-рядко. За определяне на структурата на
семантичното поле се прилагат статистическите методи, които дават много
добри резултати.
В лексикалните полета от парадигматичен тип всички членове са
свързани с общ смисъл, наричан инвариантно значение – идентификатор.
24

В границите на парадигматичния ред се разглеждат синонимни
групи.
Синонимната група представлява минимална парадигма от думи и
еквивалентни по функция фразеологизми, които влизат в състава на посложна лексико-семантична парадигма. Съществуват две различни гледища
за синонимите. От една страна, синонимите са разбирани като абсолютно
тъждествени по значение езикови единици, а от друга страна, те са
разбирани като много близки по значение единици на езика
(квазисиноними).
Залевска отбелязва: “Изследванията на менталния лексикон
потвърждават факта, че отделните значения на полисемантичната дума в
съзнанието на човека се съхраняват в състава на семантичните полета в
съответствие с тяхната предметно-понятийна насоченост” [Залевска 1990:
153]. Този факт свидетелства, че принципът на формиране на семантичното
поле е адекватен на езиковото съзнание.
Характерно свойство на семантичното пространство е неговата
непрекъснатост. Въпреки това, в определени участъци може да се открият
големи лакуни, което е израз на свойството решетъчност на семантичното
пространство. В случаите, когато не е ясно дали думата е многозначна, или
се наблюдават две различни думи, Апресян счита, че е “най-разумно да се
отдели промеждутъчна област на “размити” употреби” [Апресян 2001: 12].
И. Георгиева пише: “Единиците на семантичното поле,
притежавайки еднородна отнесеност, съществено се отличават по
собствени езикови характеристики: по структура, по принадлежност към
различни части на речта, по сфери на съществуване и използване и т.н.”
[Георгиева 2008: 29].
Границите на семантичното пространство се определят от средата, в
която се осъществява дейността на човека. Разграничават се няколко
семантичните пространства: човек – природа, човек – общество, човек –
човек. Поради факта, че всичко в света се намира във взаимна връзка,
границите между обособените семантични пространства са проницаеми и
неустойчиви. Човекът се стреми да систематизира и подрежда околния
свят, всички свои усещания и дейността си, и формира картината на света,
съществена част от която се отразява в езиковата картина на света.
В основата на всички семантични полета лежат семантични
категории (СК). СК са абстрактни съдържателни категории на езика,
изразени със средствата на явната (части на речта и граматични категории)
и скритата граматика (компоненти на семемите и контекст).
Денотатът представлява “извънезикова реалност в проекцията на
субективното възприемане и езиково моделиране на действителността”.
Семантиката на думата е “оня идеален, познавателен образ на обектите на
отражение и мисловно усвояване, които се моделират по особен начин във
формите на езика и на неговата съдържателна структура”. Думата не е
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етикет за посочване, а тя назовава, като изгражда семантичен образ.
Сигнификатът е неотстраним етап на отражението [Георгиев 1993: 24 – 25].
Като фактори на лексикалното значение се посочват както
парадигматични редове, в които се включва думата, така и синтагматичната
й зависимост.
Според общото си значение думата е приобщена към семантични
полета и парадигматични редове и в зависимост от отношението с други
думи с еднородно значение добива своята семантична завършеност, като
важна роля имат синонимите и антонимите.
Наред с парадигматичните отношения, в които участва дадена дума,
важен фактор на лексикалното значение представлява и синтагматичната
зависимост, която думата придобива с участието си в състава на
синтактичните единици. “Думата е съвместима синтактически с други
думи и във връзките на съчетаване се стеснява или разширява нейното
значение, пораждат се допълнителни съзначения и това може да се
превърне в семантична производност за поява на нови значения” [Георгиев
1993: 32].
Ю. Апресян определя следните изисквания, които трябва да се
спазват при изучаване на семантичния състав на думата: “1. Тълкуваното
значение трябва да се определя чрез по-прости значения и в крайна сметка
се свежда към неголям набор от елементарни значения; 2. Определящите на
значението трябва да бъдат необходими и достатъчни за определяното
значение” [Апресян 1995: 95].
Полето обединява думите с еднородно типово значение, като ги
приобщава към определени класове върху единна семантична площ,
а компонентната структура детайлизира типовото значение по
неговите индивидуални носители, лексемите, и върху тази основа се
формират
както вътрешните парадигматични отношения в
лексемата (епидигма), така и външните парадигматични отношения
на думата в единството й с други думи [Георгиев 1993: 46].
Лингвистите обръщат внимание на факта, че полевата и
компонентната структура са реалност на езика, и в същото време
представляват методологично средство, модел с теоретична и оперативна
процедурна стойност при семантичния анализ.
Според У. Вайнрайх, една от главните цели на семантичните
изследвания е “разлагането на компоненти и установяването на йерархията
на тези компоненти” [Вайнрайх 1981: 67].
Както пише Ю. Апресян, “За теорията и практиката на
компонентния анализ на значението е характерно признаване на
йерархическата организация на значението въз основа на диференциалните
признаци, които имат общи черти с представата за това, че всяко
лексикално значение има определена синтактична структура” [Апресян
1995: 9].
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Главните принципи, които стоят в основата на компонентния анализ
според В. Звегинцев, са: описание на речниковия състав на естествените
езици чрез крайния набор на елементарните семантични единици, или
компоненти, представяне на тези компоненти на значението като
независими от конкретните единици универсални репрезентации,
интерпретацията им в качеството на компоненти на концептуалната
система, влизаща в познавателната структура на човешкия ум” [Звегинцев
1981: 8].
Експериментите потвърждават, че във всеки естествен език в скрита
форма съществува един семантичен език, който представлява “универсален
набор от семантични признаци, които са еднакви за всички хора”
[Мутафчиев 1972: 45]. Думите на семантичния език са освободени от
емоционалност и многозначност, те означават елементарни семантични
признаци, които по-нататък не могат да бъдат разложени смислово. Всеки,
който говори, прави превод от семантичен на естествен език, а всеки, който
слуша, преминава от естествен на семантичен език.
Компонетната структура на значението Георгиев характеризира по
следния начин: “Компонентната структура на значението се отнася до
състава на семантичния вариант (семема). … Тези компоненти (семи) са
съставящи с функция на различителни признаци на значението … и това ги
прави елементарни, пределни (крайни) семантични съставящи. …
Компонентният семантичен анализ на думите от даден клас показва
пределния брой на семите, които могат да бъдат извлечени и подредени в
списък според тяхната функция” [Георгиев 1993: 48].
Според функцията си семите биват общи и различителни. Общите
семи се наричат още доминантни или интегрални и приобщават дадена
езикова единица към семантичното поле. Различителните (диференциални)
семи служат за оформяне на определено лексикално значение в
противопоставянето му на други думи. Диференциалните семи от своя
страна биват: типични, когато се срещат като общо
семантично
пространство на две или повече думи, и индивидуални, когато
непосредствено разграничават една дума от друга и формират
индивидуалното лексикално значение.
Б. Косовски подчертава, че семемата се характеризира с
йерархическа организация – тя включва както общите семи, така и
диференциалните семи.
При характеризиране на семантичното поле се започва от найобщата, полева сема и се следва пътя на “стесняване на лексикалния обсег
на съотнесеност в субполетата, особено важно процедурно изискване на
компонентния анализ е низходящото градиране на семите да се подчинява
на тяхната последователна интерпретираност, т.е. тълкуване една чрез
друга до предела на индивидуалните семи” [Георгиев 1993: 51].
Елементарна единица на семантичното поле е лексикосемантичният вариант (ЛСВ) – това са производните значения, които
27

произтичат в границите на многозначността на думата. Различни ЛСВ
могат да притежават различна понятийна насоченост, следователно могат
да се включват в различни семантични полета. В. Звегинцев счита, че:
“Значението на думата – това е съвкупност на нейните ЛСВ” [Звегинцев
1957: 126].
“В случай че връзката с понятието е била установена за няколко
ЛСВ на полисемантичната дума, то всички се включват в състава на полето
като самостоятелни единици” [Георгиева 2008: 29].
Значението, което има най-голяма употреба и се подразбира, без да
се търси контекст, е основно, докато останалите значения се осъзнават чрез
съчетаването.
Л. Василев подчертава, че “Основното значение, въпреки найвисоката му честотност и семантична самостоятелност (автосемантизъм), е
само един от лексико-семантичните варианти на думата, реализацията в
речта на който изключва всички останали” [Василев 1990: 144].
И. В. Сентенберг счита, че основното значение на думата не е
общото значение, а това, което е “най-много обусловено парадигматично и
най-малко обусловено синтагматично” [Шмельов 1973: 212].
Е. В. Кузнецова пише, че обобщеното значение се различава от
основното значение като особен лексико-семантичен вариант “по състав на
семите и типа контекст” (обобщените значения се реализират в по-широк
контекст от конкретните), а от другите вторични значения се отличават с
неспециализираността на контекста, “във вътресловната семантична
парадигма, образувана от целия набор ЛСВ на многозначната дума”
[Кузнецова 1983: 10].
Дискусионен е проблемът за общото значение. При изучаване на
семантичната структура на многозначната дума отделните й компоненти
(ЛСВ) се разглеждат като свързани един с друг.
Семантичните варианти на многозначната дума са организирани в
рамките на вътрешната парадигма на думата. Ядро на тази парадигма,
своеобразен център е основното значение, около което се организират
всички останали вторични значения.
Въпреки че ЛСВ могат да се изразяват с различни граматични
форми на думата, основният способ на диференциация е контекстът.
Типовете контекст са различни: тематичен, конструктивен и фразов.
Обусловеността на ЛСВ от тематичните типове контекст показва връзката
му с даден кръг явления от действителността и съответстващия тематичен
клас думи. Ако условие за реализация на ЛСВ е дадена синтактична
конструкция, контекстът е конструктивен тип [Василев 1990: 149 – 150].
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3. Парадигматични отношения
Въпросът за семантичните полета е в тясна връзка с
парадигматичните отношения. Поради тази причина тук се изясняват
теореетичните постановки в лингвистиката, свързани с представянето на
тези отношения.
Най-важният езиков показател на значението на думата е
съчетаемостта. “Сред асоциативните групи се отделят езиковите единици, в
които една единица е противопоставена на друга по определен признак.
Тези обединения могат да бъдат наречени парадигми”.
Д. Шмельов подчертава, че парадигматичните и синтагматичните
отношения са взаимносвързани: “това, че дадена дума е член на парадигма,
предопределя възможността за синтагматични връзки, но в същото време
самата принадлежност на думата към дадена парадигма може да бъде
представена във вид на обобщена формула за съчетаемостта й, т.е.
синтагматични отношения” [Шмельов 1964: 81;130].
В структуралистичните теории за семантичното поле значението се
тълкува като отношение или съвкупност от отношения между съставните
части на парадигмата (семантичното поле) или синтагмата (словосъчетание,
изречение).
Й. Трир счита, че “значението на отделната дума зависи от
значението на понятийните му съседи” [Трир 1931: 3], т.е. от другите
членове на дадена семантична парадигма. Л. Вайсгербер отбелязва:
“Значението на отделен член се съдържа в структурните закономерности на
цялото”. Според формулирания от Вайсгербер закон на полето “Не цялото
се формира от отделни самостоятелни части, а отделното значение се
отделя от цялото, обуславя се от него и става разбираемо в неговия състав”
[Вайсгербер 1962: 99].
Парадигматичният аспект на лексикалната системност е свързан с
групиране на редица думи според близостта им, която се изразява в
съвпадане на някои от семантичните им признаци.
Парадигматичният семантичен ред е “такава верига от единици,
които се налагат, съвпадат по обща семантична площ, а се противопоставят
по несъществени различия на отделните семантични признаци”. Редовете
на семантична парадигма съществуват в границите на семантичното поле –
върху общия фон на полевата структура те се обособяват като единици на
полето в преки семантични отношения [Георгиев 1993: 73].
При изследване на семантичните парадигми задачата е да се
разграничат различните по широта и тип на взаимоотношенията си
групи, които формират лексико-семантичната система. Интерес
представляват преди всичко по-обобщаващите семантични
признаци, които диференцират по-едри семантични групировки.
Отличителните, индивидуалните семантични признаци на отделната
дума пък имат значение при речниковото й описание, както и при
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изследване на лексико-семантичните групи и близкозначни думи, на
синонимните и антонимните редове [Пернишка 1980: 26].
Йерархията на групировките е по-ясна, когато те са разположени
инклузивно – започва се от лексикалните единици, свързани по найобобщен признак и затова включват най-широк кръг от тях, и се върви към
отношения между по-малко единици, при което се отделят по-много
групировки. При стесняване и уточняване на лексико-семантичните
признаци последната степен на парадигматично обединение са
синонимният или антонимният ред. Всички групировки преди него
представляват подразделения на лексико-семантичните парадигми, които се
характеризират с различна степен на абстракция.
Тъй като най-характерната особеност на парадигмите е тяхната
добре изявена системност, Пернишка представя особеностите, на които се
основава тази системност: наличие на определен минимум семантични
признаци; интегрален характер и взаимозависимост на тези признаци,
вследствие на което се образуват йерархически разположени парадигми;
пресичане на парадигмите по допълнителни признаци; корелативност на
някои парадигми по определен семантичен признак; разгръщане на
разнообразни семантични варианти около един инвариант чрез наслагване
на допълнителни семантични признаци [Пернишка 1980: 75].
Между лексикалните единици според съвременната семасиология
съществуват три вида смислови отношения: несъвпадане между
означаемите (хетеросемия); включване и пресичане на означаемите
(парасемия), това са думи в родово-видови отношения или близки по
значение; еквивалентност или противоположност на означаемите
(омосемия и антисемия).
Най-голяма част от лексикалните единици са различни по форма и
значение, т.е., хетерогенни и не представляват особен интерес от гледна
точка на отношенията между думите. “Хетерогенността е нормално
състояние за лексиката на езика, тъй като по правило думите са
хетеролексични и хетеросемични” [Бережан 1973: 99].
Отношенията на семантична или формална близост в някаква
степен заслужават много по-голямо внимание.
Много думи (взети в едни и същи значения) са членове не на една, а
едновременно на няколко лексико-семантични парадигми, т.е. влизат в
различни редове, в които думите са противопоставени по определен
семантичен признак [Шмельов 1964: 134].
Един от основните въпроси при парадигматичните отношения е
въпросът за синонимията. При синонимите съществена особеност е
семантичната отнесеност на езиковите единици към общ денотат. Думите
от една и съща част на речта се характеризират с преобладаващо покритие
на лексикалното значение и допълнителни индивидуални признаци.
Синонимите се характеризират със семантично тъждество и различна
форма.
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На границата на синонимията стои дублетността. Дублетите
представляват вид логически синоними, те са двойки от домашна и чужда
дума, които означават един и същ ареал от действителността. В
семантичното поле на дистанцията между значенията на дублетите е
скъсена и те са взаимозаменими в най-висока степен.
Синонимният ред представлява се разбира семантичен клас
словоформи, които повтарят в своите значения смисловите компоненти,
които са характерни за опорната дума на реда. Доминантният синоним се
отличава с пълна неутралност в стилистично и емоционално отношение.
В семантичната парадигма на думите освен синоними и антоними
се разглеждат хипоними, партоними и типоними.
Хипонимите са “думи, които образуват парадигматичен ред по
общо родово или видово значение и неговата разчлененост на
частни, индивидуални значения, носени от различни лексеми”.
Партонимите “изразяват семантични отношения между думите за
частичност спрямо думите за общност на частичността, или това са
отношения на цялото към неговите части”.
Типоними са “думите от едно и също поле, които не са синоними
помежду си в цялост, а се разпределят в синонимни парадигматични
редове в неговите граници” [Георгиев 1993: 88].
Подчертава се фактът, че семантичната парадигма на лексиката
представлява реалност на системните отношения в речниковия състав и
едновременно с това тя е процедурно средство за проучването й.
4. Синтагматични отношения
Фактът, че практическите резултати от проучването в Четвърта
глава се базират на теоретичните положения, свързани с ролята на
синтагматичните отношения при определянето на значението, с което
лексемите се реализират в обкръжението на езиковите разпространители от
дясно и от ляво, задължава тези теоретични постновки да бъдат
представени накратко.
За първи път отношенията между еднородните единици на езика са
разграничени от Ф. дьо Сосюр. Той определя два основни типа отношения:
синтагматични и парадигматични (наричани от Ф. дьо Сосюр асоциативни).
Такова съчетание на елементи, които имат “за опора протяжността”, той
нарича синтагми, а отношенията между компонентите им – синтагматични.
Сосюр отбелязва, че “синтагмата се състои винаги от две или повече
последователни единици”, а асоциативното (т.е. парадигматичното)
отношение, “обединява елементи в една виртуална мнемонична
последователност” [Сосюр 1992: 153 – 158].
Според Л. Василев, “В съвременната лингвистика синтагматичните
отношения се приравняват към логическите отношения на конюнкция
(отношение и ~ и), а парадигматичните – към логическото отношение на
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дизюнкция” (отношение или ~ или). Първите се разглеждат като отношения
по хоризонтала, а вторите – като отношения по вертикала”. Съчетателните
(дистрибутивните) свойства на единиците на езика, обусловени от
отношението към определени синтагми, образуват областта на
синтагматичните зависимости [Василев 1990: 62 – 76].
Синтагматичните
и
парадигматичните
връзки
определят
собствената семантична характеристика на думите. В конкретно
словосъчетание на фона на съвкупността е възможно думата да се
реализира с контекстовото си значение.
Въпреки че системното изучаване на кръга от явления, свързани с
изучаване на синтагматичните отношения започва още в края на 50-те г. на
ХХ век, първите опити да се изложи законът за синтагматичното
взаимодействие на значенията във вид на правила принадлежат на
Леонтиева 1968, Гак 1971, Апресян 1995.
Н. Леонтиева разглежда две противоположно действащи тенденции
в езика – тенденция към удвояване на смисъла, създаваща излишество, и
тенденция към съкращаване на повтарящи се части от смисъла, което
премахва излишеството, т.е. описва семантичната компресия.
В. Гак разработва концепцията за синтагматично взаимодействие,
основава на повоторението на значения в състава на словосъчетанията.
Апресян формулира следните правила на зачеркване, основани на
идеята за неадитивност на свързване на значенията в свободното
словосъчетание: 1. зачеркване на части от значението на А в
словосъчетание АВ под влияние на значението В, несъчетаващо се със
значението на А; 2. зачеркване на съвпадащи части от значението на А и В
в словосъчетанието АВ. Апресян нарича компресията семантична
хаплология [Апресян 1995: 88].
В заключение видният учен обобщава: “Възможностите за приемане
на правила за преобразуване (перифразиране) са ограничени от един общ
закон, свързан с два класа обекти: контексти, в които се използва ключовата
дума, и синонимни средства, с които тя може по принцип да бъде заменена.
Най-малко маркиран се считат контекст, в които изходната дума има
минимум синтактични връзки с други думи и е употребена в просто,
утвърдително, немодално изречение в изявително наклонение на сегашно
време”. Формулираният от Апресян закон гласи: “Свободата за
перифразиране е толкова по-голяма, колкото по-малко маркирани са
перифразиращото средство и контекстът, в който е употребен изходният
израз” [Апресян 1995: 344 – 345].
Според характера на отношенията вътре в семемата се обособяват
доминиращи и зависими компоненти на значенията. По отношение на
идентифициращото значение на даден семантичен клас се разграничават
ядрени и периферийни компоненти на семемата, като ядрените образуват
инвариантното значение на даден семантичен клас думи, а периферийните
компоненти могат да варират неограничено в състава му.
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Компонентите на значението според степента на фиксираност,
закрепеност за определено значение, се делят на задължителни и
факултативни. Задължителните се отнасят към сигнификативния
аспект на значението и са необходими за съществуването му като
единици на езика, а факултативните се реализират само в речта
[Василев 1990: 98 – 103].
5. Роля на контекста
Изследванeто на лексемите за назоваване на средства за мъчение в
ОбПр и в СтПр е свързано с разглеждането на ролята на контекста при
изразяване на определена семантика. Поради тази причина се изясняват
теоретичните положения, които представят обусловеността на
лексикалното значение от контекстовото обкръжение.
Въпросът за ролята на контекста се разглежда в изследванията на
Шмельов 1964; Амосова 1958; Гак 1972; Георгиев 1993 и др.
В речта всяка дума се реализира с едно лексикално значение, което
е обусловено от конкретния контекст. Чрез контекста се изразява едно от
потенциалните значения на думата, с което тя присъства като единица на
езика.
Контекстът в строгия смисъл на думата е езиков семантичен фактор,
а речевата ситуация – неезиков фактор при проявлението на
значението на дадена дума. Речевата ситуация дава конкретния фон,
който ориентира за възприемането на думата в нужното значение;
контекстът действа с материалния състав на думите, които се
съчетават с определена дума и представляват единица на
комуникация със своето семантично съдържание [Амосова 1958: 7].
Наблюденията над функционирането на думата в речта показват, че
реализацията на значението винаги се осъществява в зависимост от
контекста или от речевата ситуация. Номинативното значение на думата
винаги е обусловено от контекста и сцеплението на една дума с други не е
безгранично, а има определени граници.
От една страна, контекстуалните условия предопределят,
експлицират или изменят лексикалното значение, а от друга, го дооформят.
Под влияние на еднотипни контекстуални условия резултатът е
еднотипност на лексикалното значение. При изследването на
синтагматичните връзки трябва да се набележат типичните контекстуални
връзки… и да се установят типичните за тях лексикални значения. Между
думите, които се свързват в един контекст, съществува семантична
общност, според т. нар. правило на семантичното съгласуване [Гак 1972:
110].
Минималният контекст на съчетаване на думата в словосъчетанието
е важен фактор на нейното значение. Съществуват два вида
значения: свободно и фразово–синтагматично. За разлика от
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свободното значение, което не се прикрепва към минимум контекст,
фразовото значение е зависимо от постоянен контекст и се определя
от него. Чрез контекста думата се преосмисля и започва да изразява
заедно с другите думи едно общо значение като семантично
съдържание на цяла устойчива единица, която може да бъде фразова
дума, фразеологично съчетание или сложно, описателно название
[Георгиев 1993: 35].
Всеобщо е мнението, че контекстът определя избора на значението.
Ст. Георгиев обръща внимание на първостепенната ролята на
синтагматичния контекст при формиране и функциониране на
лексикалното значение – в синтагмата се осъществява функцията на думата
в съчетание с други думи.
Ролята на контекста се изтъква и от Л. Йелмслев: “Така нареченото
лексикално значение в някои знаци не е друго, а изкуствено изолирани
контекстуални значения или тяхното изкуствено преразказване. В
абсолютна изолация нито един знак няма значение; всяко езиково значение
възниква в контекста, под който ние разбираме ситуационен или
експлицитен” [Йелмслев 1960: 303 – 304].
За Л. Новиков думата вън от контекста има само потенциално
значение, чиято конкретна реализация се извършва в съчетание с
определени групи думи. Шмельов също отбелязва, че когато говорим за
различни значения, характерни за дадена дума, ние имаме предвид
различни контексти на нейната употреба.
Контекстът е не само изясняващ, разчленяващ и обобщаващ фактор
на значението, но и формиращ и пораждащ значението.
Ст. Георгиев уточнява, че синтагматичният контекст е “такова
семантично и формално обкръжение на думата от други думи в
семантична и синтактична връзка с нея, което поражда, обособява и
разкрива нейното значението като факт на езика и речта.
Контекстът на думата включва единиците от ляво и дясно, т.е. тези,
които очертават и представят нейната двустранна позиция – на
основна и зависима дума… Минимум контекст на думата е
синтагмата, включваща една от позициите й на тип съчетаване, а
пълният контекст е сбор от всички типове на нейното съчетаване”
[Георгиев 1993: 70 – 71].
В. А. Звегинцев подчертава, че при определянето на значението на
думите в древните езици се събират колкото се може повече видове
контекст, в които се открива думата и въз основа на тях се определя
значението (-ята) на съответната дума.
В речта семантиката съществува в динамика и в нея се проявява
ролята на синтагматиката и определящата роля на комуникативната задача.
Важен фактор за семантична реалност на думата са текстовите условия,
защото в тях се проявява потенциалната семантика, заложена в езика като
система.
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Според дължината си контекстът може да бъде от една дума до
няколко изречения. Особено важна е ролята на контекста при определяне на
точното значение при многозначните думи и при омонимите, тъй като в
изречението се реализира само едно от всичките значения на дадена дума.
Според Н. Амосова, съществуват два основни модела контекст.
“Лексикален контекст, в който достатъчен указателен минимум е една
ключова дума (член на словосъчетание, еднороден член, сказуемо), условно
наричаме контекст от първа степен. Лексикален контекст, в който
достатъчен указателен минимум е целият израз, условно наричаме контекст
от втора степен”.
Различните типове контекстуално свързани значения трябва да се
диференцират, тъй като “думата придобива живот само в речта, в процеса
на употреба – думата е само носител на определен потенциал, и се
превръща в действителност само в процеса на езиково общуване”.
Авторката диференцира лексикално свързани и синтактично свързани
контекстуални значения [Амосова 1958: 3 – 23].
6. Езикова картина на света
Една от задачите на разработката е а се направи опит за представяне
на фрагмент от езиковата картина на света въз основа на лексиката за
назоваване на средства за мъчение в двата Пролога. В тази връзка се
изясняват теоретичните постановки, които разкриват разбирането, че
семантичният облик на света се проявява най-ярко на лексико-семантично
равнище.
Основната задача на семасиологията е да изследва как в единиците
на езика (думите) се отразява извънезиковата действителност. Изследването
на вътрешноезиковите фактори на семантичните изменения в езика не може
да се проведе, без да се отчитат факторите, които са външни спрямо
системата на езика фактори [Шмельов 1964: 9]. Лексико-семантичните
изменения в най-голяма степен демонстрират връзката на езика с
действителността. Семантичната история на думите отчетливо отразява
измененията на условията на живот на обществото.
Идеята за езиковата (наивната) картина на света представлява един
от двата основни принципа, които стоят в основата на теоретичните работи
на Московската семантична школа (МСШ).
Материал за реконструкцията й са само фактите на езика – лексеми,
граматически форми, словообразователни средства, прозодия,
синтактични конструкции, фраземи, правила на лексико-семантична
съчетаемост и др. Този подход на МСШ я отличава от близките й
направления, в които основен предмет на изследване са т. нар.
културни концепти… Картината на света, отразена в езика, в много
отношения се различава от научната картина на света. Езиковата
картина на света е лингво- и етноспецифична, отразява мироглед,
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присъщ на даден език, културно значим за него и отличаващ го от
другите езици [Апресян 2005: 8].
Березович пише: “Задачата да се реконструира езиковата картина на
света във връзка с културната и етническа самобитност на носителите й е
основна за етнолингвистиката” [Березович 2004: 3 – 4].
Значенията представляват предмети от реалната действителност
чрез понятията за тях, отразени и моделирани в съзнанието ни. В речевия
смисъл си взаимодействат езиковото знание за света и извънезиковата
действителност.
Значенията на номинативните единици на езика са отправени към
действителността: те са непосредствени психични корелати (“идеални
денотати”), умствени модели на предмети, явления, свойства, отношения,
действия, състояния. Деиктичните знаци са винаги опосредствани от акта
на речта [Василев 1990: 111].
Своеобразието на семантичния облик на модела за света се проявява
най-ярко на лексико-семантично равнище. Поради тази причина въпросът
за разчленяване на езиковата картина на света е свързан с проблема за
системно представяне на лексиката.
И. А. Стернин говори за семантичните (съдържателните)
зависимости, за значимостта на семите и конкретизирането им.
Значимостта на семите “отразява реалните отношения на предметите от
външния свят по определени признаци и влиза в езиковата компетентенция
на носителите на езика, отразява се в семантиката на думите. Значимостта
носи диференциална информация, но е съдържателна, представлява реален
семантичен компонент, отделящ се в структурата на значението на една или
друга сема” [Стернин 1985: 114].
И. Георгиева изказва становището, че “Една от актуалните задачи
на съвременната лингвистична семантика е изясняване на това как
заобикалящата ни действителност посредством човешкото съзнание
се отразява и преобразява в словото. Решението на този въпрос
предлага пресъздаването на глобален модел на действителността –
езиковата картина на света. Езиковата семантична вселена е
информационен континуум, който включва всички знания на човека
за околния свят. По отношение на езиковата картина на света
семантичните единици на езика се явяват строителен материал. На
съвременния етап описанието на езиковата картина на света се
осъществява чрез реконструкция на отделните й фрагменти”
[Георгиева 2008: 5].
Най-общо номинативните единици на езика са два разреда думи и
техните еквиваленти: предметни (съществителни имена) и признакови
(глаголи, прилагателни имена, наречия). Предметната лексика (имената) се
характеризира с идентифициращо значение. Имената се делят на две
основни групи: естествени предмети и артефакти. Както пише Буров,
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същността на естествените обекти (натурфакти) “се състои в това, че те
съществуват” [Буров 2004: 10].
Артефактите представляват названия на различни неприродни
обекти, които са създадени и приспособени от човека за употреба в
определено време. Под денотат се разбира обект от света, който е създаден
от силата на човешката мисъл, фрагмент от действителността, преобразуван
от човешкото съзнание.
Георгиев пише: “Езикът представлява структура и система, които
съдържат семантичния, формалния и синтагматичния потенциал за неговата
комуникативна реализация.” Едновременно с това, езикът има отношение и
към извънезиковата действителност [Георгиев 1993: 237].
7. Методи на семантичните изследвания
Използването на метода на полето при представяне на лексиката за
назоваване на средства за мъчение в двата Пролога изисква да се изяснят
теоретичните положения, свързани с прилагането на компонентния анализ.
В съвременните изследвания при структурирането на семантичните
полета активно се привлича натрупаният по-рано арсенал от методи на
описание на лексикалния състав. В съответствие с поставените задачи
лингвистите открояват в състава на семантичните полета лексикалносемантични подгрупи и синонимни редове; единиците на полето се описват
от гледна точка на техните парадигматични и синтагматични свойства.
Основна задача на съвременните изследвания по семантика е изучаване
както на значенията на езиковите единици в техните взаимовръзки, така и
на състава и структурата на различните семантични полета, като методът на
полето се определя от Л. Василев като “видимо най-ефективен и
перспективен”. Авторът отбелязва, че при отделяне на полетата голяма
помощ оказват опозитивният, компонентният и контекстологичният анализ,
и допълва, че всички те се основават на интуицията, която е автоматизирана
и спонтанна.
Ст. Георгиев формулира следните методологични основания при
изучаване на семантиката на лексемите:
1. Определяща роля на лексикалното значение.
2. Проучване на цялостното значение на думата, на всяко от
частните, специални значения в единство с останалите като даденост сама
за себе си, съществуваща чрез останалите.
3. Необходимост от цялостно семантично описание на думата като
речникова единица и особено на нейното словообразувателно и
синтагматично значение, наред с лексикалното.
4. Необходимост от разглеждане на семантиката на думата като
структура.
5. Роля на обкръжението на думата като фактор на семантична
репрезентация и на семантично формиране. Тук особено значение има
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научното обяснение на контекста, и то на минималния, непосредствения с
неговите лингвистични показатели, възпроизвеждащо и активно действие
[Георгиев 1993: 17 – 19].
Семантичният анализ трябва да се насочи от по-обобщаващите към
по-конкретните семантични признаци, да се установи мястото, което на
думата в дадена лексикална парадигма, и влиянието на синтагматичните
връзки при дооформяне на лексикалното значение. При изследване на
семантичните парадигми трябва да се разграничат различните по широта и
тип на взаимоотношенията си групи, които формират лексикосемантичната система.
Д. Шмельов също подчертава ролята на интуицията при отделяне на
семите и подреждането им в модели чрез съпоставяне на думите по
определен начин, чрез съизмерването им, като “посочването на
отличителните признаци на тези или други членове на парадигматичния ред
е основа за разлагане на дадена единица на някакви съставящи я елементи”
[Шмельов 1975: 12 – 13; 239].
Важно значение при компонентния анализ има съизмерването на
семантични площи на думите, при които се откроява съвпадението и
несъвпадението под форма на еднакви и различни семи. Според Георгиев
последователността на компонентния анализ (КА) е следната:
1. Избор на съвкупността от думи за КА. Те трябва да принадлежат
към една и съща част на речта.
2. Описване на всяка от думите в избраната съвкупност по значение
(ЛСВ) според данните от речниците и личните наблюдения върху
материала, последвано от групирането им по опозитивни общности според
еднаквите семи и налагане на техните семантични площи, при което се
открояват и отделят съвпадащите, противоположните и надхвърлящите
общия обем семи на съпоставените единици.
3. Формулиране и сумиране на общите и различителните семи… в
посока от общите към различителните, от максимално точно към
минимално съвпадение.
4. Сумиране на общия брой семи и тяхната символизация чрез
буквени или цифрови означения, като се изоставят случайните,
несъществените (нерелевантни) семи.
5. Извличане на общите модели на семантична компонентна
структура според характера, йерархията и подреждането на семите и изводи
за семантиката на анализирания клас думи, за тяхната съчетаемост и
семантична парадигма.
Резултатът е разкриване на семантичните закономерности на
лексиката като система [Георгиев 1993: 55 – 56].
Чрез КА се установява броят на семите в дадено семантично
множество от думи, разкрива се структурната йерархия на семите и се
обобщават компонетните модели на значението.
Наред с КА се използва и дистрибутивният метод.
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Чрез дистрибутивния анализ се разкриват съчетателните
възможности на езиковите единици. Дистрибуцията се определя чрез
съвкупността от всички видове езиков контекст, в който се среща всяка
една езикова единица.
***
Представените основни положения, които се разглеждат от
съвременната семасиология, могат да се обобщят по следния начин.
Лексикалното значение има сложна структура. То се състои от
семантични признаци, които са разположени инклузивно.
Всяко семантично поле има относителна самостойност, защото се
намира във връзка с други семантични полета. Елементарна единица на
семантичното поле е лексико-семантичният вариант (ЛСВ). Всички
лексико-семантични варианти на думите, които са представени в речниците
с отделните си значения и оттенъци на значенията имат статус на
самостоятелни единици. Ядрото на семантичното поле е съставено от
думите с най-висока честота. В парадигматичното поле се включват
синонимни групи – думи и еквивалентни по функция устойчиви изрази.
Според функцията си семите биват общи (доминантни, интегрални)
и различителни (диференциални). Интегралните семи приобщават дадена
лексема към определено семантично поле, а диференциалните служат за
оформяне на дадено лексикално значение и го противопоставят на други
думи от същия клас, група, ред или двойка.
Парадигматичният семантичен ред представлява верига от
единици, които имат обща семантична площ и се противопоставят по
несъществени признаци. Разглеждането на парадигматичните отношения
включва изучаването както на синонимите (и дублетите) и антонимите, така
и на хипонимите, партонимите и типонимите.
Изследването на синтагматичните отношения (лексикалната
съчетаемост) разкрива индивидуалните семантични особености на
отделната дума.
При определяне на значението е решаваща ролята на контекста,
тъй като в текста думата се включва като индивидуална единица с една част
от значението си. При определяне на значението на думите в древните
езици се събират всички възможни видове контекст, в които се открива
конкретната дума.
Езиковата картина на света и извънезиковата действителност си
взаимодействат в речевия смисъл.
Основна задача на съвременните семантични изследвания е
изучаване на езиковите единици в техните взаимовръзки. Като найперспективен се определя методът на полето и съпътстващите го методи –
компонентният и контекстологичният метод, които се основават на
интуицията.
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ГЛАВА ТРЕТА
НАЗВАНИЯ НА СРЕДСТВА ЗА МЪЧЕНИЕ В
ОБИКНОВЕНИЯ И В СТИШНИЯ ПРОЛОГ11
І. Семантичното поле средства за мъчение в Обикновения
пролог и в Стишния пролог
Изследването на названията на средства за мъчение от двете
разновидности на богослужебната книга Пролог се опира на основни
положения в семасиологията относно изучаването на езиковото значение от
гледна точка на семантиката и на теорията за семантичните полета.
Семантичното поле средства за мъчение в ОбПр и в СтПр има
сложна структура и обхваща голям брой езикови единици. В ОбПр
семантичното поле обхваща 96 лексеми, а в СтПр – 113 лексеми. Общата
семантична площ на семантичното поле в двата Пролога включва 70
лексикални единици. В ОбПр се откриват 26 названия, които нямат
съответствие в СтПр. В СтПр са налице 43 названия, които не присъстват в
ОбПр. В ОбПр наблюдаваните съществителни имат 806 употреби като
названия на средства за мъчение, а в СтПр броят на употребите е 1485.
Семантичното поле средства за мъчение в двата Пролога включва общо
139 единици с 2291 употреби.
Семантичното поле средства за мъчение представлява лексикална
подсистема, която има относителна самостойност. Изследваното
семантично поле се характеризира със силно разчленена структура,
определена на базата на статистическия метод. Лексикалните единици,
които изграждат семантичното поле, съдържат общата сема средства за
мъчение и включват целия запас от знания за означаваните обекти.
Парадигматичният аспект на лексикалната системност е свързан с
групиране на редица думи според тяхната близост, която се проявява в
съвпадане на някои от семантичните им признаци. Като се спазва
принципът за инклузивно подреждане на семантичните единици, в
разглежданото семантично поле се обособяват 8 лексико-семантични
подгрупи. Отделните семантични подгрупи включват езикови единици,
които са обединени от една и съща интегрална сема. В рамките на всяка
семантична група се очертават отделни синонимни редове или семантични
двойки. Отчита се наличието на дублети, които са вид синонимия, изразена
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Разглежданите названия се сравняват със старобългарския канон (СтбП), с
речниците на Миклошич (Микл) и Срезневски (Ср), както и с Речника на Чешката
Академия на науките (SJS). Отбелязва се дали е откроено значение на средство за
мъчение при изследваните лексеми в ползваните речници, или то е специфично за
житийните корпуси на ОбПр и на СтПр.
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в употребата на домашна и чужда дума за означаване на един и същ денотат
от извънезиковата действителност.
1. В семантичната подгрупа специализирани средства за мъчение се
включват названия на средства за мъчение, означаващи денотати от
извънезиковата действителност посредством понятията за тях, които по
време на гонение на християните са били използвани специално за
изтезание и нямат друго предназначение. В тази семантична парадигма се
включват общо 25 съществителни. От тях общите названия в двата
Пролога са 12: тьмьница (тъмница), мэдьнъ волъ (меден вол), мэдьнъ
одръ (меден одър), сковрада (плоча), конобъ (казан), мэдьни чешоуя
(медни пластини), желэзьнъ поясъ (железен пояс), сапог1 желэзьн1
(железни обувки), коло (колело за мъчение), крьстъ (кръст), 9за (окови),
ногъти желэзьни (железни нокти). Специализирани названия за мъчение,
които се откриват само в ОбПр са: оловьна р9ка (оловна ръка), глави3
мэдьно (медна топка), скара, опан1 (скара). Само в СтПр се срещат:
врътежь (въртеж), кадь, котьлъ (казан), окови, клада (окови), клоувия
(клетка), скрада (скара), тиганъ (тиган), столъ желэзьнъ (железен стол).
В границите на семантичната подгрупа специализирани средства за
мъчение се включват няколко парадигматични реда. Парадигматичният
семантичен ред представлява верига от единици, които съвпадат по обща
семантична площ, а се различават по несъществени семантични признаци.
Редовете на семантичната парадигма съществуват в границите на
семантичното поле – върху общия фон на полевата структура те се
обособяват като единици на полето в преки семантични отношения
[Георгиев 1993: 73]. Съществителните, които имат обща сема изгаряне на
цялото тяло на християните: волъ мэдьнъ, одръ желэзьнъ, тиганъ,
се обединяват в един парадигматичен ред от семата предназначени за
цялостно изгаряне на християните.
В друг парадигматичен ред са включени словосъчетанията мэдьни
чешоуя, поясъ желэзьнъ, столъ желэзьнъ, сапог1 желэзьн1,
които имат обща сема за частично изгаряне на християните. Разглежданите
синтагми
представляват
устойчиви
словосъчетания,
в
които
съществителните имат ново значение под влияние на уточняващото
прилагателно.
Отделен парадигматичен ред образуват съществителни, които имат
интегрална сема за отнемане на живота крьстъ, коло, клоувия,
врътежь. Названията с обща сема за механично въздействие върху
мъченика се обособяват в отделна парадигма: ногъти желэзьни, оловьна
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р9ка, глави3 мэдьно. Специфично място заема съществителното
тьмьница, което има най-висока честота на употреба и в двата Пролога.
В семантичната подгрупа специализирани средства за мъчение
синоними са названията на казан в СтПр: конобъ, котьлъ, кадь.
Названията на скара за изгаряне на християните в ОбПр са: сковрада,
скара, опан1. В СтПр названията на скара са: сковрада, тиганъ, скрада.
В СтПр синонимен ред образуват съществителните с обща сема за
оковаване: 9за , клада , окови.
2. Втората семантична подгрупа включва 7 съществителни, които
имат обща сема оръжия. От тях общи за двата Пролога са: мечь (меч),
копи3, соулица (копие), стрэла (стрела) и трьз9бъ (тризъбец). Само в
ОбПр се среща трьз9бьць, а само в СтПр – кроило. Всички семеми имат
обща сема за отнемане на живота, която е заложена в понятието оръжие.
Обща за двата Пролога е синонимната двойка копи3 – соулица, като
помежду си двете названия са в отношение на включване – сулицата
представлява точно определен вид късо копие. В ОбПр за означаване на вид
оръжие, което наподобява по външен вид вила с три зъба – тризъбец, се
откриват сложното съществително трьз9бъ и производната форма,
образувана с наставка –ьць, трьз9бьць. Разликата между двете
съществителни е само словообразувателна: първата форма се състои от
числителното три и съществителното з9бъ (зъб), докато втората дума
представлява суфиксално образувание. В СтПр за означаване на широко
разпространеното старинно оръжие – меч, наред с названието мечь се
среща и рядко използваната лексема кроило. При кроило мотивираща
лексема е глаголът кроити (режа) и е свързана с функцията на оръжието –
то е предназначено за посичане (рязане).
3. В третата семантична подгрупа се обединяват 17 семеми, които
имат интегрална сема за силно топлинно въздействие върху християните.
Общи за двата Пролога са 7: огнь (огън), пещь (пещ), свэща (факла),
ражьнъ (ръжен), желэзо (желязо), млатъ (чук), шлэмъ раждеженъ
(нажежен шлем). Само в ОбПр се среща названието к1и (чук), а само в
СтПр се откриват: омлатъ (чук), щитъ раждеженъ (нажежен щит),
мэдьна риза (медна ризница), клэщи (клещи), лемежь (рало), папири3
(хартия), облогъ (обръч), ладии (лодка).
Езиковите единици се разпределят в няколко парадигматични реда.
В един парадигматичен ред се включват семемите с интегрална сема за
изгаряне на целите тела на християните: огнь, пещь, ладии.
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Съществителните, които имат обща сема за частично горене на телата, са
включени в друг парадигматичен ред: свэща, ражьнъ, желэзо, млатъ,
омлатъ, к1и, шлэмъ раждеженъ, щитъ раждеженъ, мэдьна риза,
клэщи, лемежь, папири3. Синонимен ред образуват названията на чук –
млатъ, омлат, к1и. Обща за двата Пролога е синонимната двойка
ражьнъ – желэзо. В ОбПр се срещат като синоними названията на чук:
млатъ – к1и, а в СтПр: млатъ – омлатъ.
4. В четвъртата семантична подгрупа се обединяват семемите, които
имат интегрална сема за силно механично въздействие върху изтезаваните
християни. В една подгрупа се обособяват 16 семеми, с обща сема за
нанасяне на побой: общи за двата Пролога са 8 названия: камени3
(камъни), жьзли3, палица, дрьколъ, дрэво (тояга), ремень, жил1
гов8жд1 (бич), млатъ (чук). Само в ОбПр се срещат: хл9ди3, пр9тъ,
паличи3 (тояга), а само в СтПр – сол1га, соуровица (тояга), батогъ (бич),
омлатъ (чук), оукроухъ желэзьнъ (железен къс). Към друга подгрупа се
отнасят 14 семеми с интегрална сема за разкъсване целостта на кожата.
Общи са: чрэпина (глинени късове), тръни3 (тръни), власэна риза
(груба дреха). Само в ОбПр се срещат: чрэпъ (глинени късове), пила
(пила), ключь (кука), а само в СтПр – чрэпица (глинени късове), 9дица
(кука), драчи3 (тръни), гребеньць, чесало (гребен), строужина (стружки),
кръпа, платъ (груби кърпи). В семантичната подгрупа се образуват
няколко синонимни реда.
В ОбПр за означаване на тояга се срещат синонимите: жьзли3,
дрэво, дрьколъ, палица, паличи3, хл9ди3, пр9тъ. В СтПр синоними са:
жьзли3, палица, дрэво, сол1га, дрьколъ, соуровица. Синоними в ОбПр
са съществителните със значение бич: жил1 гов8жд1, ремень, а в СтПр:
жил1 волоуи, ремень, батогъ. Синонимна двойка в СтПр образуват още:
тръни3 – драчи3.
Денотатът от извънезиковата действителност чиреп е назован в
ОбПр с две лексеми: чрэпъ, чрэпина, а в СтПр: чрэпина, чрэпица.
Производните форми с наставка –ина и –ица не се отличават семантично, а
само на словообразувателно равнище. Названието кука образува
синонимна двойка в рамките на двата Пролога: ключь – 9дица.
5. В петата семантична подгрупа са обединени 18 семеми с
интегрална сема отнемане на възможността за движение. Общи са: ровъ
(ров), верига, желэзо (верига), 9же (въже), врьвь (връв), бръзда (юзда),
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колъ (кол), стлъпъ (стълб), брьвьно (греда), дрэво (дърво), кипарисъ
(кипарис), кам1 (камък). Само в ОбПр се срещат: д8гъ (примка), тръсина
(въже), сосъ (бор). Само в СтПр се откриват: скоба (скоба), певгъ (бор),
брэм8 (товар). Синонимен ред образуват: верига, желэзо, 9же
желэзьно. В отделни парадигми се обособяват: колъ, стлъпъ, дрэво,
брьвьно, сосъ, певгъ, кипарисъ и: врьвь, тръсина, 9же, д8гъ,
бръзда. Обща за двата Пролога е синонимната двойка верига – желэзо
(с един лексико-семантичен вариант). В ОбПр синоними са врьвъ –
тръсина.
6. Като шеста семантична подгрупа се обособяват 21 семеми с
интегрална сема вещество. Общи за двата Пролога са 12 съществителни:
жератъкъ (жарава), 9гли3 (въглени), лои (лой), масло (масло), смола
(смола), сэра (сяра), олово (олово), соль (сол), оцьтъ (оцет), синапъ
(синап), медъ (мед), вода (вода). Само в ОбПр се срещат: пьклъ (смола),
мэдь (мед), гаросъ (оцет), чрънило (мастило), зели3, потворъ (отрова).
Само в СтПр се откриват: жоупелъ (сяра), воскъ (восък), б1ли3 (отрова).
Обща за двата Пролога е синонимната двойка: жератъкъ –
9гли3. В ОбПр синоними са названията на смола: смола, пьклъ и отрова –
зели3, потворъ. Синоним на отрова в СтПр е б1ли3. В СтПр синоними
са названията на сяра: сэра – жоупелъ. В ОбПр се среща и дублетната
двойка гаросъ – оцьтъ.
7. В седмата семантична подгрупа се включват семеми, обединени
от интегрална сема въздействие върху мъченика с остър предмет. Общи
са: ножь, желэзо (нож), бритва (бръснач), гвоздь (гвоздей), трьсть
(тръстика). Само в ОбПр присъстват: игла (игла), брад1, сэчиво (брадва),
а само в СтПр – сек1ра. Синоними са названията: ножь – желэзо. В
ОбПр синоними са брад1 – сэчиво. В СтПр синоним на брадва е сек1ра.
8. В осмата семантична подгрупа са обединени 18 семеми с
интегрална сема отнемане на живота. Общи са: мор3, гл9бина, п9чина
(море), врэтище (чувал), рэка (река), 3зеро (езеро), баня раждежена
(нагорещена баня), омофоръ (свещеническа одежда), рогъ (рог), финикова
палма (финикъ). Само в ОбПр се срещат: кладеньць (кладенец), вэтвь
(клон), мэхъ (мех), игдия (каменна чутура), а само в СтПр – стоуденьць
(кладенец), мрэжа (мрежа), тлъп1гъ (мех), ст9па (каменна чутура).
Синонимен ред образуват мор3, гл9бина, п9чина. Синонимна двойка
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образуват кладеньць – стоуденьць. Синоними са названията на мех:
мэхъ в ОбПр срещу тлъп1гъ в СтПр. Дублети представляват названията
на чутура – в ОбПр игдия срещу ст9па в СтПр.
При представяне на отделните семантични подгрупи в
семантичното поле се отчитат системните отношения на лексиката, които
са най-ярко изразената особеност на парадигмите. Наред със синонимите и
дублетите, се отбелязват и другите системни отношения между лексемите
– хипоними, партоними и типоними. Лексико-семантичните варианти, чрез
които езиковите единици се реализират в речта, на текстово равнище, се
представят в контекст. Цитираните примери се представят във вид на
таблица за постигане на по-голяма прегледност. Текстовете не се
представят във вид на таблица, когато разглежданата лексема присъства и в
двата житийни корпуса, но средството за мъчение се открива в жития,
посветени на различни мъченици и се отнасят за различни дати. В случаите,
когато разглежданата лексема има голям брой употреби, са избрани до три
цитата.
Като се има предвид, че границите между обособените семантични
пространства са проницаеми и неустойчиви, както и субективизмът при
определяне на границите на отделните семантични парадигми в рамките на
изследваното семантично поле, не се изключва възможността за други
интерпретации относно броя на семантичните подгрупи и състава им.
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1. Названия на специализирани средства за мъчение
Ценни сведения за специализираните средства за мъчение се
откриват в ОбПр. В житията има свидетелства за производството на уреди,
които са специално предназначени единствено за изтезание. По времето на
император Диоклециан управителят Магн в Антиохия заповядва на
ковачите да приготвят съдове за мъчение на християните Марко и тримата
братя Алфий, Александър и Зосима: вьз1ска ковач3 оучинити моучн13
сьсоуд1и, 28 септември, 26а 17-1912.
Подобен текст се открива и в житието, посветено на мъчениците
Сестор и Тривими. Император Деций поставя пред християните всички
средства за мъчение, които са включени в арсенала му: приведе и
св8зана. и постави # на с9дищи сво3мь. прэдъложь прэдь нимь
вс8 мчтльн1# сьс9д1, 1 март, Сестор и Тривими, мци, л. 154а 7-9.
Названията: меден вол (мэдьнъ волъ), меден одър (мэдьнъ
одръ), плоча (сковрада), скара (скрада, скара, опан1) са обединени от
интегрална сема за цялостно изгаряне на християните.
волъ мэдьнъ
Изгаряне на мъчениците в нажежен меден вол.
Обикновен пролог
Стишен пролог
волъ мэдьнъ (4)
волъ мэдьнъ (11)
âьâðьæåíь á!с âь мэднь âîëь
ðàæдåæåíь и сконча с8, 20
септември, Евстатий, влмч и др.,
20а 19-20
âîëь

мэдень

ðàæдåæåíь.

âúâðúæåíú á!âú âú âîëú
ìýäýíú ðàæдåæåíú òàêî è ñú

æåíî8
è
ñú
÷8ä!,
20
септември, Евстатий, влмч и др.
(т. 1, 74: 4-5) 13
и âú ìýäåíú âîëú ðàæдåæåíú

12

Всички цитати от текста на Станиславовия пролог са по изданиието на Павлова,
Р. Желязкова, В. Станиславов (Лесновски) Пролог от 1330 година. В. Търново,
1999. Тъй като на всяка страница са отпечатани по две колони от оригиналния
текст, за улеснение тук се цитира посочената в изданието пагинация на ръкописа,
като се отбелязва и съответният ред. Например 20а 19-20 означава лист 20, първа
колона, редове 19, 20.
13
Всички цитати от Търновската редакция на Стишния пролог са по изданието на
Петков, Г., Спасова, М. Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове.
Лексикален индекс. Т. 1 – 12. Пловдив, 2008 – 2014. Посочват се томът, страницата
и редът от това издание. Изказвам благодарност на проф. д.ф.н. Г. Петков, който
любезно ми предостави текстовете на житията за месеците от февруари до август,
които към момента на проучване (2010 г.) все още не бяха публикувани.
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âúâðúæåíü,
7
декември,
Атинодор, мч., (т. 4, 24: 31-32)
âîëú ìýäåíú ñêîâàíú âåëìè
ðàæдåãøå
è
òàìî
ñ(òãî

вьврьжень б! вь нь, 7 декември,
Атинодор, мч., 81а 6-7
вьврьжень б!с вь âîëь мэдень
ðàждåæåíь, 11 април, Антип, еп.
Пергамски, 188а 5-6

âúâðúãîø9, 11 април, Антип, еп.
Пергамски, (т. 8, 30: 11-12)
волъ мэдьнъ м. ‘меден вол, средство за мъчение’. Представлява
специално изработен уред от метал с висока топлопроводимост (мед), който
по форма и размери наподобява животното вол и служи за измъчване на
християните чрез изгаряне. Значимите семантични признаци на
словосъчетанието са форма, размер и материал. Интегралната сема е
способност да излъчва силна топлина при нагряване. В названието е
осъществен метафоричен пренос по форма и размери с обект от
животинския свят (вол).
В СтбП, Микл и SJS е регистрирано само съществителното волъ
като название на животно, липсва словосъчетание волъ мэдьнъ. Само Ср
посочва контекст, в който думата има употреба като уред за изтезание:
бяше оутврженйе вола мэдена стояща еже на долзэ и стоя жегше
огнемъ въвергоша м(чнка, Мъчение на Антип, Миней за април [т. 1: 297].
одръ мэдьнъ (желэзьнъ)
Поставяне на мъченика върху нажежен меден или железен одър.
Обикновен пролог
Стишен пролог
îäðú мэдьнъ (желэзьнъ) (9)
îäðú мэдьнъ (желэзьнъ) (16)
положи и на µдрэ мэднэ
раждеженэ, 28 октомври, Кириак,
50а 13-14
прострэть
б!с
на
µдрэ
д
желэзнэ раж еженэ, 18 ноември,
Платон, свмч., 65b 27
на µдрэ желэзнэ положень
б!с, 19 юни, Зосима мч., 249b 20-21

положи его на µдрэ мэднэ
раждеженнэ,
28
октомври,
Кириак еп., (т. 2, 88: 23-24)
на одрэ мэднэ раждеженэ
положенъ, 18 ноември, Платон,
свмч., (т. 3, 66: 7-8)
на µдрэ мэднэ ðàæдåæåíý
положень, 19 юни, Зосима мч, (т.
10, 45: 15-16)
оäðú мэдьнъ, желэзьнъ, раждеженъ – м. ‘меден (железен)
одър, средство за мъчение’. Словосъчетанието означава уред, изработен от
метал (мед или желязо), с форма и размери на легло, който е нагорещяван и
е предназначен за изгаряне на християни. Метафоричният пренос се
основава на външно сходство с креват за спане. Функцията му е
противоположна на тази, която има изходната лексема – докато леглото
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служи за почивка и сън, нажеженият одър е предназначен за изтезание.
Интегралните семи са: размер, материал за изработване и предназначение, а
диференциална сема е външният вид.
Съществителното не е посочено в СтбП и SJS като название на
оръдие за мъчение, Микл отбелязва названието одръ в Пролог от 16 в. без
контекст [: 492].
Само в СтПр се среща названието тиганъ.
Изгаряне на мъченика в нажежен тиган.
Обикновен пролог
Стишен пролог

тиганъ (6)
В ОбПр липсва такова мъчение.
рàæдеãú
òèãàíú
ÿêî

èñï2ùàòè èñêð!, è òàìî íàã9
ñ(ò98 âúâðúæå, 4 септември,
Ермиона, дъщеря на Филип, (т. 1,
36: 28-31)
В ОбПр липсва такова мъчение.
âú
òèãàíú
æåëýçåíú
âúâðúæåí! б!ø8, 2 октомври,
Киприан,
свмч
и
Юстина
Антиохийски, (т. 2, 9: 14-15)
В ОбПр липсва такова мъчение.
кèïðйàí
æå
âú
òèãàíú
ðàæäåæåíú âúâðúæåíú, 10 май,
Алфий, Филаделф и Киприан,
мчци, (т. 9, 31: 9-10)
тиганъ, -а м. ‘тиган, средство за мъчение’. Съществителното
означава железен съд с големи размери, който се нагорещява и в него са
изгаряни мъчениците.
В СтбП, SJS – , среща се в Пролог от 16 и 17 в. [Микл: 989].
Лексемата е гърцизъм, от гр. tÞganon, регистрирана е от Ср в Пролог за май
със значение на оръдие за мъчение [т. 3: 958].
Названията: сковрада, скара, опан1, скрада са контекстови
синоними.
Общата сема, която обединява изброените съществителни в една
семантична подгрупа, е способността на означените уреди да излъчват
силна топлина при нагряване и да предизвикват изгаряне. Разгледаните
артефакти се обединяват и по признака въздействие (горене) върху цялото
тяло.
сковрада
Изгаряне на мъченика върху нагорещена плочa.
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Обикновен пролог
ñêîâðàäà (7)
íà сêîâðàäý ãîð8ùè ïîëîæèø9
è, 9 юли, Партемоний, Коприй и
Александър 268b 11-12

Стишен пролог
ñêîâðàäà (25)
íà ñêîâðàä9 µãíüí98 ïîâåëý
òîãî
ïîâðýùè,
9
юли,
Патермутий, Коприй, Александър
Египетски, преп., (т. 11, 26: 4-5)
i
ïðîñòðüòü á! íà ñêîâðàäý, 10 íà ñêîâðàäý ïðîñòðúòú á!i, 10
август,
Лаврентий,
Ксист, август,
Лаврентий,
Ксист,
Ипоталит, 299а 18-19
Иполит Римски, мци, (т. 12, 32: 18)
ñêîâðàäà, -1 ж. ‘плоча, средство за мъчение’. Съществителното
означава метална плоча със значителни размери, която има основно
предназначение за изгаряне на мъченици. Общи семи са материал
(изработен от метал) и форма. Диференциални са семите размер и
предназначение. На равнището на текста названията меден одър и
сковрада представляват неточни синоними (квазисиноними), тъй като имат
голяма обща част, но не са напълно идентични – медният одър се
оприличава на легло, а сковрадата – на гигантска плоча за изпичане. За
подобно тълкуване дава основание и фактът, че двете названия са въведени
с едни и същи глаголни форми – положити, прострэти.
В СтбП названието се среща в С, 118, 5 със значение на оръдие за
мъчение (18) – повелэ възложити св8таего на сковрад9 [СтСС: 606].
В SJS също се цитира пример от Супр., където съществителното се открива
като название на уред за измъчване на хора – С, 118, 9 св8т1 м9ченикъ
обрашташе с8 на сковрадэ [т. 4: 89]. Лексемата е отбелязана в Пролози
от 16 и 17 в. [Микл: 846]. Ср дава вариант ñêîâúðàäà [т. 3: 377].
Само в ОбПр присъстват названията скара и опан!.
скара
Изгаряне на мъченика върху нагорещена скара.
Обикновен пролог
Стишен пролог

скара (2)
на скар9 раждежен9 вьложи и, В СтПр липсва такова житие.
11 юли, Маркиан мч., 271а 17
скара, -1 ж. ‘скара, средство за мъчение’. В СтбП, SJS – Ø.
Лексемата има гр. произход – от skÜra ‘решетка за печене на месо’
[ЕтБАН, т. 6: 727]. Отбелязана е от Микл скаръ [: 843], лексемата е
регистрирана от Ср със значение на оръдие за мъчение в Мин. юли, 14 в.:
распростренъ на скарэ и пекомъ, яко жертва принесе с8 [Ср, т. 3:
365].
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опан1
Хвърляне на мъченика върху желязна скара.
Обикновен пролог
Стишен пролог
Ø
опан1 (1)
по семь положи на µпани
желэзни. и оуст!де µгнь, 27
януари, Ананий презв., 127b 3-5

В СтПр датата, на която се
отбелязва паметта на Ананий
презвитер, е 26.01., и това мъчение
липсва.
опан1, -ъве ж. ‘скара, средство за мъчение’. В СтбП, SJS – Ø.
Лексемата е отбелязана в Микл, цитирани са примери от Пролози: положи
3 на опаньви желэзнэ, Пролог от 14 в.; положи я на опанъви,
Пролог от 16 в. [Микл: 507], регистрирана е в Речника на Ср със значение
‘сковрада’ в Пролог от 15 в.: по семь положи я на опанъви с2щия на
огни и неврэжена преб!ста [т. 2: 677].
Само в СтПр присъства лексемата скрада.
скрада
Изгаряне на мъчениците върху нажежена скара.
Обикновен пролог
Стишен пролог

скрада (5)
В ОбПр липсва такова оръдие за въ скрад9 никита въвръженъ,
мъчение.
15 септември, Никита целебник,
мч., (т. 1, 63: 19)
В ОбПр липсва такова оръдие за âåëèê9
ñêðàä9
çàâæåãú
мъчение.
âúðèí9òè 9 ñú ñí(µâ! е9
ïîâåëý. и òàêî ñêîí÷àâøå с8,
22 декември, Теодотия, мчца, (т. 4,
89: 18-19)
В ОбПр липсва такова оръдие за âú ñêðàä9 µãíüí98 âðúæåíú,
мъчение.
èæå è âú íåè ñêîí÷à ñ8, 17
февруари, Теодор Тирон, (т. 6, 41:
20)
скрада, -1 ж. ‘скара, средство за мъчение’.
В СтбП, SJS – . Среща се в Пролог от 14, 16 и 17 в. [Микл: 849],
лексемата е регистрирана от Ср със значение ‘огън’ в Пролог за юли [т. 3:
390].
Названията меден одър – сковрада, както и скара – сковрада се
откриват като синоними съответно в ОбПр и в СтПр за едни и същи дати и
светци в двата текста.
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Друг синонимен ред образуват названията за казан: конобъ,
котьлъ, кадь.
конобъ
Изгаряне на мъчениците в казан.
Обикновен пролог
Стишен пролог
êîíîáú (12)
êîíîáú (18)
с
âüâðüæåíü á! èñàâü âü êîíîáü, âúâðüæåíú á!с âú êîíîáú, 28
28 октомври, Кириак мч., 50а 16
октомври,
Кириак,
еп.
Ерусалимски, (т. 2, 88: 25-26)
âüâðüæåíîìà æå èìà âü êîíîáü âüâðüæåíûì
æå
èìú
âü
âð8ùü, 10 октомври, Евлампий и êîíûáú âð8ùü, 10 октомври,
Евлампия, мци, 36а 16-17
Евлампий и Евлампия, мци, (т. 2,
34: 1)
êîíîáú,-à м. ‘казан, средство за мъчение’. Съществителното
означава дълбок цилиндричен съд от метал (обикновено от мед) със
значителни размери, в който свободно се побира човешко тяло. Използван е
за разтопяване на различни вещества (смола, сяра, дървено масло и др.),
чрез които се изгаря тялото на измъчвания християнин. Интегрални семи са
способност да излъчва силна топлина при нагряване, размери, материал за
изработване. Диференциална сема е формата на съда.
В СтбП (11) – СП, С [СтСС: 289]. Лексемата е регистрирана [т. 1:
1269] и в Пролог от 17 в. [Микл: 300]. В SJS се открива в С, 268, 17
(възварити пьцьлъ въ конобэ), но контекстът не е достатъчен, за да се
твърди категорично, че êîíîáú служи като название на уред за измъчване
на хора [т. 2: 45].
Само в СтПр се откриват лексемите котьлъ и кадь.
Изгаряне на мъчениците във врящи котли.
Заливане на мъчениците в котли с разтопена смола и сяра.
Обикновен пролог
Стишен пролог
Ø
êîòüëú (2)
В ОбПр липсва такъв уред за стигше же к2пно мэсто идеже
мъчение.
варэх9 с8 котлй. въвръгош9
ихъ вън8тръ, 21 юни, Юлиан
Египетски, (т. 10, 50: 27-28)
В ОбПр липсва такъв уред за ðàñòîïèø9 оóáî ñìîë9 è ñýð9
мъчение.
âú òðè êîòë! и âúçëйàø9 íà
íèõú, 3 март, Евтропий, Клеоник
и Василиск, (т. 7, 12: 18-19)
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êîòüëú, -à м. ‘котел, средство за мъчение’. Съществителното
означава съд с големи размери, пълен с някакви течности и предназначен за
изгаряне на осъдените християни.
В СтбП (2) – З, М, няма значение на средство за мъчение [СтСС:
292]. Лексемата е отбелязана от Микл [: 306] и Ср [т. 1: 1304]. В SJS не се
открива като название на средство за измъчване на хора [т. 2: 57].
кадь
Хвърляне на мъченика в каца с вряща смола, сяра и восък.
Обикновен пролог
Стишен пролог
Ø
кадь (1)
Липсва средството за мъчение, 28 повелэ
привести
кадъ
април, Асон и Сосипатър, апостоли, желэзн9. и вложити смол9 въ
203b 1
н8 и сэр9, и восъкъ.
и
д
велми раж ещи, и въврэщи
тамо с(т!8, 28 април, Ясон и
Сосипатър, апостоли, (т. 8, 72: 6-8)
кадь, -и ж. ‘каца, средство за мъчение’. Съществителното
означава специален железен съд, в който са изгаряни мъчениците.
В СтбП, SJS – Ø. Думата е гърцизъм – kÜdoV ‘съд за течности,
стомна, делва’. В гр. ез. навлиза от семитски (стевр. кad – ‘ведро’),
проникнала е във всички славянски езици. Среща се в Кърмчия, 1202
[ЕтБАН, т. 2: 128]. Регистрирана е от Микл в Пролог от 17 в. [: 279]. Ср
посочва няколко значения, от които ‘железен съд’, отбелязано в Памет на
Ясон и Сосипатър, 29 април, съвпада с използването на лексемата в СтПр
[т. 1: 1172].
Устойчивите словосъчетания: железен стол (столъ желэзьнъ),
медни пластини (мэдьни чешоуя), железен пояс (желэзьнъ поясъ),
железни обувки (сапог1 желэзьн1) са обединени в един парадигматичен
ред с обща сема предназначени за частично горене на телата на
християните.
столъ желэзьнъ
Изгаряне на мъченика върху нажежен железен стол.
Обикновен пролог
Стишен пролог
Ø
столъ желэзьнъ (3)
Липсва такова мъчение.
на столэ желэзнэ раждеженэ
посаденъ
б!вь,
7 ноември,
Mеласип, Касиян и Антонин, мчци,
(т. 3, 29: 7)
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по сем повелэно емоу б!с
сэсти на столъ желэзенъ,
0эло
раждеженъ, 8 януари,
Картерий, мч., (т. 5, 22: 27-28)
Липсва това мъчение.
аталъ же на желэзнэ столэ
раждеженэ посаденъ, 25 юли,
Санкт, Сатур, Атал и Вландина,
мчци, (т. 11, 55: 7-8)
столъ желэзьнъ м. ‘железен стол, средство за мъчение’.
Словосъчетанието означава специално изработен уред от метал, който по
форма прилича на приспособление за сядане на един човек и след нагряване
служи за частично изгаряне на седалищните части. В епохата на гонение на
християните, когато езичниците измисляли всевъзможни мъчения, това е
артефакт, предназначен за изтезания, използван по време на император
Антонин Пий според запазените сведения от историците на Църквата.
Общата сема е възможност за изгаряне поради висока температура.
Думата се среща в СтбП (4) – С, но значение на уред за измъчване
не е регистрирано [СтСС: 625]. Отбелязана е от Микл [: 885], в Речника на
Ср [т. 3: 516] и в SJS, но не се открива като название на уред за измъчване
на хора [т. 4: 168].
мэдьна чешюя
Изгаряне на ребрата на мъчениците с нажежени медни пластини.
Обикновен пролог
Стишен пролог
мэдьна чешюя (1)
мэдьна чешюя (1)
Има само упоменание.

сатикь же мэдн! чешоу# на сактос
мэдэн!
чэш9л8
д
х
ребрэ при#ть, 25 юли, Сектам и раж ежен! по ребро обложенъ,
Тур и други с тях мчци., 286а 20-21
25 юли, Санкт, Сатур, и др. мчци,
(т. 11, 55: 6)
чешюя мэдьна ж. ‘медни пластини, средство за мъчение’.
Словосъчетанието означава пластини от метал (мед), споени или свързани
като рибени люспи, предназначени след нагряване за прикрепване към
страничните части на човешкото тяло над ребрата с цел частично изгаряне
на кожата. Интегрални семи са материал и предназначение.
Съществителното чешюя е отбелязано във всички ползвани
речници, но липсва значение на средство за измъчване на хора. В СтбП (1)
– СЕ [СтСС: 778], засвидетелствано е от Микл [: 1116], Ср [т. 3: 1516] и в
SJS [т. 4: 863].
поясъ желэзьнъ
Препасване на мъченика с нажежен железен пояс.
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Обикновен пролог
поясъ желэзьнъ (2)

Стишен пролог
желэзьнъ поясъ (2)

3вьграфь (…) прьвэ3 прэпоясавь наченъ м9чити его. пръвэе
и
поясомь
желэзномь опоаса его съ желэзн!имъ
гор8щемь, 10 декември, Мина, поасомъ раждежен!мъ искр!
Ермоген, Евграф, 83а 19
поуща8щь, 10 декември, Гемел
Пефлагонин, (т. 4, 36: 13-14)
сеирь777 на дрэвэ раст8жень на
четверо
раст8женъ
и
б!вь.
и
прэтрень
б1вь стръганъ
и
прэпоасанъ
д
д
раж еженомь
поясомь поасомъ
раж еженэмъ,
20
прэпоясань, 20 август, Св. 37 мчци, август, Св. Севир и Мемнон, мчци,
(т. 12, 53: 32-33)
308b 19-22
поясъ желэзьнъ, раждеженъ м. ‘(нажежен) железен пояс,
средство за мъчение’. Словосъчетанието означава изработен от желязо
уред, който се нагрява, и е с форма, която наподобява пояс на дреха,
предназначен за опасване около кръста на християнина с цел изгаряне. За
разлика от пояса като част от облеклото, предназначена за предпазване,
железният пояс е с противоположна функция на мотивиращата дума,
защото служи за разрушаване на част от човешкото тяло.
Думата поясъ се среща в СтбП, Микл и Ср, но липсва значение
‘средство за мъчение’. В SJS не се открива словосъчетание желэзьнъ
поясъ като название на уред за измъчване на хора. Приведеният пример от
Хомилия на Григорий илюстрира функцията на пояса като част от
облеклото, използвана за връзване на нозете на мъченика: поясъ 3го
въз8 и нозэ съв8за [т. 3: 237].
сапог1 желэзьн1 (мэдьн1)
Изгаряне на нозете на мъченика в нажежени (медни) обувки (и
гонене). Обуване на мъченика в железни обувки с остри гвоздеи и
принуждаване да тича с тях.
Обикновен пролог
Стишен пролог
сапогъ желэзьн1 (мэдьн1) (8)
сапогъ желэзьн1 (мэдьн1)
(11)
вь сапог! раждежен! µбоу3н è ñàïîã! ðàæдåæåí! ìýäí!
б!с, 3 септември, Антим, еп. µá2åíú á!âü è ãîíèìú, 3
Никомидийски, 4b 25-26
септември,
Антим,
еп.
Никомидийски (т. 1, 30: 8-9)
оумрэ по семь вь сапог! ñåðãйе æå ðàçëè÷íî èñï!òàíú.
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желэзн!и, 7 октомври, Сергий и è ñàïîã! æåëýçí!ìè оá2âåíú
Вакх, 33b 20
è
òåùè
ïîí9æдåíú
á!âü
äàëå÷å, 7 октомври, Сергий и
Вакх, (т. 2, 27: 12-13)
ч
с
м нь б! . паче вь сапог! âú ñàïµã! жåëýçí! оá2вåíú
желэзн!. сь гвоздьми µстр!ми á!с, 13 декември, Евстратий мч. и
µбоу3нь, 13 декември, Евстратий др., (т. 4, 48: 6-7)
мч. и др., 85а 14-15
сапог1 желэзьн1 (мэдьн1, раждежен1) м. ‘железни (медни,
нажежени) обувки, средство за мъчение’. Словосъчетанието означава
приспособления, изработени от метал (желязо или мед), с форма на обувки,
които след нагряване са използвани за изгаряне на стъпалата на
християните. За разлика от функцията на мотивиращата лексема – за
предпазване на краката от убождане, нараняване и др., железните обувки
имат като основно предназначение частично унищожаване на плътта и
причиняване на силни болки. Общи семи с представените по-горе названия
на средства за изтезание са материал и предназначение. Диференциаленит
семи са форма и външен вид. Второто предназначение на разглежданото
средство за мъчение е за болезнено разраняване на нозете чрез разположени
по вътрешната повърхност гвоздеи. Според това железните обувки имат
обща сема за раздиране с редица средства за мъчение, при които водеща е
именно тази сема (кука, нокти и т.н.)
В СтбП и SJS липсва такова словосъчетание със значение на
средство за мъчение. Съществителното е посочено от Микл в Пролог от 16
в. без контекст [: 822]. В съчетание с прилагателното желэзьнъ лексемата
е регистрирана от Ср в Мъчение на Георги и има значение на оръдие за
мъчение [т. 3: 261].
Съществителните: коло, крьстъ, врътежь, клоувия са
обединени в един парадигматичен ред с обща сема средства за мъчение,
засягащи цялото тяло на християните и обикновено с фатален изход.
кîëî
Привързване на мъченика към колело и измъчване.
Обикновен пролог
Стишен пролог
êîëî (11)
êîëî (22)
пðèâåçàøå è íà êîëåñ!, 3 íà
êîëåñè
ïðèâ8çàíú,
3
септември,
Антим,
еп. септември,
Антим,
еп.
Никомидийски, 5а 1
Никомидийски, (т. 1, 30: 9)
íà êîëåñè ðàñò8æåíü. и èñïîäè íà êîëåñè ðàñò8æåíú ñú äîëîó
ûãíåìú

ïîäüæåæåíü,

7 април, ûãíåìú
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æåãîìú,

7

април,

Алипий, мч., 184b 17-18
Калопий, мч., (т. 8, 22: 29)
Привързване на мъченика към колело с остри железа и раздробяване на
тялото (при спускане по склон).
Обикновен пролог
Стишен пролог
êîëî
êîëî
с
íà
êîëåñè
ïðèâ8çàíü
á! . òàæå è íà êîëåñè ïðèâ8çàíú
âñ9äîó èì9ùà æåëýçà ûñòðà îñòðàà æåëýçà èì8ù2. íèçь
ñüñòàâëåííà. и íèç ïîóùåííü ïîãîðü õëüì2 ïîóñòåíü, 23
á!âü. è ñüäðîáëåíü, 23 април, април, Георги, влмч., (т. 8, 56: 1011)
Георги, влмч., 199b 3-5
коло, колесе и кола с. ‘колело, средство за мъчение’. Колелото за
мъчение представлява специално изработен уред със специфична форма,
към който са прикрепени остри ножове. Мъченикът е привързван към уреда
и колелото се търкаля по наклонена повърхност (или е влачено от коне),
при което тялото е съсичано от ножовете. Според сведенията от житията,
друг начин за мъчение е чрез запалване на огън под завързания за колелото
мъченик, при което тялото изгаря бавно.
Среща се в СтбП (7) и има значение на средство за мъчение,
привежда се пример от С, 88, 23 на колеси пр8в8зани б1ти [СтСС:
288]; в SJS е цитиран същият текст от С, 88, 23 [т. 2: 41]. Лексемата е
отбелязана в Пролог от 14, 16 и 17 в. [Микл: 298], включена в Ср [т. 1:
1253].
За приковаване е използван кръстът, едно от най-срещаните
средства за мъчения в древността, напомнящо за Разпятието на Исус
Христос.
крьстъ
Приковаване на мъченика на кръст.
Обикновен пролог
Стишен пролог
êðüñòú (7)
êðüñòú (29)
с
íà
êð òý
ïðèãâîæäåíü,
18 íà
êðсòý
ðàñï8òь,
18
септември,
Симеон,
еп. септември,
Симеон,
еп.
Ерусалимски, 18b 3
Ерусалимски, (т. 1, 72: 6-7)
с
êðü òü
îóãîòîâàøå
3ìîó,
4 íà
êðсòý
ïðèãâîçäåíú,
4
октомври, Петър Капетолийски, октомври, Петър Капетолийски,
31a 24-25
(т. 2, 15: 30)
с
íà êð òý ïðèãâîæäåíü, 11 юни, íà êðсòý ïðèãâîçäåíü, 11 юни,
Валтоломей и Варнава, 242b 13
Вартоломей и Варнава, (т. 10, 31:
22)
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крьстъ, -а м. ‘кръст’. Кръстът за разпятие представлява две
отсечени дървета, от които едното е забито вертикално в земята, а другото е
заковано спрямо него в хоризонтална посока. При разпятие ръцете на
мъченика са приковавани с гвоздеи към хоризонталното дърво, а към
вертикалното са приковавани нозете му. Разпънатият християнин е оставян
да виси в това положение, докато издъхне.
Съществителното кръст е специално предназначено средство за
разпятие с един от лексико-семантичните си варианти. Глаголът, с който се
описва разпятието, най-често е пригвоздити. Мотивиращата лексема на
глагола гвоздь посочва средството за закрепване към кръста – чрез
заковаване с гвоздеи.
Съществителното се среща във всички речници, има значение на
‘средство за мъчение’ и е свързано с разпятието на Иисус Христос на
кръста. В СтбП (>100) – З, М, А, СК, Б, Е, СЕ, С [СтСС: 297]. Отбелязано е
от Ср [т. 1: 1346] и в SJS [т. 2: 78].
Само в СтПр се срещат названията въртеж и клетка.
âðъòåæü
Стягане на мъченика във въртеж и строшаване на костите му.
Обикновен пролог
Стишен пролог
Ø
âðъòåæü (3)
Липсва такова мъчение.
ст(го же говедлаа въложи въ
врътежъ съдра но0э емоу, 29
септември, Св. Дада, Говедлай и
Казд, (т. 1, 102: 15-16)
ïî ñåì æå ñò8ãí9ø9 åãî

28 март, Варахий, мч.
Липсва такова мъчение.

âðúòåæåìú.
åìоó

êîñòè777

è

ñúêðоóøéø9
è

òúè

âú

âðúòåæú âëîæåíú è âñå òýëî
åãî
ñëîìè
ñ8,
29 март,
Варахисий, мч., (т. 7, 86: 19-24)
âðъòåæü, -à м. ‘въртеж, уред за мъчение’. Съществителното
означава уред с цилиндрична форма, който наподобява винт. При поставяне
на мъченика в уреда чрез механизъм за извиване и стягане се строшават му.
В СтбП, SJS – Ø. Лексемата е включена в Речника на Микл –
âðúòåæü се среща в Пролог от 16 в. и в Руски миней от 16 в. [: 77]. Ср
посочва âüðòåæü, âðüòåæü ‘винт’ в Пролог за месец март [т. 1: 463].
êëоóâия
Затваряне на мъченика в окачена желязна клетка и горене с факли.

57

Обикновен пролог
Ø

Стишен пролог
êëоóâия (2)

Липсва житие за този мъченик.

оóãîòîâè
ì2÷òåëí!и.

ö(ðü
åæå

ñúñ2äú
áýøå

êëоóâия æåëýçíа777 âúâðúæå
åãî òàìî è ïîâåëý íà â!ñîò2
ïîâýñèòè òîãî777 ïîâåëý ëþò!è
онъ ñâэùи çàæåùè è µêîëî
êëоóâéà
ïàëèòè,
9 март,
Урпасиан, мч, (т. 7, 33: 13-17)
êëоóâèя, -# ж. ‘клетка, средство за мъчение’. Съществителното
означава специално изработен железен съд с големи размери, в който са
затваряни и окачвани християните, за да бъдат измъчвани.
В В СтбП, Ср, SJS – Ø. Микл посочва êëоóâèÿ в Пролог от 17 в. [:
290].
В друг парадигматичен ред се включват специализирани средства за
мъчение, които са обединени от интегрална сема за механично въздействие
върху християните: за разкъсване целостта на кожата (ногъти
желэзьни), за нанасяне на побой (оловьна р9ка, мэдьно глави3).
ногъти желэзн1
Раздиране на тялото на мъченика с железни нокти.
Обикновен пролог
Стишен пролог
íîãúòи æåëýçüí1 (6)
íîãúòи æåëýçüí1 (7)
ñòðüãàíà
á!ñòà
íîêüòìè ñòðúãàíè
íîêúòìè
19 февруари,
æåëýçí!ìè, 19 февруари, Максим æåëýçí!ìè,
Максим
и
Теодот,
(т.
6, 46: 16)
и Теодот, 147а 16-17
В ОбПр: æåëýçí!ìè íîêüòìè ñòðüãàâü, 19 ноември, Зий, мч.,
67а 8; ñòðüãàø9 òýëî 3ãî æåëýçí!ìè íîêòè, 19 декември, Полиект,
мч., 91а 15.
В СтПр: ïîâåëý вьâýñèòè. и íîêòè æåëýçí1ìè ñòðúãàòè, 2
май, Есперий и Зоя, (т. 9, 10: 21-22); ïî ëèöîó íà â!ñîò2 ïîâýøåíü
æåëýçíüìè íîгоòìè äðàíü, 16 март, Папо, мч., (т. 7, 49: 19)
желэзьни íîãúòи м. ‘железни нокти, средство за мъчение’.
Словосъчетанието означава уред, изработен от метал, който по вид се
оприличава на човешка ръка с остри нокти и служи за изтезаване чрез
разкъсване на плътта. Названието на уреда се основава на външното
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сходство с мотивиращата лексема – човешка ръка. Уточняващото
прилагателно означава веществото, от което е изработен уредът, и има
задължителен характер за словосъчетанието.
В СтбП (7) – СЕ, С, Х, има значение на оръдие за мъчение: пак1
м9чивъше и ногътьми – С, 140, 12 [СтСС: 383]. Отбелязана от Микл в
Пролози от 14, 16 и 17 в. [: 454]. Регистрирана е от Ср [т. 2: 462]. В SJS се
привежда пример от С, 113, 30, където ногъти служи като название на
оръдие за мъчение: повэсивъ же я и повелэ дьрати желэзн1
ногът1 [т. 1:].
р9ка оловьна
Пребиване на мъченика с оловна ръка.
Обикновен пролог
Стишен пролог

р9ка оловьна (2)
с
и би3нь б! р9кама 3ловэнома, Липсва житие.
6 юли, Астий еп, 265а 12-13
р9ка оловьна ж. ‘оловна ръка, средство за мъчение’.
Словосъчетанието обозначава уред, изработен от метал, който е
предназначен за нанасяне на удари. По външен вид наподобява човешка
ръка. Диференциални семи между словосъчетанията железни нокти и
оловна ръка са материал и предназначение.
В СтбП р9ка (>100) – З, М, А, СК, С, СЕ, но никъде не се дава в
съчетание с прилагателното оловьна или желэзьна, няма значение на
уред за изтезание[СтСС: 588]. Лексемата е отбелязана в Пролог от 14, 16 и
17 в. [Микл: 815], Ср посочва вариант р2ка, но като ‘оръдие за мъчение’
думата не е отбелязана [т. 3: 188]. Липсва в SJS със значение на уред за
измъчване на хора.
Само в ОбПр се открива словосъчетанието глави3 мэдьно.
Нанасяне на удари по главата на мъченика с медни топки.
Обикновен пролог
Стишен пролог
Ø
глави3 мэдьно (1)
и по семь биш9 имь глави3мь В СтПр датата и мъченикът
мэдн!мь, 25 ноември, Меркурий, съвпадат, но липсва подобно
мъчение.
72b 4
глави3 мэдьно с. ‘медна топка, средство за мъчение’.
Словосъчетанието означава уред от метал (мед), който е предназначен за
измъчване чрез пребиване. По форма и размери наподобява глава.
Уточняващото прилагателно мэдьнъ означава материала, от който е
изработен уредът, и има задължителен характер.
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В СтбП, Ср, SJS – Ø. Лексемата е регистрирана в Микл без контекст
[: 127].
Съществителните 9за, окови и клада са обединени от обща сема
отнемане на възможността на мъченика за движение. В двата Пролога се
среща названието 9за, което означава ‘окови’. Само в СтПр се срещат
съществителните клада и окови. Оковите представляват метални гривни,
съединени с вериги, с които се закопчават обикновено ръцете или нозете на
осъдения, по-рядко – шията.
Оковаване на мъченика. В ОбПр (7): µбрэте вь оузах дрьжима
с(таго ианоуария, 19 септември, Януарий, Прокл, Сос и др., 19b 5.
В СтПр (27): 8çàìè æåëýçí!ìè µáëîæåíü, 24 ноември, Теодор

Антиохийски, (т. 3, 84: 29-30); ñâ8çàíè á!вøе 9çàìè æåëýçíàìè âú
òåìíèö9 âúâðúæåíè á!ø9, 4 март, Павел и Юлиана, (т. 7, 15: 10);
9çàìè ñò8ãí9òà, 23 юни, Агрипина, мца, (т. 10, 54: 21).
9за, -1 ж. ‘окови’. В СтбП (59) – З, М, А, СК, Б, СЕ, К, С [СтСС:
805]. Лексемата е отбелязана от Микл в Пролог от 14 в. [: 1163].
Само в СтПр се среща названието îêîâè, което е употребено в
жития, посветени на едни и същи мъченици, за едни и същи дати.
9за - îêîâè
Оковаване с железни вериги на шията, ръцете и нозете на
мъчениците.
Обикновен пролог
Стишен пролог
9за
окови (2)
прив8заш9 камень на в!ямь µкови сковани по р9кама же и
ихь. и #зами и веригь мног!х, ногама, 10 април, Терентий,
10 април, Терентий, Африкан, Африкан, Максим, Помпий и други
Максим, Помпий и други 36 мчци, 36 мчци, (т. 8, 28: 24-25)
187а 20-22
окови м. ‘окови’. В СтбП (1) – СП [СтСС: 409]. Лексемата е
отбелязана в Пролог от 17 в. [Микл: 498], отбелязана е от Ср [т. 2: 644].
Вид специални дървени окови са назовани в СтПр със
съществителното клада.
Обикновен пролог
Стишен пролог
Ø
клада (9)
В ОбПр липсва това мъчение.
íµ0ý åãо въ кладэ забиш8,
11
ноември,
Теодор,
Студийски, (т. 3, 45: 17)
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иг.

íî0ý èõú âú êëàäэ çàáèвøå,
4 февруари, Николай Студит,
преп., (т. 6, 14: 10-11)
В ОбПр липсва това мъчение.
âú êëàäàх çàáèø9 íî0ý èõú,
24 май, Мелетий стратилат и др.
с него, (т. 9, 20: 62)
клада, -1 ж. ‘дървени окови, средство за мъчение’.
Съществителното означава вид дървени окови, представляващи две дъски с
отвори, в които са поставяни нозете на изтезавания християнин.
В СтбП (1) – С, 104, 29: повелэвъ нозэ 3моу въ глад9
въложити, служи като название на средство за измъчване на хора [СтСС:
284]. Лексемата е отбелязана в Пролог от 14 и 16 в. [Микл: 287] и от Ср в
Пролог за май [т. 1: 1211]. В SJS се цитира текстът от С [т. 2: 24].
Специфично място сред названията на специализирани средства за
мъчение заема лексемата тьмьница, която се открива в двата Пролога с
висока честота на употреба. Наблюденията показват, че това съществително
е най-често срещаното название на средство за мъчение: в ОбПр има 138
употреби, което е 19% от всички словоупотреби на изследваните лексеми. В
СтПр съществителното тьмьница е с 198 употреби, което е приблизително
14% от всички словоупотреби на разглежданите лексеми.
Обикновен пролог
Стишен пролог
тьмьница (138)
тьмьница (198)
В ОбПр липсва такова житие.

вь тьмници сконча се,
октомври, Лукиан презв., 40а 19

15 въ темници и сконча с8, 15
октомври, Лукиан презвитер, (т. 2,
47: 8)
затворивь и вь тьмници, 17 затвори
того
въ
мрачнэ
октомври, Хрисант и Дария, мци, темници, 17 октомври, Хрисант и
41а 27-28
Дария, мци, (т. 2,52: 8)
вь тьмниц9 въсадиш9 и, 25 въсажден2
же
ем2
въ
април, ап. и ев. Марко, 201 b 11
темници, 25 април, ап. и ев.
Марко, (т. 8, 65: 2)
тьмьница, -# ж. ‘тъмница’. В СтбП (>100), в С има употреба,
която се открива и в текстовете на ОбПр и СтПр: сл1шавъ же то кн8зъ
повелэ въсадити я въ темниц9, С, 181,23 [СтСС: 714]. Отбелязана е
от Микл в Пролог от 16 в. [: 1022], както и от Ср [т. 3: 1083].
В подгрупата специализирани названия на средства за мъчение се
включват 25 лексеми, от които общи за двата Пролога са 12. Само в ОбПр
се срещат 4, а само в СтПр – 9 названия. Общият брой словоупотреби на
разглежданите лексеми в ОбПр е 218, което представлява 28% от
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семантичната площ на семантичното поле. В СтПр общият брой
словоупотреби на съществителните от тази семантична подгрупа е 396,
което представлява 27% от семантичната площ на разглежданото
семантично поле.
Таблица 1. Названия на специализирани средства за мъчение14
Названия
на
специализирани Брой употреби в Брой употреби
средства за мъчение
ОбПр
в СтПр
тьмьница

138

198

конобъ

12

18

коло

11

22

одръ желэзьнъ, мэдьнъ

9

16

сапог1 желэзьн1

8

11

крьстъ

7

29

9за

7

27

сковрада

7

25

ногъти желэзьни

6

7

волъ мэдьнъ

4

11

поясъ желэзьнъ

2

2

р9ка оловьна

2

-

скара

2

-

чешоуя мэдьна

1

1

глави3 мэдьно

1

-

опан1

1

-

клада

-

9

тиганъ

-

6

14

Подреждането на названията на средства за мъчение е в низходящ ред според
честотата на употреба в ОбПр, за да се открои фреквентността на изследваните
лексеми.
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скрада

-

5

столъ желэзьнъ

-

3

врътежъ

-

2

клоувия

-

2

котьлъ

-

2

окови

-

2

кадь

-

1

= 218
= 396
В ОбПр лексико-семантичната подгрупа специализирани средства
за мъчение включва 16 названия. С най-висока честота на употреба е
тьмьница (138). Всички други лексеми имат ниска фреквентност като
названия на средства за мъчение, а само с по една употреба са: глави3
мэдьно, опан1, чешоуя мэдьни.
В СтПр лексико-семантичната подгрупа специализирани средства
за мъчение включва 21 названия. И тук с най-висока честота е лексемата
тьмьница (198), а само с по една употреба са: кадь, мэдьни чешоуя.
Наблюденията показват, че:
*
В СтбП със значение средство за мъчение в Супрасълския сборник
се срещат съществителните: тьмьница, 9за, коло, конобъ, сковрада,
ногъти желэзьни, клада. Съществителното крьстъ се отнася за
изтезанията на Иисус Христос и се среща в евангелските текстове.
Названието окови е засвидетелствано в СП.
*
Съществителните котьлъ и одръ се срещат в СтбП, но не са
засвидетелствани със значение средство за мъчение, с такава употреба се
срещат в Пролози. Словосъчетанията мэдьнъ волъ и желэзьнъ сапогъ
са регистрирани в значение средство за мъчение в минеи.
*
В СтбП липсват: врътежь, кадь, клоувия, тиганъ, опан1,
скара, скрада. Тези лексеми са засвидетелствани в Пролози.
*
Никъде в ползваните речници не се откриват в значение на
средство за мъчение съществителните: котьлъ, глави3, както и
словосъчетанията: столъ желэзьнъ, мэдьни чешоуя, поясъ
желэзьнъ, оловьна р9ка. Тези названия са характерни за ОбПр и СтПр и
отразяват езиковата картина на света за периода на гонение на християните.
Съществителното клоувия е регистрирано само от Микл.
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2. Названия на средства за мъчение с интегрална сема оръжие
Оръжията представляват специализирани средства за отнемане на
живота на християните. Семантичната подгрупа лексеми за назоваване на
средства за мъчение, обединени от интегралната сема оръжие, включва
следните съществителни в двата Пролога: копи3, кроило, мечь, соулица,
стрэла, трьз9бъ, трьз9бьць. Общи са следните лексеми: мечь, копи3,
стрэла, соулица, трьз9бъ. Само в ОбПр присъства трьз9бьць, а само в
СтПр – кроило. Като синоними в двата Пролога се срещат съществителните
копие – сулица. В ОбПр синоними са тризъбец – тризъб, а в СтПр
синонимна двойка образуват меч и кроило.
В двата Пролога с най-висока честота на употреба е съществителното
меч.
мå÷ü
Посичане на мъченика с меч.
Обикновен пролог
Стишен пролог
ìå÷ü (84)
ìå÷ü (172)
ì÷åìü
ñêîí÷àñòà
ñå,
13 ìå÷åìú ñêîí÷àíè á!ø8, 13
септември, Макровий, Гордиан и септември, Макровий, Гордиан и
др., 14а 2
др., (т. 1, 61: 11-12)
ñüñý÷åíü á!с µт ñëîóãü ìå÷åâ!, ìå÷åìú глав9 емоу µтсэщи
15 декември, Елефтерий, свмч., 87а повелэ, 15 декември, Елефтерий,
10
свмч., (т. 4, 56: 1-2)
âñ8 èçáè ìå÷åìü, 19 август, ìå÷åìú ñýùè и ïîâåëý, 19
Андрей Стратилат, 308а 8-9
август, Андрей Стратилат, (т. 12,
51: 25)
ìå÷ü, -à м. ‘меч, средство за мъчение’. Във всички ползвани
речници са цитирани откъси от текстове, в които съществителното
служи за изтезание или убиване. В СтбП (33) – М, З, Е, СП, СЕ, К, С
цитира се С, 181, 1: съконъчаш8 с8 мечемъ [СтСС: 325]. Лексемата е
засвидетелствана от Ср [т. 2:131], Микл [: 390] и в SJS [т. 2: 204].
С една употреба в СтПр се среща кроило.
кроило
Отрязване на тайните удове на мъчениците с меч.
Обикновен пролог
Стишен пролог
Ø
кроило (1)
Липсва такова мъчение. 8 юни, äð20йè æå êðоиë! пî òàèí!их
Теодор Стратилат, 240b 22-23
оуäåñýх
ñýìåíîíîñí!èх
64

ðýçààõ9,
8
юни,
Теодор
Стратилат, (т. 10, 24: 28)
кроило, -а с. ‘меч’. В СтбП, Ср, SJS – Ø. Лексемата е отбелязана в
Пролог от 16 и 17 в.: кроил1 рэзахоу [Микл: 312].
И в двата Пролога се среща съществителното копи3.
копи3
Пробождане на мъченика с копие.
Обикновен пролог
Стишен пролог
копи3 (7)
копи3 (18)
2ÿçâåíú êîïйåìú ñêîí÷à ñ8,
28 октомври, Кирияк, свмч., (т. 2,
88: 26)

оуязвл3нь
б!с
копи3мь
и
сконча с8, 28 октомври, Кирияк,
свмч., 50а 16-17
копи3мь оударень б!с вь чрэво,
23 април, Георги влмч., 199b 2

ïðüâýå æå êîïèåìü âü 8òðîá9

ïðîáàäåò ñ8, 23 април, Георги
влмч., (т. 8, 56: 8-9)
копи3, -ия с. ‘копие’. Съществителното присъства във всички
ползвани речници и има значение ‘оръжие’. В СтбП (28) – З, М, А, СК, Б,
СЕ, С, цитира се Мт, 27, 49: прободе емоу ребра [СтСС: 290]. Отбелязана
е от Ср [т. 1: 1279]. В SJS се привежда пример от Йо, 19, 34: копиемь емоу
ребра прободе [т. 2: 50].
Като синоним на копи3 се открива названието соулица, което е в
отношение на включване спрямо копи3.
соулица
Обикновен пролог
Стишен пролог
соулица (1)
копи3
сь соулице# того прободе, 24 юни, копйемъ того прободе, 24 юни,
Св. Орестий, 254b12
Св. Орентин и др. (т. 10, 56: 31)
соулица, -8 ж. ‘късо копие’. В СтбП – Ø. Съществителното е
отбелязано в Пролози от 14 в. [Микл: 903, Ср, т. 3: 616].
В жития, посветени на едни и същи мъченици за едни и същи дати в
двата Пролога се срещат като синоними копи3 – соулица.
Пробождане на мъченика с копие.
Обикновен пролог
Стишен пролог
копи3
соулица (3)
копи3мь вь ребра прободена б!с, по срдцоу и по реброх с2лицами
24 юли, Христина, мца, 283b 3-4

събодена, 24 юли, Христина, мца,
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(т. 11, 50: 32)
И в двата Пролога се среща названието стрэла.
стрэла
Пробождане на мъчениците със стрела.
Обикновен пролог
Стишен пролог
стрэла (1)
стрэла (8)
ст(1и
оубо
прокль.
от
множьства стрэль кь г(оу µтиде,
12 юли, Прокъл и Иларий, мчци, 272b
21
В

СтПр:

íà

äðýâý

ñ(ò!è

ïðîêëú

ñòðýëàìè

ñúñòðýëýíú êú ã(2 èäå, 12 юли,
Прокъл и Иларий, мчци, (т. 11, 30:
29-30)
ïîâýøåíà á!âøè777и ñòðýëàìè

ñúñòðýëýеìà, 28 април, Ясон и Сосипатър, апостоли, (т. 8, 71: 31-32);
þíаци ñòðýëýõ9 è ïî µáðàç2 è âú î÷åñåõ. иñòðú0ààõ9 ñòðýë!
сú çýíèöàìè ñ(òãî, 8 юни, Теодор Стратилат, (т. 10, 24: 26-27).
стрэла, -1 ж. ‘стрела’. В СтбП (18) – С, СЕ, СП [СтСС: 631].
Среща се в Пролог от 14 в. [Микл: 896], лексемата е регистрирана от Ср [т.
3: 568]. В SJS се посочва цитат от Пс, 44,6: стрэлами състрялэ3тъ
врага [т. 4: 188].
Съществителното трьз9бъ се среща и в двата Пролога.
Разкъсване на плътта на мъченика с тризъбец.
ОбПр (1): и подьстлаш9 трьни3. и трьз9б! µстр!
желэзн!, 10 април, Терентий, Африкан и др., 187а 23.
СтПр (3): прэстръган2 емоу б!ти тръз9бµм, 14 декември,
Тирс и Левкий, (т. 4, 51: 1); тръз9б! прэстръгани б!ш9, 4 април,
Ферфута, мца със сестра си, (т. 8, 15: 19-20)
трьз9бъ, -а м. ‘тризъбец’. Съществителното означава специално
изработено от желязо оръжие, подобно на вила с три зъба, силно заострени
в предната част, и дръжка, предназначено за отнемане на човешкия живот
чрез пронизване. В СтбП, Ср - Ø. В ползваните речници съществителното е
засвидетелствано с наставка -ьць (триз9бьць), дадено е в контекст, от
който с вижда, че служи като название на средство за мъчение. Двете
названия трьз9бьць - трьз9бъ се откриват в ОбПр и в СтПр като
синоними.
трьз9бьць - трьз9бъ
Раздиране на плещите на мъченика с тризъбец.
Обикновен пролог
Стишен пролог
трьз9бьць (1)
трьз9бъ
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трьзоубци µстр!ми стрьгань трьз9бомъ µстр!мъ стрьгань
б!с по ледвиямь, 20 октомври, б!с по л8двйамъ, 20 октомври,
Артемий, свмч., 43b 11-12
Артемий, свмч., (т. 2, 62: 16-17)
трьз9бьць, -а м. ‘вила с три зъба, тризъбец’.
В СтбП (1) – С, 181, 27: тръз9бьц8 желэзн1 подъстълати
има, има значение на средство за мъчение [СтСС: 704], отбелязана е в
Пролози от 14, 16 в. [Микл: 1009] и в Миней от 1096/7 г. [Ср, т. 3: 1016].
Примерът от С се цитира и в SJS.
Наблюденията показват, че в ОбПр в ядрото на семантичната
подгрупа названия на оръжия се включва лексемата мечь (84), а копи3 (7),
соулица (1), стрэла (1), трьз9бъ (1) и трьз9бьць (1) образуват
периферията на подгрупата.
В СтПр ядрото на семантичната подгрупа лексика за назоваване на
оръжия се състои от съществителното мечь (172) и копи3 (18), а в
периферията остават: стрэла (8), соулица (3), трьз9бъ (3) и кроило (1).
*
В СтбП се откриват: мечь, копи3, стрэла, трьз9бьць.
*
В старобългарския канон липсват съществителните: кроило,
соулица и трьз9бъ. Названията кроило и соулица са регистрирани от
Микл в Пролози от 14, 16 и 17 в.
Таблица 2. Названия на средства за мъчение, обединени от
интегралната сема оръжия в двата Пролога
Название на оръжие Брой употреби в ОбПр Брой употреби в СтПр
84
172
мечь
копи3

7

18

стрэла

1

8

трьз9бьць

1

-

соулица

1

3

кроило

-

1

трьз9бъ

1

3

= 95
= 205
Съществителните имена от семантичната подгрупа названия на
средства за мъчение, обединени от общата сема оръжия, в ОбПр имат общо
95 словоупотреби и заемат 11% от семантичната площ на разглежданото
семантично поле. В СтПр броят на словоупотребите е 205 и представлява
14% от семантичната площ на семантичното поле средства за мъчения.

67

3. Семантична подгрупа названия, обединени от доминантната
сема силно топлинно въздействие върху изтезаваните християни
Семантичната подгрупа названия, обединени от доминантната сема
силно топлинно въздействие върху изтезаваните християни, обхваща 16
съществителни: огнь, пещь, свэща, ражьнъ, желэзо, ладии, облогъ,
папири3,
клэща,
лемежь,
млатъ,
омлатъ,
к1и,
шлэмъ
раждеженъ, мэдьна риза, щитъ раждеженъ.
Общи за двата Пролога са: огнь, пещь, свэща, ражьнъ, желэзо,
млатъ, шлэмъ раждеженъ, само в СтПр се срещат: облогъ, ладии,
папири3, клэщи, лемежь, омлатъ, к1и, мэдьна риза, щитъ
раждеженъ.
В един парадигматичен ред се включват семантичните единици с
интегрална сема изгаряне на целите тела на християните: огнь, пещь,
ладии.
огнь
Изгаряне на мъченика с огън.
Обикновен пролог
Стишен пролог
îãíü (37)
îãíü (72)
х
ïî
ìíîã!è
ìîóêàõü
µãí3ìü 0ýëî òîìëåíú á!âú îãíåìú
ñüæåæå, 15 септември, Мч. Никита, ñêîí÷à ñ8, 15 септември, Мч.
Никита, (т. 1, 63: 24)
15b 4
µãí3ìü ðåáðà èìü ïîдæåãîøå, 29 µãíú âåëåè çàâæåãøå è âú
септември, Дад, Агеведел, Казд, 26b íåìú
âúâðýùè
ñ(òãî
17
ïîâåëýø8, 29 септември, Дад,
Агеведел, Казд (т. 1, 100: 25-26)
µãí3ìü æåãîøå þ, 12 октомври, îãíåìú ñúæåæåíà á!i, 12
Анастасия дева, 38b 2
октомври, Анастасия дева, (т. 2,
40: 20-21)
îãíü, -и м. ‘огън, средство за мъчение’. Огънят е едно от
средствата за наказание, използвани от дълбока древност, по-късно широко
прилагани по време на гонение на християните при императорите Нерон,
Деций, Диоклециан (вж. Първа глава, с. 11, както и 15, 18, 20).
В СтбП (> 250) – С, 5, 15: повелэ въврэщи паула и улиян9 въ
огнь [СтСС: 404]. Ср цитира пример, в който съществителното служи за
изгаряне на хора: повелэ его огнемь съжещи Псков, 6943 л. [т. 2: 604]. В
SJS съществителното огнь се посочва в контекст от С, 96, 8 [т. 2: 512].
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пåùü
Изгаряне на мъченика в пещ.
Обикновен пролог
ïåùü (53)
âüâðæåíà âü ïåùü, 16 септември,
Севастияна, мца, 17а 9

Стишен пролог
ïåùü (38)
âú
ïåùú
âúâðúæåíà,
16
септември, Севастияна, мца, (т. 1,
66: 16)
âüâðüæåí!
á!øå
âü
ïåùü âú ïåùú µãíüí9 âúâðúженà
µãíüíîó, 2 ноември, Акендин, á!âøå, 2 ноември, Акендин,
Пигасий, Агатоний, Анембодист, Пигасий, Агатоний, Анембодист,
Елпифор и др. 28 мци, 53b 21
Елпифор и др. 28 мци, (т. 3, 10: 2122)
âüâðüãîøå è âü ïåùü, 11 âú
ïåùú
ðàæäåæåí98
ноември, Св. Мина, Викентий, âúìåòí9ø8 åãî, 11 ноември,
Виктор и Стефанд, 60b 19-20
Св. Мина, Викентий, Виктор и
Стефанд, (т. 3, 43: 20-21)
ïåùü, -è ж. ‘пещ, средство за мъчение’. Пещта е използвана за
изпичане на живите мъченици. Съществуват данни, че още от дреността
това вместилище за изтезание и било широко използвано (вж. Първа глава,
с. 10).
Според историческите сведения в огромни пещи е ставало
добиването на желязо от желязна руда. Въпреки че не са дошли до нас
свидетелства от историците на Църквата, много вероятно е именно тези
пещи да са използвани от римските управители за изгаряне на
християните.
В ползваните речници се среща със значение на средство за
мъчение и изгаряне. В СтбП (> 250) – З, М, А, СК, СП, С [СтСС: 445]. Ср
цитира Нест. Жит. Теод.: въвръже въ пещь и тако изгорэ [т. 2: 930].
Контекстът у Микл не е достатъчен, за да се твърди със сигурност, че
съществителното има значение на средство за мъчение, но фактът, че е
посочена употребата му в Пролози, предполага и такова значение. В SJS се
привежда пример от Матей: 13, 42, където съществителното е в съчетание с
глагола въврэщи и прилагателното огньна: въвръг9тъ 8 въ пещь
огньн9 [т. 3: 31].
ладии
Изгаряне на християните в лодка, плуваща в морето.
Обикновен пролог
Стишен пролог
Ø
ладии (2)
Липсва житие за тези мъченици.
потомъ нэкотор!8
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хсртйан!

такожде емь и въ ладй8
въвръгъ върин9 въ море и
ладй9 µгнемъ запаливъ въси
тако
скончаш9
с8,
29
септември, Мъченици във Византия
при Александър Арианин, (т. 1, 99:
17-19)
ладии, -# ж. ‘лодка, средство за мъчение’. Съществителното е
название на средство за изтезание, когато в лодка са изгаряни християни.
Лексемата е включена във всички ползвани речници, но никъде не е
цитиран контекст, в който означава средство за мъчение. В СтбП (14) – З, М
[СтСС: 68], отбелязано е в речниците на Микл [: 331], Ср [т. 2: 3] и SJS [2:
103], но никъде не се посочва със значение на място за мъчение.
В друг парадигматичен ред се обединяват названия, които имат
интегрална сема за частично изгаряне на изтезаваните християни.
сâýùà
Горене на мъчениците с факли.
Обикновен пролог
Стишен пролог
ñâýùà (20)
ñâýùà (22)
ñü ñâýùàìè ãîð8ùèìè æåãîìü ñâýùèåìú ïîïàëåíú á!âü ïî
áýàøå, 7 декември, Атинодор, мч., âñýхH îóäåñåхH òýëåñí!х, 7
81а 1-2
декември, Атинодор, мч., (т. 4, 24:
28)
ñâýùàìè
ãîð8ùèìè ñâýùàìè ïàë8ù!ìè µïàëè
ïîäüæåãîø9 ðåáðà 3ãî, 20 май, åìîó ðåáðà, 20 май, Аскала, мч.,
Аксолон, мч., 228а 14-15
(т. 9, 53: 20)
ñâýùà, -8 ж. ‘факел, средство за мъчение’. Използва се за горене на
заловените християни.
От ползваните речници само в SJS е цитиран текст, където
съществителното е употребено в значение на средство за мъчение.
Приведеният пример е от С, 109, 5, където ясно се откроява значение на
съществителното като средство за мъчение в съчетание с глагола
прижагати и с прилагателното гор8щта: свэщами гор8щтами
прижагати ребра 3го [т. 4: 39]. В другите речници такова значение
липсва, няма цитирани откъси от текст, в които да се прояви подобна
употреба. Съществителното е отбелязано в СтбП (35) - З, М, А, СК, К, С
[СтСС: 597]. Регистрирано е от Ср [т. 3: 301].
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ражьнъ
Изгаряне на гърдите и вътрешностите на мъченика с нагорещени
ръжени.
Обикновен пролог
Стишен пролог
ðàæüíú (15)
ðàæüíú (17)
4åûäîóë9
æå
ðàæí! ñ(òýè æå ðàæí! ðàæäåãøå
ïðîâðúòýø9. è ïðîâðúòýø9 ñúáîäîø8
ñúñö8
å8,
18
ïðüñè 3# è ñüñö9, 18 януари, януари, Теодула, мца, (т. 5, 45:
18)
Теодула, мца, 118b 18-19
ðàæíé ãîð8ùèìè. #òðîá9 è ðàæí! ðàæoåæåí!èìè ïëåùè
ë8äâè# 3ãî ðàæoåãîø9, 4 май, è 8òðîá9 ñüæåæåíü, 4 май,
Олвиян, еп. и др., 210 b 23-24
Олвиан, еп. и др., (т. 9, 14: 13)
Изгаряне на ръцете (ушите, лицето) на мъченика с нагорещени
ръжени.
Обикновен пролог
Стишен пролог
ðàæüíú
ðàæüíú
ïðîâðüòýø9 ð9öý 3# ðàæí! ðàæí!
ðàæoåæåí!èìè
ãîð8ùèìè, 12 юни, Антонина, мца, ïðîæåãîø9 ð9öý åè, 12 юни,
244 b 4-5
Антонина, мца, (т. 10, 33: 25)
o
ðàæí! æåëýçí! ðàæ åæåí!èìè. ðàæí! æåëýçí! ðàæoåæåí!è
ñëîóõà 3è ïðîæåãîø9, 13 юни, ñêîçý ñëоуõà å8 ïðîíúçèø9,
Анкилина, мца, 245а 6-7
13 юни, Акилина, мца, (т. 10, 34:
16-17)
ðàæí!
ãîð8ùèìè
ïîäüæåùè ïîâåëý
ðàñòеùè
ðàæí!
ëèöà èõü, 9 август, Св. Мци, æåëýçí! è ñúæåùè ëèöà
пострадали за св. икони, 298а 26
èõú,
9 август, Св. Мци,
пострадали за св. икони, (т. 12,
28: 21-22)
ðàæüíú, -à м. ‘ръжен, средство за мъчение’. Представлява
средство за пробождане и изгаряне на телата на християните.
Съществителното липсва в СтбП, отбелязано е от Ср и в SJS, но
липсва значение на средство за мъчение. Микл посочва варианти:ðàæåíú,
ðàæäüíú, ðîæí!, ðîæíé; среща се в Пролози от 16 в. [: 770].
С един от лексико-семантичните си варианти названието желэзо
функционира като синоним на ръжен.
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желэзо
Изгаряне на устата и ушите на мъченика с нажежени железа.
Обикновен пролог
Стишен пролог
æåëýçî (6)
æåëýçî (14)
д
æåëýçà ðàæ åæåíà âëîæè âü ðàæдåже äâý æåëýçý âåлìè è
îóñòà 3ãî è âü îóøè, 3 май, âëîæè âü 2øè еãî, 3 май,
Тимотей четец и Мавра, мци, 209b Тимотей четец и Мавра, мци, (т. 9,
11-12
11: 26-27)
æåëýç!
µñòð!
ãîð8ùèìè. µñòð!ìè
æåëýç!

îóøè 3ãî ïðîâðüòýø9, 11 август, ðàæдåæåíí!èìè
ïðîâðüòýø9,
Евпл, мч., 299b 23-24
11 август, Евпл, мч., (т. 12, 33: 1617)
Пробождане на мъченика с нажежени железа.
Обикновен пролог
Стишен пролог
æåëýçî
æåëýçî
д
æåëýç! ðàæ åæåí!ìè ë!ñòà 3ãî æåëýç!
ðàæдåæåí!иìè
ïðîíçåíà, 3 септември, Свмч. ñúáîäåíú, 3 септември, Свмч.
Антим Никомидийски, 4b 22
Антим Никомидийски, (т. 1, 73: 2123)
æåëýçà с. мн. ‘ръжени, средство за мъчение’.
В ОбПр в 6 словоупотреби (= 27%) желэзо се проявява като
синоним на ръжен. В СтПр в 14 случая (= 30%) е налице контекстова
синонимия между ражьнъ и желэзо.
Като се имат предвид историческите сведения за въоръжението на
войниците в Римската империя, както и за личните предпазни средства по
време на битка (метален шлем, ризница и щит), би могло да се изкаже
предположението, че тези средства са били използвани от изобретателните
управители на римските области като нажежени средства за мъчение.
Въпреки че историците на Църквата не споменават за такъв вид средства за
мъчение, данните от житията насочват към това предположение. В
подкрепа на изказаното твърдение е и фактът, че споменатите средства за
изтезание –нажежен шлем (шлэмъ раждеженъ), медна риза (мэдьна
риза) и нажежен железен щит (щитъ раждеженъ), се срещат в житията
от ОбПр и от СтПр в единични случаи. Тъй като първоначалното
предназначение на щита, шлема и ризницата е за предпазване на боеца по
време на сражение, в житията означаваните денотати от извънезиковата
действителност посредством понятието за тях са използвани с т. нар.
неутилитарна функция, т.е. приспособени са за мъчение след нагряване.
Общо за двата Пролога е словосъчетанието шлэмъ раждеженъ.
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шлэмъ раждеженъ
Поставяне на нажежен шлем върху главата на мъченика.
Обикновен пролог
Стишен пролог
шлэмъ раждеженъ (1)
шлэмъ раждеженъ (3)
øëэìú ðàæдåæåíь вьзëîæèш9
íà ãëàâ9 3го, 14 юли, Юст мч,
274а 26
В СтПр: àìµíú øëýìú

øëэìú ðàæдåæåíú ïîëîæèòè
íà ãëàâý еì2, 14 юли, Юст мч.,
(т. 11, 34: 11-12)
ðàæдåíú âúñïðèеì!. тýëåñíîå

ïîêð!âàëî ðàäîñòй9 ñúâëý÷å. (т. 1, 23: 23-24) тàæå øëýìú
ðàæдåæåíú íà ãëàâ9 åìîу âúçëîæèø9, 1 септември, 40 деви и дякон
Амон, (т. 1, 23: 31-32).
шлэмъ раждеженъ м. ‘нажежен шлем, средство за мъчение’.
Словосъчетанието означава приспособление от метал с форма на шапка,
предназначено за нагряване и изгаряне на главата на изтезавания.
Словосъчетанието има признак ‘за разрушаване’, противоположно е по
семантика на съществителното шлем – приспособление за предпазване на
главата от удар и нараняване, обикновено при военни действия.
Съществителното шлэмъ е включено във всички ползвани
речници, но никъде в тях не се посочва като название на оръдие за мъчение.
В СтбП (3) – СЕ [СтСС: 790]. Среща се в Пролог от 14 и 16 в. [Микл: 1134],
лексемата е регистрирана от Ср [т. 3: 1597], и SJS [т. 4: 923].
Само в СтПр се срещат словосъчетанията мэдьна риза и щитъ
раждеженъ.
мэдьна риза
Обикновен пролог
Стишен пролог
Ø
мэдьна риза (1)
Липсва средството за мъчение.
вь мэдн9 риз9 раждеженн8
µблэченъ
б1вь,
9
май,
Христофор, мч., (т. 9, 28: 10)
мэдьна риза – ‘медна риза, метална ризница, средство за
мъчение’. Словосъчетанието означава изработена от метал (мед) ризница,
която напомня по външен вид на дреха. Използвана е за частично изгаряне
на тялото на мъченика (на гърба и на гърдите) след нагорещяване.
В СтбП (100) се среща риза – З, М, С, СП [СтСС: 581]. Лексемата е
отбелязана у Микл [: 799] и Ср [т. 1: 1229]. Никъде в ползваните речници не
присъства словосъчетането мэдьна риза със значение на средство за
измъчване.
щитъ желэзьнъ
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Изгаряне на гърба на мъченика с нажежен железен щит, посипан с
жарава.
Обикновен пролог
Стишен пролог
Ø
щитъ желэзьнъ (2)
Липсва житие, има само упоменание. щитъ
желэзнъ
раждегше
съзаднем2 даже и до плещ2
положиш8,
пос!павше
жераткµмь жег9щйимь по
щитоу, донелиже вън8трънэа
емоу запалиш9 с8, 15 ноември,
Елпидий, Маркел и Евстохий,
мчци, (т. 3, 58: 1-4)
щитъ желэзьнъ м. ‘железен щит, средство за мъчение’.
Словосъчетанието означава приспособление от метал (желязо),
предназначено за нагряване и налагане върху тялото на мъченика с цел
частично горене на гърба и вътрешностите. Словосъчетанието има
противоположна функция (за разрушаване) в сравнение с изходното
съществително щит, означаващо предмет, който има предпазна функция.
В СтбП (7) – СП, СЕ, С [СтСС: 770], означава ‘щит’. Лексемата е
отбелязана от Микл [: 1136], Ср [т. 3: 1609], и SJS [т. 4: 820]. Никъде в
ползваните речници не е фиксирано значение средство за мъчение.
В текстовете от СтПр се откриват и други названия на средства за
топлинно въздействие върху измъчваните християни: обръч, хартия.
îáëîãú
Изгаряне на веждите на мъченика с нажежени медни обръчи.
Обикновен пролог
Стишен пролог
Ø
îáëîãú (1)
Липсва такова мъчение.
âàðàõèñéþ æå ìýäí! оáëîã!
рàæäåãøå è ïîä ì!øöè åìоó
ïîäëîæèø9. тàæå àáèå è êú
âýæäàìú, 29 март, Варахисий,
мч., (т. 7, 86: 13-14)
îáëîãú, -à м. ‘обръч, средство за мъчение’. Съществителното
означава приспособление от метал със специфична дъговидна форма.
Представлява контекстов синоним на ръжен, използван за жигосване и
изгаряне на най-нежните места – под мишниците или върху веждите на
мъченика.
В СтбП, SJS – Ø. Регистрирано е в Пролог от 17 в. [Микл: 469], Ср
дава значение ‘обръч’ в Пролог за март, Варах [т. 2: 526].
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папири3
Изгаряне на раздраните с куки и разранени с чирепи ребра на
мъченика със запалена хартия.
Обикновен пролог
Стишен пролог
Ø
папири3 (1)
В ОбПр тези мци са отбелязани на ребра 8дицами растръза и
29 октомври и такова оръдие за чрэпйемь сътр!вше попалиш9
мъчение липсва.
папирйемь, 30 октомври, Клеоп,
ап. и др. с него, (т. 2, 95: 1-2)
папири3, -я с. ‘хартия, средство за мъчение’. Интегрална сема на
лексико-семантичния вариант спрямо останалите членове на семантичната
подгрупа е способността за излъчване на силна топлина.
В СтбП, SJS – Ø; лексемата е отбелязана от Микл в Пролог от 16 в.
[: 554]; среща се у Ср поперь със значение ‘хартия’ [т. 2: 877].
Синонимен ред образуват названията на чук: млатъ, к1и,
омлатъ.
млатъ гор8щь
В ОбПр (2): млат! гор8щими жежень й би3нь, 10 юли, Вианор
и Силуан, мци, 269а 19.
омлатъ желэзьнъ
Изгаряне на мъченика с нагорещени чукове.
Обикновен пролог
Стишен пролог
Ø
омлатъ желэзьнъ (3)
Липсва такова мъчение.
таже
µмлат!
желэзн!
раждегъ съжеже м!шц8 егµ,
29 септември, Дада, Говедлай и др.,
(т. 1, 102: 16)
омлатъ желэзьнъ м. ‘железен чук, средство за мъчение’.
Нагорещеният чук служи за изгаряне на телата на християните.
В жития, посветени на едни и същи мъченици, за едни и същи дати,
в двата Пролога се срещат като синоними съществителните: млатъ омлатъ, к1и - омлатъ.
млатъ - омлатъ
Пребиване на мъченика с нажежени чукове.
Изгаряне на ребрата и гърдите на мъченика с нажежени чукове.
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Обикновен пролог
млатъ раждеженъ

Стишен пролог
омлатъ раждеженъ

би3нь
б!с
раждежен!ми

млатов! µмлат! раждегєше под м!шц!
желэзн!ми. егµ подложиш8 и по ребрµма,
пазоусэ и ребра подьжегоше, 18 18 ноември, Платон мч., (т. 3, 66:
8-9)
ноември, Платон мч, 65b 28
к1и - омлатъ
Изгаряне на мъченика с нажежени железни чукове.
Обикновен пролог
Стишен пролог
к1и желэзьнъ (1)
омлатъ раждеженъ
по семь шлэмъ раждежень òàæå
øëэìú
ðàæдåæåíú
вьзложиш9 на глав9 3го и к!# ïîëîæèòè íà ãëàâý 3ì2. и
желэзнэ вь пазоусэ, 14 юли, оìëàò! жåëýçí!мè рàæдåæåí!
Юст, мч., 274b 1-2
ïîдъ ì!øöи еãî ïîäëîæèòè, 14
юли, Юст, мч., (т. 11, 34: 11-13)
к1и, -я м. ‘чук, средство за мъчение’. Нагорещени чукове са
използвани за горене на тялото на мъченика.
В СтбП, SJS – Ø. Лексемата е отбелязана от Микл без контекст [:
327], Ср я посочва със значение на оръдие за мъчение в Сим. Изб. 1073 г.:
х1трьць жестоко3 желэзо не оудобьнэ огнемь м9чимо3, и на
нэкакъ съсоудъ потрэбьнъ жить& въобража3мъ к!3мь и
наковальньмь м9чить 3 [т. 1: 1416].
Само с по една употреба в СтПр се срещат названията нажежени
клещи и нажежен лемеж като лексеми, които означават приспособени
средства за мъчение – означаваните предмети от извънезиковата
действителност имат предназначение като инструменти (клещи) и средство
за обработване на земята (лемеж).
клэщи раждежен1
Изтръгване на тайните удове на мъчениците с нажежени железни
клещи.
Обикновен пролог
Стишен пролог
Ø
клэщи раждежен1 (1)
23 септември, Св. Евсевий, мч. желэзн!ими
клэщами
Андрей, Йоан презвитер и Антон в раждежен!ми таин!8 оуд! их
Африкия
Липсва житие за тези мчци, извлэче, 23 септември, Йоан,
Петър и Антоний, мчци, (т. 1, 81:
отбелязана е само паметта им.
5-7)
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клэщи раждежен1 ж. ‘нагорещени клещи, средство за мъчение’.
Съществителното означава денотат, който има приложение в
дърводелството за вадене на забити гвоздеи. Названието се използва в
житията от Пролога с периферийното си значение.
В СтбП – Ø. Отбелязана е в Пролог от 14 и 16 в. [Микл: 291], Ср
посочва варианти: клэщи, клэщя, клещи [т. 1: 1229]. В SJS не се
открива като название на средство за измъчване на хора [т. 2: 30].
лемежь раждеженъ
Жигосване на гърдите на мъченика с нажежен лемеж.
Обикновен пролог
Стишен пролог
Ø
лемежь раждеженъ (1)
Липсва житие за този мъченик, лемешъ раждеженъ на пръсех
отбелязана е само паметта му.
его
положиш8,
8 януари,
Картерий, мч., (т. 5, 22: 26-27)
лемежь раждеженъ ‘нагорещен лемеж, средство за мъчение’.
Словосъчетанието функционира като название на средство за изгаряне с
периферийното си значение. С признака ‘изработен от метал’
съществителното влиза в семантичната подгрупа названия, използвани за
горене на части от тялото на мъченика.
В СтбП – Ø; лексемата е отбелязана от Микл [: 335] и в SJS [т. 2:
112]. Ср я посочва в Пролог за юни, със значение оръдие за мъчение:
лемешь м!шц8 съжегоша [т. 2: 17].
Таблица 3. Средства за мъчение, обединени от интегралната сема за
силно топлинно въздействие
Названия на средства за Брой употреби в Брой употреби в
мъчение
ОбПр
СтПр
53
38
пещь
37
72
огнь
свэща

20

22

ражьнъ

15

17

желэзо

6

14

млатъ

2

2

омлатъ

-

3

шлэмъ раждеженъ

1

3

к1и

1

-

ладии

-

2
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щитъ раждеженъ

-

2

клэщи

-

1

лемежь

-

1

мэдьна риза

-

1

облогъ

-

1

папири3

-

1

= 135

= 180

В ОбПр общият брой словоупотреби на съществителните имена е
135, което представлява 17% от семантичната площ на семантичното поле
средства за мъчение. В СтПр броят на словоупотребите е 180, което е 12%
от семантичната площ на разглежданото семантично поле.
В ОбПр семантичната подгрупа с доминатна сема силно топлинно
въдействие обхваща 8 названия. От тях с висока честота на употреба са:
пещь (53), огнь (37), свэща (20). С по една употреба са: шлэмъ
раждеженъ и к1и. В част от употребите на желэзо се наблюдава
функцията му като синоним на ръжен.
В СтПр семантичната подгрупа включва 15 названия. От тях с
висока честота на употреба отново са: огнь (72), пещь (38), свэща (22), а
мэдьна риза, облогъ, папири3, клэщи, лемежь са само с по една
употреба.
*
В СтбП със значение средство за мъчение в Супрасълския сборник
се срещат съществителните огнь и пещь.
*
Названията ражьнъ, облогъ, папири3, клэща, лемежь липсват
в СтбП, засвидетелствани са употребите им в Пролози. к1и също липсва в
СтбП, Ср регистрира употребата му като средство за мъчение в Сим. Изб.
1073 г.
*
Никъде в ползваните речници не са отбелязани в значение на
средство за мъчение: шлэмъ раждеженъ, щитъ раждеженъ, мэдьна
риза, ладии.
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4. Семантична подгрупа названия, които са обединени от интегралната
сема оказване на механично въздействие върху тялото на мъченика
В семантичната подгрупа с интегралната сема оказване на
механично въздействие върху тялото на мъченика се оформят два
парадигматични реда. В първия парадигматичен ред обща сема е нанасяне
на побой, а във втория обща сема е разкъсване на целостта на кожата.
В семантичната парадигма названия, които имат интегрална сема
нанасяне на побой се включват съществителните: камени3, жьзли3,
палица, дрьколъ, паличи3, хл9ди3, пр9тъ, сол1га, соуровица,
жил1 гов8жди (волоуи), ремень, млатъ, батогъ, омлатъ, оукроухъ
желэзьнъ.
Общи за двата Пролога са: камени3, жьзли3, палица, дрьколъ,
жил1 гов8жди (волоуи), ремень, дрэво, млатъ.
Само в ОбПр се срещат хл9ди3, паличи3 и пр9тъ, а само в СтПр
са засвидетелствани: сол1га, соуровица, батогъ, омлатъ и оукроухъ
желэзьнъ.
Съществителното име, което има най-висока честота на употреба в
семантичната парадигма названия на средства за мъчение с интегрална сема
нанасяне на побой е камени3.
Пребиване на мъченика с камъни.
Строшаване на челюстите на мъченика с камъни.
Обикновен пролог
Стишен пролог
êàìени3 (39)
êàìени3 (67)
êàìåíè3ìü
ïîáè3íü
á!с,
1 êàìåíéåìъ
ïîáèåíú,
1
октомври, Прор. Ананий, 28а 9-10
октомври, Прор. Ананий, (т. 2,
7:12)
êàìåíè3ìü îóñòà ñüêðîóøèø9 êàìåíèåìú ïî ëèöîó è ïî
èìü777 ãîëýíè èõ ñüêðóøèø9, 9 îуñòýõú áèåíè á!ø9 777
март, Св. 40 мъченици, 161а 14
ãîëýíè èõú ñúêðîóøèø9, 9
март, Св. 40 мъченици, (т. 7, 31:
27; 32: 2)
µâî æå êàìåíè3ìü ñüêðîóøèø9 êàìåíéåìú îуñòà è ç9á!

îóñòà 3ãî è ç9á!, 17 март, åìîу ñúêðîóøèø9, 17 март,
Марин, мч., 169а 4
Марин, мч., (т. 7, 54: 6)
кàìени3, -я с. ‘камъни’. Съществителното е събирателна форма
от камък, означава безформен къс от скала с различни размери, използван
за нанасяне на удари върху отделни части от тялото – лицето, устата,
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челюстите, колената. Представлява натурфакт, който е приспособено
средство за мъчение.
В ползваните речници се откриват примери, които илюстрират
употребата на съществителното като средство за мъчение. В СтбП (90) –
С, З, М, А,СК, Б, СЕ, СП,, цитира се Мт, 21,35: камени3мь побиш8; в С,
480,29 камени3мь биях9 г(а [СтСС: 281]. В речника на Ср се привежда
текст от Миней 1097 г.: камени3мь побиваема [т. 1: 1184].
Съществителните имена, които означават парче дебело дърво,
използвано за побой, са: жьзли3, палица, дрьколъ, паличи3, хл9ди3,
соуровица.
жüçëи3
Пребиване на мъчениците с тояга.
Обикновен пролог
Стишен пролог
æüçëи3 (26)
æüçëи3 (51)
áè3íü

á!с

авдеи
съковат!имь
æüçëè3ìü с(т!и
ñîóêîâàò!ìü è íåµ÷èùåíí!ìü, 5 жезлйемъ бйенъ, 5 септември,
Авдий, свмч. (т. 1, 38: 21-22)
септември, Авдий, свмч., 7b 12-14
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áè3íà á!с æüçëè3ìü êðýïêî, 12 æåçëéåìь ñúêð2øåíà á!âøè,
октомври, Домнина, мца, 38b 21
12 октомври, Домнина, мца (т. 2,
40: 12)
с
òåïåíü á!
òðüìèñò! æåçëü, 8 áèåíú
á!с
æеçëéåìú
с
април, Св. Павсилип, 185b 4
íåìë òâíî,
8
април,
Св.
Павсолипий, (т. 8, 25: 3)
æüçëи3, -я с. ‘жезъл, средство за мъчение’. Названието е
събирателна форма, има значение обработено парче право дебело дърво с
неголяма дължина, тояга. Представлява приспособено средство за
изтезание, обикновено се използва за нанасяне на удари на животни, за
подпиране и др. Потенциалното значение за удряне се реализира на
текстово равнище. Интегралната сема е предназначение.
Навсякъде в ползваните речници съществителното се открива в
контекст, от който се вижда, че названието има употреба на средство за
изтезание. В СтбП (7), цитира се С, 193,7 различьно къждо биях9 и.
ови пр9ти3мъ ови бичи а дроузии жьзли3мъ [СтСС: 221].
Отбелязана от Микл [: 192] и Ср дава [т. 1: 886]. В SJS [т. 1: ] се привежда
пример, където съществителното има значение на средство за мъчение в
съчетание с глагола бити.
Като синоним на жьзли3 се среща палица.
Пребиване на мъченика с (оловни) тояги.
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Обикновен пролог
Стишен пролог
ïàëèöà (2)
ïàëèöà (25)
с
æåçëè3ìü è ïàëèöàìè òåïåíü á! áèåíú
á!с
ïàëèöàìè
âåëìè, 4 юли, Теодор Киринейски, еëîâýíàìè, 4 юли, Теодор
262b 9
Киринейски, (т. 11, 13: 29)
с
Само в ОбПр: òåïåíü á! ïàëèöàìè êðýïêî, 8 август, Марин, мч.,
297а 22-23.
ïàëèöà, -8 ж. ‘тояга, средство за мъчение’. Представлява
обработено парче дърво или метал (олово) с форма на тояга, използвано за
нанасяне на множество удари. Названието се открива с два лексикосемантични варианта. От една страна, когато към него не е добавено
уточняващо прилагателно, то функционира като точен синоним на жьзли3.
От друга страна, при наличие на прилагателно, указващо материала, от
който е направено съществителното, палица е квазисиноним на жьзли3,
защото двете съществителни имат голяма обща част – форма,
предназначение, но се различават според диференциалната сема материал,
от който са изработени (съответно дърво, метал).
В СтбП (6) – СП, С в значение на средство за мъчение [СтСС: 441].
Посочена е в Микл, SJS и от Ср [т. 2: 869].
И в двата Пролога се открива съществителното дрьколъ.
Жесток побой на мъченика с прът.
В ОбПр (2): µбнажена б!с и би3на 0эло. и дрьколи3мь ребра
33 скроушише, 8 ноември, Тесалоникия, мца, 58а 7-8.
В СтПр (1): съ мечв! и дръкол0ми н9жде8 ис патрйархи8
изгнанъ б!с, 29 май, Теодосия, прп., мца, (т. 9, 72: 6).
äðüêîëü, -è м. ‘прът, средство за мъчение’. Представлява
обработено право парче дърво, използвано за нанасяне на побой. Значимите
семи са материал, форма, предназначение.
В СтбП (16) – М, З, А, Б, К, С има значение на оръдие за мъчение
[СтСС: 198]. В SJS
се привежда пример от С, 79, 23, където
съществителното има значение на средство за измъчване [т. 1: 524]. Микл
посочва лексемата в Пролог от 17 в. [: 179].
В текстове, посветени на едни и същи мъченици, на една и съща
дата в двата Пролога се срещат названията паличи3 и жьзли3, които са
използвани като синоними.
Пребиване на мъченика с тояга.
Обикновен пролог
Стишен пролог
паличи3 (2)
жьзли3
би3нь

б!с

безь

млсти ïðúâý3 áйåíü á!с æåçëй3ìü,
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паличи3мь, 19 октомври, Садок 19 октомври, Садот мч. и 120 с
него, (т. 2, 56: 27-28)
мч. и 120 с него, 42b 25-26
паличи3, -я с. ‘тояга, средство за мъчение’. Събирателната форма
паличи3 е точен синоним на палица. Формално се различава по
словообразователния суфикс –и3 срещу –ица.
В СтбП, SJS – Ø. Производно от палица. Микл посочва същия
израз: би3нь б1сть паличиемь, Пролог от 14 в.; побивати паличиемь,
Пролог от 16 в. [: 553], регистриран в Речника на Ср в Пролог от 13 в. [т. 2:
870].
В жития, посветени на паметта на едни и същи християнски
мъченици в двата Пролога за една и съща дата се откриват като синоними
паличи3 и палица.
Строшаване на колената на мъченика с тояга.
Обикновен пролог
Стишен пролог
паличи3
палица
истлькош9
голэни
3моу ñ)ò!è æå åâãåíй3777 ãîëýíè
д
паличи3мь.
и
из ьше,
13 åì2 ïàëèöàìè ñúêðоóøèø8,
декември, Евстратий и др., 85а 25- 13 декември, Евстратий и др.
26
(т. 4, 48:19-20)
Само в ОбПр се открива названието хл9ди3.
Биене на мъченика с остра пръчка.
Обикновен пролог
Стишен пролог
Ø
хл9ди3 (1)
би3мь
б!с
µсми9
слоугь Липсва средството за мъчение, 2
хл9ди3мь µстр!мь, 4 януари, януари, Теоген
Теген, 104b 15-18
хл9ди3, -я с. ‘пръчка, средство за мъчение’. Названието хл9ди3 е
синоним на дрьколъ, палица. Назоваваният денотат е тънко парче от
дърво, предназначено за нанасяне на удари. Диференциална сема спрямо
посочените съществителни, с които влиза в синонимен ред, е диаметърът.
В СтбП, SJS – Ø. Микл посочва същия текст в Пролог в съчетание с
прилагателното остръ: би3нь б!сть хлоуди3мь остромь [: 1092],
лексемата хл2дъ, хл9дъ е регистрирана от Ср със значение ‘прът, палка’
[т. 3: 1370].
Само в СтПр с една употреба се среща соуровица.
Пребиване на мъченика с тояги и суровици.
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Обикновен пролог
Ø

Стишен пролог
соуровица (1)

22 януари, Тимотей, ап.122b 6
Липсва такова оръдие за мъчение.

жезлйемь

и

соурµвицами

нападше на нь, 22 януари,
Тимотей, ап. (т. 5: 59, 10-11)
соуровица, -8 ж. ‘суровица, средство за мъчение’. Суровица
представлява неточен синоним на тояга – всички семантични признаци
съвпадат, различават се единствено според семата ‘суров’. Представлява
тояга, която е направена от сурово дърво. Мотивираща лексема на
съществителното име е прилагателното соуровъ. Двата лексикосемантични варианта жьзли3 и соуровица се намират един спрямо друг в
отношение на включване.
В СтбП, Ср – Ø, среща се прилагателното с2ровъ. Микл посочва
думата в Пролог от 14 в., като текстът е същият: жьзли3мь и
соуровицами нападьше [: 904].
В житията, посветени на мъченик Калопий, в ОбПр и в СтПр се
откриват като синоними названията пр9тъ – сол1га.
Нанасяне на побой на мъчениците с оловни пръти.
Обикновен пролог
Стишен пролог
пр9тъ оловьнъ (1)
сол1га оловьна (2)
пр9т! µловэными би3нь б!с, 7 íà
µï8òú
ð9öý
еì2
април, Алипий свмч.15, 184b 16-17
ñâ8çàø9. è ñîë!ãàìè áèåíú
åëîâýíàìè, 7 април, Калопий,
(т. 8, 22: 28-29)
пр9тъ оловьнъ м. ‘оловен прът, средство за мъчение’.
Квазисиноним на дрьколъ е названието оловен прът. Интегрални семи на
словосъчетанието са форма и предназначение. Диференциалната сема е
материал – за разлика от прът, чрез названието оловен прът се акцентува
върху материала, от който е изработен означеният денотат.
В СтбП, SJS – , има събират. пр9ти3. Лексемата е отбелязана в
Пролог от 14 в., но липсва контекст [Микл: 754], Ср посочва вариант
проутъ, среща се в Миней за февруари със значение на оръдие за мъчение:
да не проутомъ би3нъ боудешь [т. 2: 1614]. В SJS съществителното
пр9ти3 е название на средство за измъчване на хора: различьно къждо
15

Въпреки неточността на името на мъченика в ОбПр, справката показва, че става
дума за Калопий, живял по времето на император Максимиан в Пергия
Памфилийска [Евстратиадис 1960: 245].
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биях9 и ови пр9ти3мъ, ови бичи, а дроузии жьзли3мъ, С, 193, 6
[т. 3: 506].
сол1га оловьна ж. ‘оловен прът’. Словосъчетанието е точен
синоним на пр9тъ оловьнъ.
В СтПр: сол1гами бйенъ б!въ, 7 септември, Созонт, мч., (т. 1,
43: 17).
В СтбП, SJS – . Среща се в Пролози от 14, 16 и 17 в., в съчетание с
прилагателното оловэнъ: солигами оловэнами би3нь [Микл: 869], Ср я
отбелязва в Пролог за април: солигами биенъ олов8н!ми (Калопий),
текстът е същият, който се посочва в СтПр [т. 3: 462].
Друг синонимен ред образуват названията на бич: жèë1
ãîâ8æä1, æèë1 âîëоóи, ремень, батогъ. Общи за двата Пролога са
гов8жди (волоуи) жил1 и ремень. Само в СтПр се открива батогъ.
Пребиване на мъченика с говежди жили.
Обикновен пролог
Стишен пролог
æèë1 гов8жд1 (14)
æèë1 âîëоóи (43)
áè3íü á!с æèëàìè ãîâåæдìè, 19 âîë2аìè æèëàìè áйåíú á!с,
октомври, Садок, мч. и др., 42b 27 -28 19 октомври, Садот, мч. и др.,
(т. 2, 56: 29-30)
с
áè3íü á! æèëàìè ãîâ8ждèìè áèåíú âîë2àìè æèëàìè, 17
ñîóõ!ìè êðýïêî, 19 януари, Теодот, януари, Теодот, еп., (т. 5, 42: 9)
еп., 119а 11-13
æèëàìè
áèø9
#
ñóõ!ìè áèåíè
á!âøå.
âîëóаìè

ãîâ8æäèìè, 1 март, Сестор и æèëàìè, 2 март, Нестор и
Тривими, мчци, 154а 12
Тривими, мчци, (т. 7, 10: 7-8)
жèë1 гов8жд1, жèë1 волоуи ж. ‘бич от волски жили’.
Говежди жили (волски жили) – дълги, тънки сухожилия от заклани
животни (волове), използвани за нанасяне на удари. Обикновено
словосъчетанието няма допълнително уточнение, в отделни случаи се
срещат прилагателните соухъ или соуровъ и наречието крепцэ. Общата
сема е предназначение, а диференциалните признаци са материал и форма.
В СтбП (25) – М, З, А, СК, СЕ; цитира се С, 178, 6, където æèëà
служи като название на средство за мъчение: повелэ бити 8777 жилами
гов8ждами [СтСС: 218]. В SJS се открива като название на средство за
измъчване на хора в съчетание с прилагателните гов8жда и соурова и с
глагола бити в С, 113, 7 [т. 1: 607]. Регистрирана от Микл в съчетание с
волоуя, гов8жда, соурова [: 198] и от Ср [т. 1: 873 – 874].
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ремень
Пребиване на мъчениците с ремъци от сурова кожа (по тялото,
гърба, гърдите, корема, ходилата).
В ОбПр (2): по семь бише ю ремени3мь сировою кожею. по
ледвиямь и по чрэвоу, 11 септември, мца Иа, 12а, 13-15; би3на
б!вши ремени3мь с!ров!мь. по сьсцема и по ребромь, 29 май,
Теодосия, мца, 234b 2.
В СтПр (2): и ходила ножн!8 еи ременйемь бити777 (т. 2, 96:
6) и на чет!ри раст8гше с2ров!м ременйем расчесаш8 тэло еи, 30
октомври, Клеоп, ап. и др. с него, (т. 2, 96: 8).
ремень, -ене м. ‘ремък, средство за мъчение’. Съществителното
означава тясна ивица от кожа на животно, използвана за нанасяне на побой.
Общи семи на съществителното с израза волски жили са: форма и
предназначение; различителната сема е материал.
В СтбП (11) – З, М, А, СК не е название на средство за мъчение
[СтСС: 580]. Отбелязана е в Пролог от 16 в. [Микл: 798], и у Ср [т. 3: 114].
В SJS не се открива като название на средство за измъчване на хора [т. 3:
631].
батогъ
Пребиване на мъченика с бич.
Обикновен пролог
Стишен пролог
Ø
батогъ (1)
Липсва оръдието за мъчение. 3 юни, ст(эи же д(вци 777 µбнажена
Лукилиан и 4 младенци
б!вши и батог! биена, 3 юни,
Лукиан и Павла с децата им,
мчци, (т. 10, 11: 28)
батогъ, -а м. ‘бич, средство за мъчение’. Съществителното
означава денотат, който представлява дълга тънка ивица от сплетени здрави
нишки, използвана за подкарване или нанасяне на побой, обикновено върху
животни. Прилагането на бич като средство за изтезание се среща още от
древността, а в римско време – при император Деций Траян (вж. Първа
глава, с.10 и 18-19).
Като название на средство за мъчение лексемата е използвана с
периферийното си значение, тъй като означаваният денотат е приспособен
за изтезание на християните.
В СтбП – Ø. Думата е отбелязана в Пролог от 17 в. [Микл: 12], Ср
посочва значение ‘бич’ [т. 1: 45]. В SJS се открива като название на уред за
измъчване на хора: µт пилата батог1 би3нъ, Мъчение на Св. Вит [т. 1:
70].
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Друг синонимен ред образуват названията на чук: млатъ, омлатъ.
Като контекстов синоним се схваща и словосъчетанието оукроухъ
желэзьнъ.
Общо за двата Пролога е названието млатъ. Само в СтПр се
откриват омлатъ и оукроухъ желэзьнъ.
Пребиване на мъчениците с железни или оловни чукове.
Обикновен пролог
Стишен пролог
млатъ (3)
млатъ (4)
би3нь б!с млат! желэзн!ми, 24 пàê! жåëýçí!ìè ìëàò! пî
май, Мелетий стратилат, 230 b 23
ãëåçíоõú áèåìè. тàæå è ïî
÷åëоõú èäåæå çíàìåíйå õс(âî

òâîðýõ9, 24 май, Мелетий
стратилат, (т. 9, 62: 22)
млатъ, -а м. ‘чук, средство за мъчение’. Съществителното
означава денотат, който по основното си предназначение принадлежи към
дърводелския инструментариум. В текста се реализира потенциалното
значение за мъчение, свързано с присъствието на семата възможност за
нанасяне на удари.
В ползваните речници е отбелязан контекст, от който се вижда, че
съществителното е название на средство за мъчение. В СтбП (2) – С, 27, 25:
дадите ми млатъ желэзнъ и съкроуш9 3го, има значение на
средство за мъчение [СтСС: 330]. Среща се в Пролози от 14, 16 и 17 в.
[Микл: 372], регистрирано е в Речника на Ср [т. 2: 158]. В SJS се цитира С
[т. 2: 220].
омлатъ
Пребиване на мъчениците с чукове.
Обикновен пролог
Стишен пролог
Ø
омлатъ (5)
Липсва житие, има само упоменание. µмлатомъ по главэ биенъ
б!вь, 15 ноември, Елпидий,
Маркел и Евстохий, мци, (т. 3, 58:
4)
омлатъ, -а м. ‘чук, средство за мъчение’.
В СтбП, SJS – . Лексемата се среща се в Пролог от 16 в. [Микл:
503], отбелязана е от Ср [т. 2: 667].
В жития, посветени на едни и същи мъченици, в двата Пролога
млатъ и омлатъ присъстват като точни синоними.
Пребиване на мъчениците с железни или оловни чукове.
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Обикновен пролог
млатъ

Стишен пролог
омлатъ

млатомь желэзн!имь скрошише желэзн!имъ
µмлатомъ
ю, 17 септември, Агатоклия, мца, ребра еи съкр2ша9щи, 17
17b 28
септември, Агатоклия, мца,
(т. 1, 67: 33)
с
би3на б! млатомь 3ловэнэмь бйема
съ
µмлат!
четерми воини, 27 септември, µловэн!ми Ђ м). воинь, 27
Епихария, мца, 25а 17-18
септември, Епихария, мца, (т. 1,
95: 7-8)
Контекстов синоним на железен чук представлява названието
оукроухъ желэзьнъ.
Нанасяне на побой на мъченицата с къс желязо по лицето.
Обикновен пролог
Стишен пролог
Ø
оукроухъ желэзьнъ (2)
Липсва оръдието за мъчение.
съ 2кр2хµм желэзн!им по
лицоу
бйена
б!вши,
12
октомври, Анастасия, девица,
(т. 2, 40: 20)
оукроухъ желэзьнъ м. ‘желязно парче, средство за мъчение’.
Словосъчетанието означава необработено безформено парче от желязна
руда, използвано за нанасяне на побой. Денотатът е натурфакт, който не е
подложен на специална обработка. Представлява приспособено средство за
мъчение. Словосъчетанието се отличава по признаците материал, форма,
предназначение. Интегралната сема, която определя принадлежността му
към лексико-семантичната подгрупа за нанасяне на удари е
предназначение.
В СтбП (25) – З, М, А, СК, С, няма значение на оръдие за мъчение
[СтСС: 734]. Лексемата е отбелязана в Пролог от 14, 16 и 17 в., в съчетание
с прилагателното желэзьнь [Микл: 1047], регистрирана е от Ср със
значение ‘къс’, напр. оукрухъ желэзьнъ в Никоновите Пандекти, 1381 г.
[т. 3: 1190]. В SJS не се открива като название на средство за измъчване на
хора [т. 4: 631].
Специфично място между названията на средства за мъчения заема
лексемата дърво. С един от лексико-семантичните си варианти
съществителното дрэво означава средство за нанасяне на побой и
представлява точен синоним на жьзли3.
дрэво
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ОбПр (3): жен1 и дэти мечи и дрэв1 растесани б1вше,
24 септември, Мч. Терапонт, 231а 18.
В СтПр (13): Удряне на мъченика по главата с дърво – 2äàðåíú
á!с íýêîòµð!èм äðýâîìú âåëèöýìú âú ãëàâ!. è ðàçñýäå ñ8
ãëàâа åãî íà äâîå, 28 ноември, Стефан, изповедник (т. 3, 93: 17-19);
äðýâîìú ïî ãëàâý 2äàðåíú, 8 април, Иродион, Агав, Флегонт и др., (т.
8, 24: 17)
дрэво, -есе с. ‘дърво’. Съществителното присъства като название
на средство за мъчение не с основното си значение (многогодишно
растение), а с едно от производните значения – отрязана права дебела
пръчка от многогодишно растение, предназначена за нанасяне на удари.
Названието означава денотат, който в конкретните употреби представлява
артефакт, тъй като парчето дърво е подложено на допълнителна
интервенция от страна на човека, за да отговаря на определено
предназначение (нанасяне на побой). В ОбПр като синоним на тояга
съществителното се открива с 3 употреби (= 7%), а в СтПр – с 13
словоупотреби (= 22%).
Наблюденията показват, че съществителните, които обозначават
средства за мъчение в двата Пролога, са: тояга, бич, чук, дърво и камък.
Помежду си тези съществителни са типоними, обединени са от
интегралната сема предназначение.
Таблица 4а. Названия на средства за мъчение, обединени от
интегралната сема нанасяне на побой
Названия за средства за
Брой употреби в
Брой употреби в
мъчение
ОбПр
СтПр
39
67
камени3
26
51
жьзли3
жил1 гов8жд1

14

43

дрэво

3

13

омлатъ

-

5

млатъ

3

4

палица

2

25

дрьколъ

2

1

паличи3

2

-

хл9ди3

1

-

пр9тъ

1

-

оукроухъ

-

2
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сол1га

-

2

батогъ

-

1

соуровица

-

1

= 93

= 215

В ОбПр с висока честота на употреба са съществителните:
камени3 (39) и жьзли3 (26). С по една употреба са хл9ди3 и пр9тъ.
В СтПр с много висока честота на употреба се отличават: камени3
(67), жьзли3 (51) и жил1 гов8жд1 (43), а дрьколъ, соуровица, батогъ
са само с по една употреба.
*
В КСП със значение на средство за мъчение в Супрасълския
сборник се срещат: жил1 гов8жд1, дрьколъ, палица, млатъ,
камени3 и жьзли3.
*
Съществителните соуровица, пр9тъ, сол1га, хл9ди3, омлатъ,
батогъ и паличи3 липсват в КСП и са засвидетелствани само в Пролози
със значение на средство за мъчение.
*
Названията ремень и оукроухъ не са засвидетелствани в КСП в
значение на средства за изтезание, с такова значение се срещат в Пролози.
Тези лексеми се обогатяват с нови значения през среднобългарския период.
***
Вторият парадигматичен семантичен ред в рамките на семантичната
подгрупа за оказване на силно механично въздействие върху мъченика
включва съществителни, обединени от интегралната сема за разкъсване
целостта на кожата и които означават както артефакти (строшени
глинени съдове, кука, пила, чесало), така и натурфакти – тръни и драки
(тръни3 и драчи3). Контекстов синоним в СтПр представлява стружка
(строужина), като общата сема е острота, а конкретното значение на
средство за мъчение е резултат от съчетанието на съществителното с
глагола влачити.
Съществителните 9дица и ключь са синоними – и двете означават
кука, чрез която се разранява кожата на изтезаваните. Първото название е
специфично само за СтПр, а второто – само за ОбПр. Названията пила,
чесало и гребеньць се използват като неточни синоними, като
обединяващо е контекстовото им обкръжение – предметите от
извънезиковата действителност, които се обозначават със съответните
лексеми, са употребени с т. нар. неутилитарна функция.
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Съществителните имена, които означават чирепи (парчета от
строшени глинени съдове), образуват синонимен ред: чрэпъ, чрэпина,
чрэпица. Общо за двата Пролога е названието чрэпина, само в ОбПр се
среща чрэпъ, а само в СтПр – чрэпица.
чрэпина
В ОбПр (1): Полагане на мъченика върху парчета от натрошени
глинени съдове – положень б!с на чрэпинах µстр!их, 3 септември,
Антим Никомидийски, свмч., 4b 24.
В СтПр (8): Разкъсване на ребрата на мъченика с парчета от
глинени съдове – è ÷ðýïèíàìè ðåáðà åìоу ñòðúãàø8, 13 декември,
Евстратий, Авксений, Евгений, Мардарий и Орест, мци, (т. 4, 48: 2-3).
чрэпина, -1 ж. ‘парче от глинен съд, средство за мъчение’.
Съществителното означава натрошени безформени остатъци от глинени
съдове с остри ръбове. Не са специално предназначени за изтезание, те са
отпадъчен продукт от човешка дейност – съдовете са използвани за
съхранение на различни продукти – жито, вино, мляко и др. След
строшаването им са използвани като средство за разкъсване на целостта на
човешката плът при гоненията на християните.
В СтбП, SJS – . Лексемата е отбелязана в Пролози от 14, 16 и 17 в.
[Микл: 1125]. Ср я посочва, но не е в контекст на оръдие за мъчение [т. 3:
1540].
Наред с общата форма в двата Пролога чрэпина, в ОбПр се среща
чрэпъ.
Разраняване на тялото на мъченика с парчета от натрошени
глинени съдове.
Обикновен пролог
Стишен пролог

чрэпъ (3)
чрэп! µстр!ми стрьгаш9 и, 8 В СтПр липсва такова житие.
януари, Теофил дякон и Еладий, 108а
11-12
чрэпъ, -а м. ‘парче от глинен съд, средство за мъчение’.
В СтбП – . Микл отбелязва лексемата в Пролог от 14 в. [: 1125].
Ср посочва като синоним чрепъ, среща се в Упир [т. 3: 1540]. В SJS не се
открива като название на средство за мъчение [т. 4: 894].
Съществителните чрэпъ - чрэпина са синоними, за това
свидетелства сравнението на текстове, посветени на едни и същи мъченици
за една и съща дата: там, където в ОбПр е употребена формата чрэпъ, в
СтПр се среща чрэпина. Двата лексико-семантични варианта са с
идентична семантика, отличават се по словообразувателни особености.
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Влачене на мъченика върху парчета от натрошени глинени съдове.
Обикновен пролог
Стишен пролог
чрэпъ
чрэпина
по семь положише и на скрьшен!х таже полагает с8 по чрэпинах
чрэпэхь. и влэкоше 3го по н!хь, и
влаченъ
по
них,
27
27 септември, Калистрат и 49 мци, септември, Калистрат и 49 мци,
25b 4-5
(т. 1, 94: 23-24)
с
х
влэчена б! врьхоу ськроушенн! таже по чрэпинахь влачена
чрэпъ, 5 февруари, Агатия, мчца, б!с, 5 февруари, Агатия, мчца,
134а 23
(т. 6, 16: 14)
Само в СтПр се среща друга суфиксална форма – чрэпица.
Влачене на голите мъченици по строшени глинени съдове.
Обикновен пролог
Стишен пролог

чрэпица (2)
В ОбПр липсва такова средство за нази по чрэпицах влэкоми, 13
мъчение.
октомври, Карп, Папила и др., (т.
2, 41: 16)
нагъ прострътъ, 3 септември, Антим

В СтПр: по чрэпица
Никомидийски, (т. 1, 30: 7).
чрэпица, -8 ж. ‘парче от глинен съд, средство за мъчение’. Точен
синоним на чрэпъ и чрэпина.
В СтбП, Ср – . Микл го отбелязва в Пролог от 14 в. като название
на оръдие за мъчение: чрэпицахъ влэкоми [: 1125].
х

Като контекстов синоним на чиреп може да се разглежда стружка –
стружина. Названията имат интегрална сема отпадъчен продукт от
човешка дейност.
Хвърляне на мъченика от високо върху остри гвоздеи и железни
стружки.
Обикновен пролог
Стишен пролог
Ø
строужина желэзьна (1)
14 декември, Фирс и Селевкий, 85b-86а таже въ със9д вµд! плън2
Липсва такова мъчение.
стръмоглавъ
въвръженъ.
иже и абйе със9д рассэде
с8. и низ стръмн98 стэн9
того низпрэгош8 и тамо
идеже паде бэш8 гвоздие
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µстрии послани и строужин!
желэзн!, 14 декември, Тирс и
Левкий, мчци, (т. 4, 50: 17-20)
строужина желэзьна ж. ‘желязна стружка, средство за мъчение’.
Представлява остатъчен продукт от съзнателна човешка дейност, свързана с
обработка на метал, в резултат на което се получават малки остри късчета
метал. Названието означава предмети, които са приспособени за изтезание
поради признака острота.
В СтбП, Ср, SJS – Ø. Думата е отбелязана от Микл в Пролог от 14
в.: строужин! желэзн!, липсва по-широк контекст [: 892].
Названията на кука представляват синонимна двойка: докато в
ОбПр се среща в лексико-семантичният вариант ключь, то в СтПр на
същата дата, за същата мъченица е използвана синонимната лексема
9дица. Фактът, че лексемите са използвани като взаимно заменими,
показва, че те се схващат като точни синоними, обозначаващи един и същ
денотат от извънезиковата действителност.
ключь
Пробиване на петите на мъченицата с метални куки.
Обикновен пролог
Стишен пролог
ключь (1)
9äèöа
по семь проврътэше 3и петэ и
ключи желэзн!ми и оужемь
повэсише
3
стрьмоглавь,
3
септември, мчца Василиса, 5а 14-15

òàæå ïîâåëý ïðîâðúòýòè åè
ãëåçíý.
è
9äèö9
ïðîëîæèâøå
ñâ8çàâøå

и

âåðèãàìè

ïîâýñèø9

å9

ñòðъìîãëàâú, 3 септември,
мчца Василиса, (т. 1, 30: 29-30)
ключь, -а м. ‘кука, средство за мъчение’. С куки се пробиват
нозете на мъченицата и тя е окачена да виси с главата надолу.
В СтбП (9) – З, М, А, С, няма значение на средство за мъчение
[СтСС: 286]. Лексемата е отбелязана от Микл в Остр. ев. с прилагателното
желэзьнъ [: 292]. Ср посочва няколко значения, от които ‘прът с метална
кука на края, използван при абордаж’ в Нест. Бор. Гл. е най-близо по форма
до значението, с което функционира в конкретния контекст, посочен в
ОбПр [т. 1: 1233]. Като оръдие за мъчение лексемата се открива в Житие на
Харалампий в Миней за февруари: ключь въ оуста въложити, но в този
случай глаголът проврътэти липсва. Отбелязана е като средство за
мъчение и в SJS: желэзн1 ключи 8 растръзаах9 [т. 2: 32].
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9дица
Разкъсване на тялото на мъченика (веждите, ноздрите, ребрата,
изваждане на очите) с помощта на куки.
Обикновен пролог
Стишен пролог

9дица (13)
В ОбПр липсва такова житие.
8дицами
ребра
ем2
растръ0аш8, 24 ноември, Теодор
Антиохийски, (т. 3, 84: 29)
В ОбПр липсва такова мъчение.
âú
íµçäð8
еãî
9äèö8
çàëîæèø8,
7
декември,
Атинодор, мч., (т. 4, 24: 29)
В ОбПр е включено само очи
же
старца
антµнйа
упоменание.
8дицами извлэкош8, 8 януари,
Юлиан и Василиса и др., (т. 5, 21:
32-33)
9дица,
-8 ж. ‘кука, въдица, средство за мъчение’.
Съществителното означава изработено от желязо приспособление с Sобразна форма, което има заострена предна част. Служи като средство за
мъчение, с което се разкъсва плътта на цялото тяло, областта на гръдния
кош, ноздрите, веждите, или за изваждане на очите на християните.
В СтбП (3) – М, А, С, няма значение на средство за мъчение [СтСС:
804]. Среща се в Пролог от 14, 16 и 17 в. [Микл: 1163]; лексемата е
регистрирана от Ср [т. 3: 1149] и SJS [т. 4: 1010], но липсва значение
средство за мъчение.
Названията на артефактите пила, чесало и гребен образуват
синонимен ред. Общата сема на съществителните е наличие на зъбци,
диференциалните семи са форма и външен вид. На контекстово равнище
съществителните имат общо предназначение – за разкъсване на целостта на
кожата чрез повърхностно механично въздействие. Съществителното пила
се среща в ОбПр, а чесало и гребеньць – в СтПр.
Разкъсване на тялото на мъченика с пила.
Обикновен пролог
Стишен пролог
Ø
пила (1)
фи4аиль на дрэвэ повэшень Липсва такова житие.
б1вь и растрень б1сс пилою, 5
септември, Св. мч. Ритаил и сестра
му Авевея, 8а 18-19
пила, -1 ж. ‘пила, средство за мъчение’. Означава инструмент от
желязо с много фини зъбци, с които се шлифоват повърхности в
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дърводелството и металообработката. С периферийното си значение
съществителното означава средство за изтезание, основното му
предназначение е в занаятите.
В СтбП (1) – С [СтСС: 446] има значение на оръдие за мъчение:
пило& прэтирааше, С 397,1. Лексемата е отбелязана от Микл в съчетание
с прилагателните: дрэвэна, многозоубьна и в съчетанията пило&
прэтирааше, трьти пилою [: 563], регистрирана е в Речника на Ср със
значение за мъчение, но в друг текст: понеже растрьшя пилами
желэзнами Ам. І.3. (Упир); [т. 2: 931]. В SJS се посочва примерът от С,
цитиран в СтСС [т. 3: 36].
гребеньць
Разкъсване на кожата на мъченика с гребен.
Обикновен пролог
Стишен пролог

гребеньць (2)
Липсва такова житие.
повэсивь того 777 и гребенц!
стръжаше, 15 октомври, Сарвил и
Вевея, мци, (т. 2, 48: 24-25)
Липсва такова оръдие за мъчение.
на
дрэвэ
повэшена
и
с
стръгана б1 съ гребенъц!, 10
февруари, Мци деви: Ената,
Валентина и Павла, (т. 6, 28: 6-7)
гребеньць, -а м. ‘гребен, уред за мъчение със зъбци’.
В СтбП, Ср, SJS – Ø. Съществителното е отбелязано от Микл в
Пролог от 16 в.: гребеньци строужимъ [: 142].
Разкъсване на целостта на кожата на мъченицата с железни чесала.
Обикновен пролог
Стишен пролог

чесало (1)
Липсва такова средство за мъчение.
повелэ
повэситй
8
и
желэзн!ми чесалами стръгатй
8, 25 юни, Феврония, препод.,
(т. 10, 59: 2)
чесало, -а с. ‘чесало, средство за мъчение’. Съществителното
означава предмет с множество тънки остри зъбци, изработен от метал,
предназначен за ресане на козината на животно. Съществителното означава
средство, което е приспособено за мъчение поради доминантната сема
острота.
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В СтбП – Ø. Думата е отбелязана от Микл, но няма значение на
оръдие за мъчение [: 1113]. Като ‘оръдие за мъчение’ лексемата е
регистрирана от Ср в Пролог за юни, Житие на Феврония, като се цитира
същият текст: железн!ми чесалми стръгати [т. 3: 1502].
Синонимна двойка образуват названията на тръни: тðüíè3,
драчи3. Съществителното тръни3 се среща в двата Пролога, а само в СтПр
се открива драчи3.
Влачене на мъченика по тръни.
Обикновен пролог
Стишен пролог
òðüíè3 (3)
òðüíè3 (5)
âàðàõèè æå âëý÷åíü á!с ïî íàãú ïî òðúíéþ âëà÷èìú, 29
òðúíèþ íàãü, 28 март, Варахий, мч., март, Варахисий, мч., (т. 7, 86:
22-23)
177а 12-13
В СтПр: Поставяне върху главата на мъченика на венец от тръни –
ñúïëåòøå âýíåöú Ђ òðúíéà ïîëîæèø8 íà ãëàâ9 åìîó, 3 декември,
Теодор, архиеп. Александрийски, (т. 4, 12: 7).
тðüíè3, -èÿ с. събир. ‘растение с бодли’. Съществителното
служи като средство за мъчение с периферийното си значение –
приспособено е за тази цел поради признака острота.
В СтбП (48) – З, М, А, СК, СЕ, С; в израза отъ тръниэ вэньць
възложиш8 на глав9 емоу, Йо, 19, 2 съществителното е название на
средство за мъчение на Иисус Христос [СтСС: 704]. Микл посочва
лексемата в Пролог от 17 в. [: 1007]. В SJS се привежда пример, където
съществителното няма значение на средство за мъчение [т. 4: 498].
Влачене на мъчениците от диви коне върху тръни и драки.
Обиковен пролог
Стишен пролог
Ø
драчи3 (1)
В ОбПр има само упоменание за св8завше чстн!8 их нµзэ
Онисифор, липсва такова житие.
кµни дивйими. и Ђ воинь
гоними коне на мнµг!8 же
час! по трънйю и драчйю и
µстр!их мэстµх тэлесе ихь
растръ0аш8,
10
ноември,
Порфирий и Онисифор, мци, (т. 3,
35: 33, 36: 1-2)
драчи3, -я с. ‘храст с бодли’. Съществителното означава
многогодишни нискостеблени растения, покрити с дребни бодли. Служи за
назоваване на средство за изтезание с периферийното си значение.
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В СтбП, SJS – Ø. Отбелязана от Микл [: 175] и от Ср [т. 1: 720], но
не се среща със значение на оръдие за мъчение.
Съществителните, означаващи названия на средства за мъчение,
които служат за разраняване на раните на християните чрез триене с груби
тъкани, са: платъ, риза власэна, кръпа власэна.
Триене на раните на мъченика с груби кърпи.
Обикновен пролог
Стишен пролог
Ø
кръпа (4)
В ОбПр има само упоменание.
µñòð!èìè êðúïàìè ÿçâ! еãµ

В ОбПр липсва такова мъчение.

òð!òè, 15 ноември, Елпидий,
Маркел и Евстохий, (т. 3, 57: 3233)
по ранамъ 777 âëàñýí!èìè

В ОбПр липсва такова мъчение.

µñòðйèìè
êðúïàìè
ïîòð!âààõ9, 10 април, Терентий,
Африкан, Максим, Помпий и други
36 мчци, (т. 8, 28: 20)
ñîëü ñú µöòîìú ðàçìýñèâú

âúçëйàâú íà ðàí! åãî è
µñòð!ìè êðúïàìè òð!àøå, 10
май, Кондрат, мч. и др. (т. 9, 30: 67)
кръпа, -1 ж. ‘кърпа’. Съществителното е название на средство за
мъчение, когато с кърпи се трият разранените тела на християните.
В СтбП, Ср, SJS – Ø. Микл отбелязва думата в Пролог от 17 в. [:
316].
Развреждане на раните на мъченика с груб плат.
Обикновен пролог
Стишен пролог
Ø
платъ (1)
таже µстр!имъ платомъ по
язви емоу триех9, 13 януари,
Ермил и Стратоник, мчци, (т. 5, 32:
32)
платъ, -а м. ‘плат’. Съществителното е название на приспособено
средство за мъчение, когато с груб плат са търкани раните на християните.
Съществителното е включено във всички ползвани речници, но
никъде не се посочва употребата му като средство за мъчение. В СтбП (4) –
Липсва такова мъчение.
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З, М, А [СтСС: 449], отбелязано е от Микл [: 570], Ср [т. 3: 47] и SJS, липсва
значение оръдие за мъчение [т. 2: 955].
риза власэна
В ОбПр (1): Триене на раните на мъченика с дреха от груб плат –
власэнами ризами. по ранамь трень б!с, 4 юли, Андрей Критски и
Теодор Киринийски, 262b 12.
В СтПр (1): Обличане на мъченика в дреха от груб плат – въ
власэн9 риз9 µблачит с8, 15 ноември, Елпидий, Маркел и Евстохий,
мци, (т. 3, 57: 13).
риза власэна ж. ‘груба дреха, средство за мъчение’. Служи за
триене на раните на мъчениците.
Лексемата е отбелязана в СтбП [СтСС: 581], Микл [:799] и Ср [т. 1:
1229], няма значение на средство за измъчване.
Таблица 4б. Названия на средства за мъчение, обединени от
интегралната сема разкъсване целостта на кожата
Названия на средства за Брой употреби в Брой употреби в
мъчение
ОбПр
СтПр
3
5
тръни3
чрэпина

1

8

риза власэна

1

1

чрэпъ

3

-

пила

1

-

ключь

1

-

9дица

-

13

гребеньць

-

2

чрэпица

-

2

драчи3

-

1

чесало

-

1

строужина

-

1

кръпа

-

4

платъ

-

1

= 10

= 39

В семантичната парадигма съществителни имена, обединени от
интегралната сема механично въздействие върху християните чрез
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разкъсване целостта на кожата, названията чиреп, кука, пила и тръни са
типоними.
В ОбПр всички разглеждани названия са с много ниска
фреквентност, а чрэпина, ключь, риза и пила са с по една употреба.
В СтПр всички изследвани съществителни са с ниска честота на
употреба, а строужина, драчи3, чесало, платъ и риза са с по една
употреба.
Наблюденията показват, че:
*
В КСП се срещат тръни3 и пила, които са регистрирани със
значение на средства за изтезание, като пила е отбелязана само с една
форма в Супр.
*
Въпреки че присъстват в корпуса на КСП, съществителните
ключь и 9дица не са отбелязани със значение средство за мъчение,
употребата им с такава семантика е засвидетелствана в Пролози.
*
Съществителните чрэпина, чрэпица, чрэпъ, строужина,
гребеньць и чесало не присъстват в КСП и се откриват само в Пролози.
Названието чесало е регистрирано само от Ср в значение на средство за
мъчение, като употребата е в Пролог.
*
В нито един от ползваните речници съществителните драчи3,
платъ и риза не се срещат със значение средство за изтезание.
Названията на средства за мъчение, обединени от интегрална сема
силно механично въздействие върху християните в ОбПр са с общо 103
употреби и представляват 12% от семантичната площ на семантичното
поле. В СтПр общият брой употреби е 254, което е 17% от семантичната
площ.
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5. Семантична подгрупа названия, които имат интегрална сема
отнемане на мъченика на възможността за движение
Семантичната подгрупа названия, обединени от интегралната сема
отнемане на мъченика на възможността за движение включва две
парадигми. В първата парадигма се включват названия, при които
доминантната сема е отнемане на възможността на мъченика да се движи
посредством привързване със здрав предмет, изработен от желязо, тъкан
или кожа. Във втората парадигма се обединяват названия, които имат
доминантна сема отнемане на възможността на мъченика да се движи
свободно поради привързване или окачване към неподвижен предмет с
големи размери, обикновено дърво (или предмет, изработен от дърво –
греда, кол, стълб).
В първата парадигма се включват названията: верига, 9же, врьвь,
тръсина, бръзда, д8гъ. Общи за двата Пролога са съществителните:
верига, 9же, врьвь, бръзда и тръсина. Само в СтПр се открива скоба, а
само в ОбПр – д8гъ.
Отнемането на възможността на мъченика да се движи е свързано,
от една страна, с предмет, който служи като средство за връзване. Като
синоними са използвани съществителните верига,
желэзо и
словосъчетанието желязно въже – 9же желэзьно. Названието верига е
еднакво често срещано и в двата Пролога – с по 10 употреби. С едно от
значенията си съществителното желэзо е синоним на верига. В случаите,
когато желэзо се среща като синоним на верига, се наблюдава
метонимичен пренос – материалът, от който са изработени веригите, заменя
изделието.
Освен чрез приковаване, отнемането на свободата на мъченика се
осъществява и чрез различни средства, изработени от кожа или здрави
нишки. Всички названия са с ниска фреквентност, обща сема е
предназначението. Образуват се два синонимни реда. В първия синонимен
ред се включват названията: примка (д8гъ) и юзда (бръзда), които имат
интегрална сема материал – означаваните предмети са изработени от ивица
кожа. Диференциалната сема е форма, като примката е ивица кожа с форма
на обръч, използвана за стягане на краката на домашно животно, а юздата е
специфично приспособление от кожа за главата на впрегатно животно. И
двете названия се срещат с периферийното си значение.
Съществителните връв (врьвь), въже (9же) и (тръсина) имат
интегрална сема материал – означаваните денотати са изработени от здрави
нишки. Докато връвта представлява сплетени нишки, тръсината е вид въже.
Завързване на мъченика за необуздан кон с вериги и гонене.

99

Обикновен пролог
Стишен пролог
âåðèãà (10)
âåðèãà (10)
ïðèâåçàíü á!с êü äèâè3ìîó ïðèâ8çàø8
êîíþ
äèâéåì2
êîíþ âåðèãàìè æåëýçí!ìè, 9 âåðèãàìè
è
ãîíèìü,
10
ноември, Орест, мч., 59b 26
ноември, Орест, мч. (т. 3, 35: 16)
Приковаване на мъченика във вериги.
В ОбПр: ñü âåðèãàìè ñâ8çàíú á!i, 4 октомври, Петър
Капетолийски, 31а 20; ñâ8çàíè á1ø9 âåðèãàìè æåëýçí!ìè, 16
февруари, Памфил и Улент, 143b 19-20.
В СтПр: ñâ8çàø9 ð9öý èõú âåðèãàìè, 15 март, Агапий, (т. 7, 46:
20); ñâ8çàí æå á!i ñú ñ(òìú àíèêèòîìú âåðèãàìè æåëýçí!èìè, 12
август, Фотий и Аникит, мци, (т. 12, 35: 26-27).
вåðèãà, -1 ж. ‘верига, средство за мъчение’. Веригата
представлява изработено от последователно свързани метални халки въже,
което служи за приковаване на ръцете и нозете на мъчениците. Семите,
които са значими, са материал (метал), вид (последователно свързани
халки), предназначение. Доминантната сема е предназначение. В част от
текстовете на житията се открива словосъчетанието желязна верига, което
се характеризира с удвояване на смисъла, тъй като обикновено веригата се
изработва от желязо. Названието функционира с един от лексикосемантичните си варианти, тъй като може да се използва и с друго
предназначение (например за окачване на някакъв съд за дадена опора –
котел над огнището).
В СтбП (10) – С, А, в С, 146, 4 има значение на средство за
мъчение: 3дного съв8заш8 веригами двоими [СтСС: 112]. Отбелязана е
от Микл [: 61], и Ср: вериг1 на шию его възложи, Георги Амартол [т.
1: 245]. В SJS се открива като название на средство за измъчване на хора в
съчетание с прилагателното желэзьнъ:
желэзнами
веригами
съв8зати ихъ повелэ в С, 58, 27 [т. 1: 180].
9же
Свързване на мъченика.
Обикновен пролог
Стишен пролог
9же (11)
(в)9же (16)
сâ8çàíü á!вь #жи æåëýçí!ìè, повелэ св8зати ихъ в9жєми,
16 май, Авда и Авдисус, мч. (т. 9,
16 май, Авда и Авдисус, мч., 224b 4
44: 3)
с
В ОбПр: #ть б! и св8зань. #жи æåëýçí!ìè, 6 февруари,
Аврамий, свмч., 134b 4. В СтПр: в9жми того св8завше влачиш9, 25
април, Марко, ап. и ев., (т. 8, 64: 32).
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9же, -а с. ‘въже, средство за мъчение’. Названието 9же има
смисъл на въже за завързване, когато не е уточнено с прилагателно име; в
съчетание с определението желэзьно, 9же означава ‘верига’.
Словосъчетанието желязно въже представлява перифраза на верига, която
акцентува на материала, от който е изработено средството за мъчение.
В СтбП (25) – З, М, А, СК, СП, С, едно от значенията е въже С,
15,21 повелэ 777 страстьника расп8ти 9жи чет1рьми; в съчетание с
желэзьно означава ‘верига’ [СтСС: 804]. Лексемата е отбелязана от Микл в
Пролог от 14 в. [: 1163]. В SJS е цитиран откъс от Лк, 8, 29, където 9же е в
дистрибуция с прилагателното желэзьно [т. 4: 1011].
Съществителното желязо е синоним на верига, като двете названия
са в отношение материал: изделие от този материал.
желэзо
Приковаване на мъченика с вериги. В ОбПр (9): – ñâåçàíü á!с
æåëýç!, 25 септември, Пафнотий, мч., 24а 22-23; æåëýç! µêîâàíü, 24

март, Василий, мч., 173а 23; æåëýç! пðèâ8çàíü á!âü, 26 юли, Сектам
и Тур и др., 286а 23; æåëýçà ò8øêà âüçëîæèø9 íà íü, 8 август,
Марин, мч., 297а 23.
В СтПр (24): æåëýçà ò8æêà íàëîæèâú, 16 септември, Мартин,
папа Римски; µáëîæèòè åãî ò8øê!ìè æåëýç!, 19 ноември, Илиодор,
мч, (т. 3, 70: 22); æåëýç! с(ò98 ïî âüñ9äý ñâ8çàâø2 è ñúêîâàâø2, 5

май, Ирина, влмца, (т. 9, 18: 19); æåëýç! тîãî îêîâàø9, 26 август,
Андриан и Наталия, мци, (т. 12, 66: 11).
жåëýçà с. мн. ‘вериги, средство за мъчение’. Съществителното
желэзо функционира в Пролозите с три значения. От една страна, желэзо
са наричани предмети, изработени от този метал, които са били използвани
от мъчителите за изгаряне на устата, ушите и пазвите на мъчениците, т.е.
съществителното представлява синоним на ръжен. От друга страна, с един
от лексико-семантичните се варианти лексемата е синоним на нож – с
остри железа разраняват телата на мъчениците.
Наред с посочените две значения, в Пролозите се открива употреба
на желэзо като синоним на верига. Спецификата на тази употреба се
изразява в използването на мн. ч. Всички значения на желэзо се основават
на метонимично пренасяне на значението – металът, от който е изработено
средството за измъчване, става название на самото средство. В ОбПр в 9
случая (= 41%) желязо има функция на контекстов синоним на верига. В
СтПр в 24 случая (= 52%) е налице подобна синонимия.
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В ползваните речници съществителното е отбелязано в контекст,
който илюстрира значението ‘средство за мъчение’. В СтбП (9) – СП, К,
С, цитира се С, 116, 22: повелэ раждегъше желэза зэло жешти и по
ребромъ; като ‘вериги’: повелэвъ желэз1 же оковати и въс9доу, С,
104, 29 [СтСС: 215]. Думата е регистрирана със значение ‘вериги’:
възложи на нозэ 3го желэза [Ср, т. 1: 850] и желэз1 окованъ
[Микл: 193]. В SJS се привеждат примерите от С, дадени в СтСС [т. 1: 597].
Като синоними в жития, посветени на една и съща мъченица за една
и съща дата в двата Пролога се срещат 9же и верига.
Завързване на мъченицата с въже (верига) и окачване с главата
надолу.
Обикновен пролог
Стишен пролог
9же
верига
оужемь
повэсише
3 âåðèãàìè ñâ8çàâøå ïîâýñèø9
стрьмоглавь,
3 септ., мчца å9 ñòðýìîãëàâú, 3 септ., мчца
Василиса, 5а 14-15
Василиса, (т. 1, 30: 29-30)
В рамките на тази семантична подгрупа друг синононимен ред
образуват названията връв и тръсина, които също имат предназначение за
ограничаване на свободата на движение. При тях диференциалната сема е
материал, от който са изработени означаваните денотати. За разлика от
синонимите на верига, при които обща сема е материалът (желязо), при
врьвь и тръсина общата сема е външен вид. Съществителните означават
предмети, които могат да се оприличат на дълга тънка връв, изработена от
различен материал.
врьвь
Връзване на мъченика с върви.
Обикновен пролог
Стишен пролог
âðüâü (4)
âðüâü (1)
с
свезанна б! врьвьми. голэни µбвивш8
тънк!им
връвйи
же бедрэ и роуцэ, 10 септември, велми зэло по въсем2 тэл2, 4
Иа мца, 12а 11-12
август, Иа мца, (т. 12, 14: 30-31)
В ОбПр: свезаше нозэ 3го врьвьми тьнк!ми. и влачень б!с
по стьгнамь град. дондеже крьвь 3го потече, 12 септември, Корнот
мч., 13а 15-17; è ñò8ãîø9 è âðüâüìè è ïî ñåìü ïðýòðüø9 íà ïîë!,
28 март, Йоана и Варасихий, мци, 177а 9-10.
вðüâü, -è ж. ‘връв, средство за мъчение’. Съществителното
означава дълги тънки усукани нишки от здрави конци, предназначени за
завързване.
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В СтбП (4) – З, М, А, С, има значение на средство за мъчение –
сътворъ эко бичь от връвий, Йо, 2,15 [СтСС: 123]. Лексемата е
отбелязана в Пролог от 16 в. [Микл: 76]; Ср посочва варианти: âüðâü,
âåðâü [т. 1:462]. В SJS се открива като название на средство за измъчване
на хора връви&777сътегн9ти в С, 270, 7 [т. 1: 223].
тръсина
Вид връв е тръсината, предназначена за стягане на тялото на
мъченика.
В ОбПр (1): Омотаване и стягане на мъченика с тръсина – и
трьсинами ст8жень б!с и много претрьпэвь, 18 юни, мци Мануил,
Савелий и Измаил, 248b 3.
тръсина, -1 ж. ‘въже от четина, средство за мъчение’. Служи за
омотаване на телата на хванатите християни.
В СтбП, SJS – Ø. Отбелязана от Микл в Пролог от 16 в. [: 1008].
Специално място заема в СтПр названието скоба, което обозначава
средство за отнемане на свободата на движение на измъчвания християнин.
Стягане със скоби на дланите на мъченика.
Обикновен пролог
Стишен пролог
Ø
скоба (1)
Липсва житие за този мъченик.
съ скобами µбэ р9цэ его
ст8гєше, 23 декември, Павел
Неокесарийски, (т. 4, 90: 28)
скоба, -1 ж. ‘скоба, средство за мъчение’. Дърводелският
инструмент скоба е използван за стягане на ръцете на изтезавания
християнин.
В СтбП, SJS – Ø. Лексемата се среща в Пролог от 14 в.: сь скобами
обэ роуцэ стегьше [Микл: 846], Ср дава варианти скобьлъ, скобель;
регистрирана е със значениe ‘оръдие за мъчение’: желэзн!ми скобльми
дръгноути в Миней за юни [т. 3: 376].
Друг синонимен ред образуват названията на ремък: бръзда и
д8гъ.
бръзда
Слагане на юзда в устата на мъченика.
Обикновен пролог
Стишен пролог
бръзда (1)
бръзда (1)
брьзд!

же

вь

оуста

3го не могъ ходити бръздо9 за
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вложьше, 14 юни, Кирил, еп. оуста св8занъ, 14 юни, Кирил,
Гортонски, 246 6-7
еп. Гортински, (т. 10, 37: 4)
бръзда, -1 ж. ‘юзда, намордник, средство за мъчение’. Юздата е
вид ремък, приспособен за поставяне в устата, обикновено на животно, с
цел направляване на движенията му. Християните са подложени не само на
физическо изтезание (разраняване на устата), но и на психическо: чрез
използването на предмети, предназначени за животни, те са принизявани до
скотове и се потъпква човешкото им достойнство.
В СтбП (1) – СП, означава юзда на животно и няма значение на
средство за измъчване на хора [СтСС: 101]. Същият цитат от Пс, 31, 9 е
посочен в SJS. Микл отбелязва съществителното в Пролог от 14 и 16 в. без
контекст [: 45], у Ср никъде в посочените примери това название не се
схваща като оръдие за мъчение [т. 1: 182].
д8гъ
Връзване на нозете на мъченицата с примка.
Обикновен пролог
Стишен пролог
Ø
д8гъ (1)
с
прьвэ3 св8зана б! ногама 777 Липсва средството за мъчение.
д9гомь
волоуимь, 28 април,
Еликонида, 234а 12-13
д8гъ, -а м. ‘примка, средство за мъчение’. В ОбПр вид ремък е
д8гъ – примка за спъване на нозете, обикновено при животните.
Названието функционира с периферийното си значение – означеният
денотат е приспособен за мъчение, не е специално изработено с такава цел.
В СтбП, SJS – Ø. Лексемата е отбелязана от Микл в съчетание с
прил. волоуи [: 189], Ср я посочва в Пролог от 16 в., 28 май, текстът е
близък до цитирания: связана б! д8гомъ волуемъ по нозэ [: 804].
Отнемането на възможността на мъченика да се движи, е свързано и
с неподвижен предмет, към който се приковава или завързва християнинът.
В тази подгрупа названия се включват: дрэво, кипарисъ, сосъ, певгъ,
колъ, стлъпъ, брьвьно. Общи за двата Пролога са: брьвьно, колъ,
стлъпъ, кипарисъ. Само в ОбПр се среща сосъ, а само в СтПр – певгъ.
Названието греда е типоним спрямо дърво.
Контекстови синоними са кол (колъ), стълб (стлъпъ) и греда
(брьвьно). Интегралният признак е материал – всички означени денотати
представляват парче отрязано дърво с големи размери. Диференциален
признак е специфичната форма – докато кол означава отсечено дълго тънко
дърво, обикновено заострено в долния край, стълб означава отсечен ствол
на дърво, който е неподвижно закрепен в изправено положение.
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Съществителните: кипарисъ, сосъ, певгъ са хипоними спрямо
дрэво. Названията кипарис, палма, бор означават конкретни дървесни
видове, докато дърво е родовото название на многогодишно растение с
големи размери. Уточняването на вида на дървото не е съществено, тъй
като лексемата функционира като средство за мъчение поради
доминантната сема неподвижност.
кîëú
В ОбПр (3)16: Привързване на мъченика за кол – íà êîëýõ âüçåòè
á!øå, 15 септември, Максим, Теодот и Асклиндий, 15b 29; âèäýøå ñ(òãî
ãåµрãèÿ ïðèâ8çàíà íà êîëý, 18 април, Виктор, Зотик и др. мци, 195а
11.
В СтПр (10): Завързване на мъченика към колове – íà êîëåх
âåçåíú á!âú, 10 май, Кондрат, мч. (т. 9, 30: 10).
Разпъване на мъченика между четири кола – папил же ñâ8çàíú
á!âü íà ÷åò!ðè êîëîâ!, 13 октомври, Карп, Павл, Агатор и Агатоник,
мци (т. 2, 41: 14-15); íà ÷åò!ðå êîëîâ! рàñò8æåíú è ïðèâ8çàíú, 18
юни, Леонтий Триполски, мч., (т. 10, 44: 10).
колъ, -а м. ‘кол, средство за мъчение’. Колът е средство за
мъчение, когато на него е привързан християнин.
В СтбП (2) – С, 152, 30, повелэ прив8зати и по чет1ри кол1,
където съществителното има значение на средство за мъчение [СтСС: 288].
Отбелязана от Микл [: 298] и от Ср [т. 1: 1259]. В SJS се привежда
примерът от С [т. 2: 41].
стлъпъ
Връзване на мъченика между два стълба.
Обикновен пролог
Стишен пролог
стлъпъ (3)
стлъпъ (5)
св8зань
междоу
двэма ðàñò8æåíú
á!âàåт
ìåæä2
х
стльпома, 7 декември, Атинодор, äâîèõü ñòëúïы , 7 декември,
мч., 81а 1
Атинодор, мч., (т. 4, 24: 27)a
мениµнь же сьтьникь. на двою ìåìíîн æå è êåíòèðйµíú
стльпоу раст8жень. и сьдраш9 ìåæäоó
äâà
ñòëúïà
на немь три ремени. Ђ глав9 ðàñò8æåíú
Ђäðàø9
òðè
и до ногоу, 20 август, страдания ðеì8í! Ђ ãëàâ!. дàæå è äî
16

Тук названието се открива и в двата Пролога, но за различни дати и за различни
мъченици, затова примерите не са съпоставени в таблица.
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íîã2 еãî, 20 август, Севир, Менон
и Кентирион Тракийски, мчци, (т.
12, 54: 1-2)
В ОбПр: Окачване на мъченика с главата надолу между два стълба
– с(т!и 3усеви3 междоу двою стльпоу стрьмоглавь повэшень б!с,
20 януари, Васос, Евсевий и др.,121а 1-2.
В СтПр: ïðèâ8çàø9 ñ(òãî âú ñòëüïú ñоуõъ, 22 май, Василиск,
мч. (т. 9, 56: 33).
стлъпъ, -а м. ‘стълб, средство за мъчение’. Стълбът е средство за
мъчение, когато християнинът е завързан на него или окачен да виси.
Лексемата се среща във всички ползвани речници, но липсва
значение на средство за измъчване на хора. В СтбП (23) – З, М, А, Е, СЕ, С
[СтСС: 625]. Отбелязано е от Микл [: 884], Ср [т. 3: 579], и в SJS [т. 4: 167].
брьвьно
Окачване на мъченика на греда.
Обикновен пролог
Стишен пролог
брьвьно (1)
брьвьно (2)
на 36 мци, 308b 23-24

на брьвнэ домовнэмь повэшень на бръвнэ повэшенъ, 18 април,
б!вь, 191а 9-10, 15 април, Сава Гот Сава Гот, (т. 8, 42: 24)

В СтПр: íà áðúâíý õðàìèíý ïîâýсåíú. кàìåíåìú ø288

íîã9 µáò8ã÷åíú. Ђ øåñòààãî æå ÷эñà äàæå è äî äåñ8òààãî
âèñ8. не ïîâèí2àøå ñ8 Ђâðýùè ñ8 õсà, 17 май, Солохон, мч. и др.,
(т. 9, 47: 11-13).
брьвьно, -а с. ‘греда, средство за мъчение’. Гредата е предмет,
който е приспособен за мъчение, лексемата е използвана с периферийното
си значение. Историческите данни показват, че гредата е средство за
наказание още от древността, а по-късно намира приложение при гонение
на християните по време на управлението на император Деций Траян (вж.
Първа глава, с.2 и 21).
В СтбП (17) – З, М, А, СК, няма значение на ‘средство за мъчение’
[СтСС:102]. Лексемата е отбелязана от Микл без контекст за мъчение [: 45],
Ср посочва вариант брьвьно, бръвьно, бревно [т. 1: 184]. В SJS не се
открива като название на средство за измъчване на хора [т. 1: 145].
Спрямо съществителното дрэво названията: дрэво, кипарисъ,
сосъ и певгъ са хипоними.
Съществителното дрэво присъства в житията с няколко лексикосемантични варианта. В ОбПр в 42 употреби (= 93%) дрэво участва със
значение многогодишно растение, използвано като средство за привързване
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на мъченика. В СтПр дрэво в 45 (= 70%) от употребите има същото
значение.
äðýâî
Окачване на мъченика на дърво.
Обикновен пролог
Стишен пролог
äðýâî (42)
äðýâî (45)
ïîâýñèøå þ íà äðýâý è ïîâýøåíà á!âøè è íà äðýâý,
èñòåãà3ìîó äðýâîó òðýùàõîó 12 октомври, Анастасия дева (т. 2,
êîñòè 3è, 12 октомври, Анастасия 40: 22)
дева, 38b 4-6
Завързване на мъчениците за дървета с корени в замръзваща река и
бавно вледеняване и потъване.
Обикновен пролог
Стишен пролог
äðýâî
дðýâî
ïîñòàâèø9 âðüõîó ëåäà äðýâåñà ñâ8çàíè 2áµ á!ø8 µ äðýâåñà
âåëèêà ÿêî è ñü ñàìýìü ïðàâàà
âú
âðýì8
çèì!
êîðåíè3ìü è òîó ïðèâ8çàø9 сò2äåí!8.
âúíåãäà
ìðàç2
ñ(ò!#. âîäý æå âüçüâëüíèâüøè âåëèê2 íàñòàâø2. и ñðýäý
ñ8. и ëåäîâè ïðîáèâà#ùîó ñ8 ðýê! вúâðúæåíè á!ø8, 20
ïî ìàëîó. и äîøåäøà äî â!# януари, Ина, Пина и Рима, мци, (т.
ñ(ò!х, 20 януари, Мци Енена, Ирина 5, 52: 31-33)
и Пина, 121а 18-22
В ОбПр: Приковаване на мъченика на дърво – ïðèãâîæдåíà á!с
êü äðýâîó êðýïêî, 29 септември Говдела, мца, 27а 6-7.
В СтПр: Разпъване на мъченика на дърво – 4åµä2ëü æå íà
äðýâý ðàñï8òú á!с, 16 февруари, Памфил, мч и др. с него, (т. 6, 40: 10).
дðýâî, -åñå с. ‘дърво, средство за мъчение’. Съществителното
дрэво служи като название на средство за мъчение в Пролозите с две
значения: от една страна, като растение, към което мъченикът е привързан,
прикован или окачен, и от друга страна, като парче от това растение, което
служи за пребиване или убиване на изтезаваните. Според Стария Завет,
окачване на осъдения на дърво се прилагало от древността, по-късно при
император Деций тази жестока „традиция” намира продължение (вж. Първа
глава, с. 12, 21).
В СтбП (>100), има значение на средство за изтезание: цитира се
С, 178, 18 повелэ дрэвес1 с9кат1 бити 8 – [СтСС: 199]. Названието
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е отбелязано от Ср [т. 1: 734] и Микл, няма значение на средство за мъчение
[: 179]. В SJS [т.1: 524] се привежда пример от С, 158, 29.
кипарисъ
Окачване на мъченика на кипарис.
Обикновен пролог
Стишен пролог
кипарисъ (1)
кипарисъ (2)

4еодоул9 777 по семь вэшена ñ(òýè æå 777 ïîâýøåíà á!âøè
б!вши за влас!. на кипариси, íà êèïàðèñý çà âëàñü, 18
януари, Теодула, мца, (т. 5, 48: 1818 януари, Теодула, мца, 118b 6-8
20)
с
В СтПр: ïîâýøåíà á! 777 íà êèïàðèñý, 5 февруари, Теодула,
мца, (т. 6, 16: 28-29).
кипарисъ, -а м. ‘кипарис, средство за мъчение’. Служи за окачване
на мъченика да виси за косите. В СтбП, SJS – Ø. Думата е отбелязана в
Пролози от 14, 16 и 17 в. [Микл: 286], среща се в Речника на Ср [т. 1: 1209].
За едни и същи мъченици, на една и съща дата, названията на бор в
двата Пролога са съответно сосъ - певгъ.
Окачване на мъчениците да висят на бор (сосъ, певгъ).
Обикновен пролог
Стишен пролог
сосъ (1)
певгъ (3)
с(т!и мелетии. повэшень б!с на ст(!и
мелетйа
на
певки
д
сконєчэ
с8.певки
сосэ. и пригвож ень и сконча с8, повэсень
24 май, Мелетий стратилат и др. с горко гл(8тъ ино9 рэчй8777
него, 230b 24-26
ст(!и
мелетйе
на
певки
повэсенъ
кончин9
подвиг2
обрэте,
24
май,
Мелетий
стратилат и др. с него, (т. 9, 61: 910; 62: 25)
сосъ, -а м. ‘бор, средство за мъчение’. Служи като средство за
мъчение, когато на него се окачва да виси християнин.
В СтбП – Ø. Микл дава само сосна [: 870], регистрирана е в Речника
на Ср със значение ‘бор’ в Житие на Алексей, Миней за април [т. 2: 892]. В
SJS за соснь се цитира Ис. 41, 19, няма значение на средство за мъчение [т.
4: 140]. Вероятно е допусната грешка при преписването – вместо соснь
преписвачът е изписал сосъ.
певгъ, -а м. ‘бор, средство за мъчение’. На бор окачват заловения
християнин.
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В СтбП – Ø. Среща се в Пролог от 17 в.: на певг! повэшень
[Микл: 559], регистрирана е в Речника на Ср със значение ‘бор’ [т. 2: 892].
В SJS за певькъ се цитира Ис. 41, 19, няма значение на средство за мъчение
[т. 3: 25].
За отнемане свободата на движение е използвано тежко бреме,
завързвано към шията или гърба на мъченика. С него християнинът е
принуждаван да бяга до изнемогване.
брэм8
Привързване на тежко бреме за шията на мъченика. Привъзване на
тежко бреме, пълно с пясък, за мъченика, и принуждаване да тича.
Обикновен пролог
Стишен пролог
Ø
брэм8 (2)
Липсва това мъчение.
наложиш8 брэм8 т8шко на

Липсва това мъчение.

ши8 ем2, 4 септември, Вавила,
еп. Антиохийски, (т. 1, 33: 24)
брэм8 плъно пэска на н8
навръзше.
гнана
б1с
г(.

пъприща, 5 май, Ирина, влмца, (т.
9, 17: 34; 18: 1)
В СтбП (28) – З, М, А, СК, С, Р [СтСС: 102]. Лексемата е отбелязана
в Микл [: 47], Ср посочва вариант брем8 в Пролог от 13 в. [т. 1: 186];
регистрирана е в SJS [т. 1: 146]. Никъде в речниците няма значение на
средство за мъчение.
Друго название на средство за изтезание, свързано с отнемане
свободата на движение, е съществителното кам1.
Специален случай е привързването на камък към шията (за ръцете и
нозете) на мъченика и хвърляне в морето (река, езеро), за да се удави.
Обикновен пролог
Стишен пролог
êàì1 (15)
êàì1 (32)
ïðèâåçàøå
íà
í3
êàìåíü ïðèâ8çàøå íà íåè êàìåíú
òåæêü. и âüâðüãîøå þ âü ìîðå, ò8æúêú и âúðèí9ø9 8 âú
5 октомври, Харитона, мца, 32b19- ìîðå, 5 октомври, Харитона,
20
мца, (т. 2, 18: 13-14)
ñâ8çàâü èìü ð9öý è íîçý êü êàìåíú íàâ8çàâøå íà øè8 åè
êàìåíè ò8æêîó è âü ãë9áèí9 è

âú

ãë9áèí9

ìµðñê98

ìîðüñê9 âüâðüæå è, 30 януари, âúâðúãîø8, 30 януари, Иполит,
Иполит, папа Римски, 129а 15-17
папа Римски, (т. 5, 87: 19-20)
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êàìåíü íàâ8çàâü íà íü è êàìåíú íà øé8 åãî ïîâýñèâú
âüâðüæå è â ðýê9, 20 май, âúâðúæå его â ðýê9, 20 май,
Асколон мч., 228а 16
Асколон мч, (т. 9, 53: 20-21).
кàì1 (êàìåíü), êàìåíå, êàìåíè м. ‘камък’. С камъни строшават
челюстите на мъчениците, убиват ги или ги пребиват, завързват към телата
на страдалците (към шията, ръцете и нозете) големи камъни за тежест, и ги
хвърлят в морето или реката, затрупват ги или ги влачат по камъни.
В СтбП (>100) – К, С, З, М, А, СК, Б, СЕ, СП [СтСС: 281]. Микл
посочва êàìåíü в Остром. ев., Хомилии от 13 в. и др. [Микл: 281]. В
речника на Ср се посочва като вариант êàìèíü [Ср, т. 1: 1187]. В SJS
съществителното кам1 в съчетание с прилагателното жрънов1и се
привежда като название на средство за мъчение: аште облож8тъ камень
жръновьнъ о в1и его [т. 2: 10].
Друго название на средство за изтезание, свързано с отнемане
свободата на движение, е съществителното ровъ.
Хвърляне на мъченика в дълбок ров, пълен със змии, скорпиони и
други влечуги.
Обикновен пролог
Стишен пролог
ðîâú (13)
ðîâú (32)
âüâðüæå è âü ðîâü ãëüáîêü. пëüí âú ðûâú ãë9áûêú âúâðúæå,
ñ! çâýðå è ãàäüü, 30 септември, ïëúíà
ñ9ùè
çúìé8
è
Григорий, еп. Арменски, 27а 21-22
ñêîðïé8
è
èíü
0âýð8
ïðýñì!êàåì!8, 30 септември,
Григорий, еп. Арменски, (т. 1,
104: 33, 105: 1-2)
Хвърляне на мъченика в дълбок ров и засипване с пръст. Хвърляне
на мъченика в дълбок ров и закопаване до бедрата (гърдите).
Обикновен пролог
Стишен пролог
рîâú
ðîâú
èñêîïàíîó

ðîâîó

á!âøîó. ðµâú ãë9áµêú èñêîïàâøå 777

ñêâðííîó è âüâðæåíà á!ñòà âü è

µáà

âúâðúãîø8.и

íü, 17 октомври, Хрисант и Дария, ïîñ!ïàâøå çàòúïòàø8, 17
мци, 41 b 11-12
октомври, Хрисант и Дария,
мци, (т. 2, 52: 15-16)
ðîâîó æå èñêîïàíîó á!âøîó. è ñ(ò!è âàñî âú ðµâú äî áåäð2
âëåçå ñ(ò!è âàñîñü äî ïðüñåè, 20 çàêîïàíú, 20 януари, Св. Васос,
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януари, Св. Васос, Евсевий, Евтихий, Евсевий, Евтихий, Василид, (т. 5,
Василид, 120b 24-26
51: 6)
ðîвú, -à м. ‘ров, средство за мъчение’. Съществителното означава
вместилище с големи размери в земята, в което изтезаваните християни са
хвърляни и засипвани живи с пръст.
В СтбП (19) – СП, С [СтСС: 582]. Лексемата е посочена от Микл без
контекст [: 800].
Таблица 5. Названия на средства за мъчение, обединени от
интегралната сема отнемане на възможността за движение
Название на средство за Брой употреби в Брой употреби в
мъчение
ОбПр
СтПр
42
45
дрэво
кам1

15

32

ровъ

13

32

9же

11

16

верига

10

10

желэзо

9

24

врьвь

4

1

колъ

3

10

стлъпъ

3

5

брьвьно

1

2

кипарисъ

1

2

бръзда

1

1

брэм8

-

2

тръсина

1

-

сосъ

1

-

д8гъ

1

-

певгъ

-

3

скоба

-

1

= 116

= 186

В ОбПр всички названия са с ниска честота на употреба.
В СтПр с висока честота са: кам1 (32), ровъ (32) и желэзо (24), а
врьвь е само с една употреба.
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Названията верига, желэза, 9же желэзьно, са синоними.
Такива са и: врьвь, 9же, тръсина, д8гъ.
*
В КСП се срещат: желэзо, верига, 9же, колъ, врьвь, ровъ,
дрэво в Супрасълския сборник.
*
Названията кипарис, сосъ, певгъ, д8гъ, скоба, тръсина
липсват в КСП и се срещат като названия на средства за изтезание само в
Пролози.
*
Въпреки че е засвидетелствана в КСП, бръзда със значение на
средство за изтезание се открива само в Пролози.
*
Никъде в ползваните речници не се срещат в употреба на средства
за мъчение съществителните стлъпъ, брэм8 и брьвьно.
Специфична употреба имат дрэво и желэзо, които се намират на
границата на две подгрупи в семантичното поле названия на средства за
мъчение. Дърво се включва с едно от значенията си в подгрупата за
механично въздействие чрез нанасяне на побой, като синоним на тояга, а с
друго значение означава средство за отнемане на възможността за
движение. Желязо означава синоним на верига и в същото време се среща
и като средство за силно топлинно въздействие.
В подгрупата названия на средства за мъчение, обединени от
интегралната сема за отнемане на възможността за движение се
включват 18 лексеми, от които общи за двата Пролога са 12. Само в ОбПр
се срещат д8гъ, тръсина, сосъ, а само в СтПр – скоба, брэм8, певгъ.
Общият брой словоупотреби на разглежданите лексеми в ОбПр е 116, което
представлява 15% от семантичната площ на семантичното поле. В СтПр
общият брой словоупотреби на съществителните от тази семантична
подгрупа е 186, което представлява 12% от семантичната площ на
разглежданото семантично поле.
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6. Семантична подгрупа названия, които са обединени от интегралната
сема оказване на въздействие върху мъченика чрез различни вещества
В семантичната подгрупа названия, които са обединени от
интегралната сема оказване на въздействие върху мъченика чрез различни
вещества се включват 21 названия: б1ли3, вода, воскъ, гаросъ,
жератъкъ, жоупелъ, зели3, лои, масло, медъ, мэдь, олово, оцьть,
потворъ, пьклъ, синапъ, смола, соль, сэра, чрънило, 9гли3.
Общи за двата Пролога са следните съществителни: вода,
жератъкъ, лои, масло, медъ, олово, оцьть, синапъ, смола, соль,
сэра, 9гли3. Само в ОбПр се откриват с такава семантика названията:
гаросъ, зели3, мэдь, потворъ, пьклъ, чрънило. Само в СтПр със
значение средство за мъчение присъстват: б1ли3, воскъ, жоупелъ.
Веществата за изтезание са метали (олово, мэдь), отвари от
растения (б1ли3, зели3, потворъ), природни продукти (воскъ, медъ),
химични елементи с прахообразна структура (сэра, жоупелъ), киселини
(гаросъ, оцьть), химични съединения с кристална структура (соль),
мазнини (лои, масло), химични смеси със сложен състав (чрьнило),
вещества с лепкава структура (смола, пьклъ), вещества за горене (9гли3,
жератъкъ). Специфично място в тази семантична група заема
съществителното вода, което в текстовете от Пролога присъства със
значение ‘средство за отнемане на живота’.
Част от разглежданите названия образуват синонимни двойки:
жератъкъ - 9гли3, лои-масло. В ОбПр като синоними присъстват и
съществителните смола - пьклъ, оцьтъ - гаросъ, а в СтПр синоними са
сэра - жоупелъ. Срещу названията потворъ, зели3 (отвара) в ОбПр в
СтПр се открива б1ли3.
Названията олово, мэдь в ОбПр са обединени от обща сема
метали, а съществителните медъ и воскъ в СтПр имат обща сема
произход, тъй като са продукт от дейността на пчелите. Съществителните
соль, синапъ, чрьнило са типоними на равнището на семантичната
подгрупа, защото интегралната сема, която ги обединява е предназначение –
означените вещества са използвани от мъчителите за причиняване на болка
на християните.
Съществителните жератъкъ и 9гли3 представляват контекстови
синоними. Докато названието жарава съдържа сема с висока температура,
уточняването на семантиката на съществителното 9гли3 е постигнато чрез
113

причастието гор8щь, а в случаите, където не присъства уточняващо
причастие, важна роля има контекстът.
жератъкъ
Посипване на жарава върху намазаната с масло глава на мъченика.
Обикновен пролог
Стишен пролог
жератъкъ (1)
жератъкъ (7)
и глава помазана олэемь. и масло на глав9 възлиявше.
жераткомь пос!пана, 15 юни, Дула и жераткомъ пос1паш9, 15
Киликийски, 247а 13-14
юни, Дула Киликийски, (т. 10, 38:
7-8)
жератъкъ, -а м. ‘жарава, средство за мъчение’.
В СтбП, SJS – . Думата е отбелязана в Пролог от 14 в. без контекст
[Микл: 195], Ср я посочва в Пролог за май със значение ‘вещество за
мъчение’: жератокъ по всемоу тэло пос1пати; главоу помазавше
олеем и жератком пос1паша (Пролог) [т. 1: 861].
9гли3
Изгаряне (на ръцете, главата, тялото) на мъченика с въглени.
В ОбПр 9гли3 (4): постригоше главоу его и при3ть на ня
оугли3 горещи3, 12 декември, Пров, Тарх и Андроник, 38а 17-18; #гли3
гор8щие вь р9цэ при3мши сь ливаномь, 5 юли, Киприлия мца, 264а 67.
В СтПр 9гли3 (6): 8ãëйå ãîð8ùåе ïî ãëàâý åì2 ïîñ!ïàòè, 15
ноември, Елпидий, Маркел и Евсохий, мчци, (т. 3, 57: 33); връхъ 8глйа
весело петръ издъше, 12 януари, Петър Авесаломит, (т. 5, 31: 21); è
9ãëйåìè µïàëåíú, 8 юли, Прокопий, мч., (т. 11, 23: 25).
9гли3, -я с. ‘въглени’.
В СтбП (3) – М, А, С, има значение ’въглен’ [СтСС: 804]. Среща се
в Пролози от 14 в. [Микл: 1162]. В SJS 9гль не се открива като название на
средство за измъчване на хора [т. 4: 1008].
В жития, посветени на една и съща мъченица, за една и съща дата
срещу съществителното 9гли3 в ОбПр се открива жератъкъ в СтПр,
което показва, че двата лексико-семантични варианта функционират като
синоними.
Изгаряне на главата на мъченицата с жарава.
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Обикновен пролог
9гли3

Стишен пролог
жератъкъ

µстригоше
главоу
33.
и µстригош8 глав9 3и. и
пос!паше ю оугли3мь горещимь, жераткомъ
жешк!имь
5 октомври, Харитина, мца, 32b18
пос!паш9,
5
октомври,
Харитина, мца, (т. 2, 18: 12-13)
Част от съществителните имена, които означават вещества за
мъчение в двете разновидности на Пролога, назовават съставки, включени в
рецептите от адски смеси (смола, сяра, масло, лой, олово, мед) в различни
комбинации (смола + лои, пеклъ + лои; масло + лои + смола; смола +
масло + сэра, пьклъ + масло + сэра; смола + масло; олово + смола;
смола + олово + сэра; смола + сэра; смола + масло + воскъ; смола + сэра
+ воскъ).
В състава на тези адски смеси присъстват лой и масло.
лои
В ОбПр (1): Хвърляне на мъчениците в разтопени смола и лой – вь
конобь раждежен9 вьврьжень б!с пекла и лоя испльнень, 28 юли,
мч. Акакий, 288а 24-25.
В СтПр (2): Обливане на мъчениците с вряща смола и лой – âú
ðµâü âúâðúæåíú âð8ùå8 âîäî8 µáëèâàåìú á!âàåòú, ÿêî è
ïëúòè åãî ãîðýòè. и ïàê! сìîëî8 è ëоåìú è èí!èìè
òàêîâýèøйèìè ïðèëèïà9ùйèìè è æåã9ùйèìè á!ëйè âú åäíî
ñúëйàâü áåçàêîí!è ïåñú, 15 ноември, Елпидий, Маркел и Евсохий, мчци,
(т. 3, 57: 16-19); òàæå ïîëîæèòè íà ñêîâðàä9. и àáйå âú êîíµáú
âð8ùú ìàñëµìú è ëµеìú è ñìîëоµ8, 15 декември, Елефтерий,
свщмч., (т. 4, 53: 29-30)
лои, -я м. ‘лой, средство за мъчение’.
В СтбП – Ø, лексемата се среща в Пролози от 14, 16 и 17 в. [Микл:
343]. В SJS [т. 2: 136] и в Ср [т. 2: 44] не е посочено значение ‘средство за
мъчение’.
мàñëî
Изливане върху мъченика на смола, масло и сяра.
Обикновен пролог
Стишен пролог
ìàñëî (3)
ìàñëî (13)
âüçëèâà3ùå íà í3 âðüõîó. пåêîëü êðîï8ùèìü ñú ãîð2 ñìûë9 è
è ìàñëî äðýâýíî è ñýðîó, 12 ìàñëо è ñýð9, 12 октомври,
октомври, Анастасия дева, 38b 3-4
Анастасия дева, (т. 2, 40: 21)
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В ОбПр: Потапяне на мъченика в дървено масло – µìî÷è âü
äðýâýíý ìàñëà, 20 януари, Авлириан, Андид, Евгений, мци, 120b 5.
Помазване на мъченика със смола и масло – ñìîëî# ñ ìàñëîìü
ïîìàçàíà, 7 юли, Астий, еп., 265а 7-8.
В СтПр: Поливане на мъченика с горещо масло – ðàçâàðåíýìü
ìàñëµìú ïîëèâàåò ñ8, 11 ноември, Св. Виктор, (т. 3, 43: 24).
ìàñëî, -à с. ‘растително масло, средство за мъчение’.
Съществителното е включено във всички ползвани речници, но
употреба като название на вещество за изтезание липсва. В СтбП (30) – З,
СЕ, С, няма значение на средство за мъчение [СтСС: 323]. Отбелязано е от
Микл [: 363], Ср[т. 2: 113] и в SJS [т. 2: 194].
В списъка на веществата, включени в рецептите на адските смеси,
наред с лой и масло, присъства и съществителното смола.
смола
Наливане в гърлото на мъченика на вряща смола.
Изгаряне на мъченика в казан, пълен със смола.
Обикновен пролог
Стишен пролог
ñìîëà (6)
ñìîëà (26)
êîíîáü âðåùü èñïëüíü ñìîë!. âú êîíîáú âð8ùéè ñìîëý
вüâðüæåíà á!ñòà, 31 октомври, âúìýòàåìè
á!ø8,
30
Зиновий и Зиновия, мци, 52а 9-10
октомври, Зиновий и Зиновия,
мци, (т. 3, 93: 20-21)
âú ãðüòàíü 3ìîó ñìîëî9 âð8ù9 âú êîíîáú ñìîëî9 ïëúíú
âüëèÿø9, 29 март, Йона, мч., 177а âúâðúæåíú, 29 март, Йона,
14-15
мч., (т. 6, 86: 18)
ñìîëà, -1 ж. ‘смола, средство за мъчение’. Представлява черно
вещество с твърда консистенция, което при топене придобива лепкавост.
Съществителното се използва с периферийното си значение като средство
за мъчение.
В СтбП, SJS – Ø. Лексемата е регистрирана в Пролози от 16 в.
[Микл: 864]; отбелязана е от Ср [т. 3: 445].
Само в ОбПр присъства названието пьклъ. При съпоставянето на
текстове, посветени на едни и същи мъченици, за едни и същи дати в двата
Пролога се установвява, че срещу пьклъ в ОбПр в СтПр стои
съществителното смола. Уточняването на семантиката на разглежданите
лексико-семантични варианти става посредством глаголите: разварити,
лэяти, възливати, растопити, възлияти, кропити.
ïьêëú - ñìîëà
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Изгаряне на мъченика с вряла смола и сяра, (масло и олово).
Обикновен пролог
Стишен пролог
ïьêëú (4)
сìîëà
повэсише
3
стрьмоглавь
и
подкадише и пекломь и сэрою и
3ловомь, 3 септември, Василиса,
мца, 5а 16-17
ðàçâàðèø9

ïåêîëü

è

ñìîë9

повэсиш9 е9 стрэмоглавъ.
и
накладше Ђдол2
огнъ
вложиш9 смол9, и сэр9, и
масло, и µлово, 3 септември,
Василиса, мца, (т. 1, 30: 30-31)
è ðàñòîïèø9 оóáî ñìîë9 è

ëýÿõ9
íà
ñò(!#,
3 март, ñýð9 âú òðè êîòë! è
Евтропий, Клеоник и Василиск, 155b âúçëйàø9 íà íèõú, 3 март,
1
Евтропий, Клеоник и Василиск,
(т. 7, 12: 18-19)
ïüêëú, -à м. ‘смола, средство за мъчение’.
В СтбП ïüöüëú, -à (5) – С [СтСС: 559]. Лексемата има варианти
ïüêëü, ïüêüëü, ïüêîëú; регистрирана е в Пролози от 14, 16 в. [Микл: 758];
посочена е от Ср с варианти: ïåêúëú, ïåêîëú [Ср, т. 2: 894].
Друго съществително, което означава вещество, включвано в
адските смеси, е сэра.
В ОбПр (2): (вж примерите, които се посочват при пьклъ - смола).
В СтПр (11): Изливане на сяра в устата на мъченика – ïîâåëý
êîíîáú ðàæäåùè ñú ñìîëî8 è åëîâûìú è ñýðû8 è âú íåìú ñ(ò98
âúâðýùè, 4 септември, Ермиона, дъщеря на ап. Филип, (т. 1, 36: 18-19);

êîíîáú ñìîë9 è ñýх9 (!) è òîг âåëìè ðàæäåãú ïîâåëý âúâðýùè âú
íåìú ñ(òãî, 29 септември, Дада, Говедлай и Казд, (т. 1, 102: 21-23);
ñýðî9 ñúëéàâøå âúëèâàòè âú 2ñòà åìîó, 15 ноември, Елпидий,
Маркел и Евстохий, мци, (т. 3, 57: 21).
сýðà, -1 ж. ‘сяра, средство за мъчение’.
В СтбП думата не е засидетелствана; регистрирана е в Пролози от
14, 16, 17 в. [Микл: 972]; Ср посочва употреба в Пролог за март, в житието
за Евтроп, Клеон и Василиск [Ср, т. 3: 899]. В SJS се открива като название
на вещество за измъчване на хора [т. 4: 386].
Само в СтПр като синоним на сýðà присъства названието
жоупелъ.
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Опалване на окачените мъченици с жупел, поставен под тях.
Обикновен пролог
Стишен пролог
Ø
жоупелъ (3)
ïîâýøåíè á!ø8

Липсва житие.

è ñòðúãàíè

áåç ìë òè 777 è æþïåëîìú ç
с

äîëоу
ïîдæàãàåìè,
28
октомври, Тернтий, Неонила и
др., (т. 2, 87: 25-27)
Обливане на мъченика със смола и жупел.
Обикновен пролог
Стишен пролог
Ø
жоупелъ
В ОбПр липсва такова мъчение.
âüçëèâà8ùå íà í8 ñìîë9 è
æ2ïåëü, 3 май, Тимотей с жена
си Мавра, мчци, (т. 9, 12: 8)
жоупелъ, -а м. ‘жупел, димяща сяра, средство за мъчение’.
Квазисиноним на сяра, съществителното е в отношение на включване
спрямо него, с диференциална сема димяща.
В СтбП (3) – З, М, СП [СтСС: 221]. Лексемата е отбелязана в
Пролог от 16 в. [Микл: 201], Ср посочва вариант жюпелъ [т. 1: 884]. В SJS
се привежда контекст, в който названието се проявява в значение на
вещество за мъчение: моучень боудеть огнемь и жоупеломь,
Апокалипсис, 14, 10 [т. 1: 616].
Друго съществително, което означава вещество, което в разтопено
състояние представлява средство за мъчение, е металът олово. За
поясняване на съществителното служат причастията: вр8щь, клокот8щь,
раждеженъ, както и глаголите: вълияти, възлияти, поливати.
Наливане на разтопено олово в устата на мъченика.
Обикновен пролог
Стишен пролог
олово (6)
олово (11)
µëîâî âëия âь оóñòà åãî, 28 ïî ñåм âúëйà µëîâî âú 2ñòà
октомври, Кириак, 50а 13
åãî, 28 октомври, Кириак, еп.,
(т. 2, 88: 23)
В ОбПр: Заливане на (главата на) мъченика с разтопено олово – вь
µлово вр8ще вьсаждень б!с, 27 юли, Панделеймон мч., 287а 9; при3ть
на главоу свою µлово раждеженно чсто, 13 септември, Юлиан от
Галатия, 14а 23-24.
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В СтПр: Хвърляне на мъченика във врящо олово – âúìåòí9òè
á!ø8 âú êîíîá8 оëµâ2 êëîкоò8ù2, 2 ноември, Акиндин, Пигасий и др.,
(т. 3, 10: 13).
Заливане на плещите на мъченика с врящо олово – ïî ïëåùìà
оëоâµ âð8ùåе åìоу âъçëйàø8, 14 декември, Тирс и Левкий, мчци, (т. 4,
50: 12-13).
Наливане на врящо олово в ноздрите, ушите и гърлото на мъченика
– è êú íîçäðåìú. и êú оóøèìà. и êú ãðúòàíè îëîâî
ðàæäè0à9ùå è ïîëèâà9ùå, 29 март, Варасихий, мч., (т. 7, 86: 14-15).
оëîâî, -à с. ‘олово, средство за мъчение’.
В СтбП (2) – С, 264, 21 като название на вещество за измъчване на
хора повелэш8 принести олово и растопивъше възлияти на очи
[СтСС: 411]. Лексемата е регистрирана в Пролог от 14 в. [Микл: 501];
посочена е от Ср [т. 2: 661]. Примерът от С се цитира в SJS [т. 2: 538].
Само в ОбПр се открива като название на вещество за мъчение
металът мэдь.
Изгаряне на мъченицата в разтопена мед.
Обикновен пролог
Стишен пролог
Ø
мэдь (2)
и развари мэдь вр8щ9. и Липсва веществото за мъчение.
вьврьже вь н8 с)тая. ти яко
видэ яко не сьгорэста. вэрова
и самь хсви и влэзе вь мэдь и
тако сконча с8, 6 февруари,
Фавстия мчца и др. с нея, 135b 23-27
мэдь, -и ж. ‘мед, средство за мъчение’.
Въпреки че съществителното е включено във всички ползвани
речници, никъде не се цитира текст, в който да е използвано със значение
на средство за мъчение. В СтбП (10) – З, М, СК, С [СтСС: 339]. Лексемата
е отбелязана от Микл [: 390], Ср [т. 2: 252] и SJS, липсва значение на
средство за мъчение.
Само в СтПр присъства названието воскъ, което също е част от
рецептата на една от адските смеси, прилагани върху християните от
жестоките мъчители.
Заливане на мъченицата със смола, масло и разтопен восък върху
силно нажежена скара.
Разтопяване на смола, сяра и восък и заливане на мъченика с
врящата смес.
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Обиковен пролог
Ø
В ОбПр липсва такова житие.

Стишен пролог
воскъ (4)
ñêîâðàä9 0ýëî ðàæдåãú, è íà
íåè ò9 ïðîñòðýòú. сìîë9 è
ìàñëî è âîñüêú âúçëèâà9, 5
февруари, Теодулия, мчца, (т. 6,
18: 24-25)
смол9 и сэр9 множъство и
восъкъ стопивше на с(того

ОбПр липсва такова житие.

възливаах9, 19 април, Теодор,
влмч, (т. 8, 46: 3-4).
воскъ, -а м. – СП, С [СтСС: 121]. Лексемата е отбелязана от Микл
[: 73], Ср посочва вариант въскъ [т. 1: 306] и в SJS [т. 1: 216], като никъде в
ползваните речници не е отбелязан контекст, в който съществителното е
употребено като вещество за мъчение.
Друга група съществителни означават вещества, причиняващи
жестока болка на християните, подложени на изтезание. Те са: соль, оцьтъ
и синапъ.
В повечето от текстовете се среща съчетанието сол и оцет. В
отделни случаи двете съществителни са употребявани поотделно.
Съчетанията на разяждащите вещества са: сол + оцет; оцет + сол + синап;
синап + оцет.
соль
Посипване на раните на мъчениците със сол, смесена с оцет.
Обикновен пролог
Стишен пролог
соль (3)
соль (12)
ражн! раждежен!ми л8дви# 3го
прожегош9. и полияш9 µцьтомь
и соли#, 10 април, Св. мци
Терентий, Африкан и др.,187а 16

ражн!
раждежен!ми
по
плещма
събодени
б!ш8.
възлива8ще
по
ранамъ
µцътъ смэшенъ сь соли8, 10
април, Св. мци Терентий,
Африкан и др., (т. 8, 28: 18)
В ОбПр: истрьгаше 3моу ребра 3го. и потрьше солию, 12
октомври, Св. мци Пров, Тарх и Андроник, 38а 13.
В СтПр: µцетъ съ солй9 поливати по ранах, 15 ноември,
Елпидий, Маркел и Евстохий, мци, (т. 3, 57: 32); соль сь µцтомь
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растворше по стрьган!имь 2десемь его вьзлияш9, 18 май, Седем
девици и Теодот, мци, (т. 9, 49: 6-7).
соль, -и ж. ‘сол, средство за мъчение’.
В СтбП (22) – З, М, С, СЕ [СтСС: 619]; в С, 116, 18 присъства със
значение вещество за мъчение: повелэ соль съ оцьтомъ съмэсивъше
поливати ран1 3го. Същият цитат е отбелязан в SJS [т. 4: 139].
Съществителното се среща в Пролог от 14 в. [Микл: 870]; Ср не регистрира
значение на съществителното като средство за мъчение [т. 3: 462].
оцьтъ
Триене на раните на мъчениците със сол и оцет.
Обикновен пролог
Стишен пролог
îöüòú (4)
îöüòú (19)
ûöòîìü è ñîëè# 777 ïî ðàíàìü îöåòú ñú ñîëé8 777 ïî ðàíàìè
òðåíü á!с, 4 юли, Теодор, еп. òð!åìú, 4 юли, Теодор, еп.
Киринейски, 262b 11-13
Киринейски, (т. 11, 13: 31)
В ОбПр: Наливане на оцет в ноздрите на мъченика – âü íîçäðè
ëþò!è µöåòü. и ñìðàäí!è âëèÿíü ïðè3ìü, 1 август, Св. Макавеи,
291а 12-13.
В СтПр: Поливане на раните на мъченика с оцет – µöòµìú
ëþò!èìú ÿçâ! иìü ïîêðîïëýàõ9, 28 октомври, Терентий, Неонила и
7 деца, мци, (т. 2, 87: 26).
îöüòú, -à м. ‘оцет, средство за мъчение’.
В СтбП (36) – З, М, А, СК, СП, СЕ, С; лексемата е използвана като
название на вещество за измъчване на хора в С, 178, 29: оцьтъ лютъ съ
соли& растворивъше възливати на хръбът1 ихъ [СтСС: 438].
Съществителното е отбелязано в Пролози от 14 в. [Микл: 546]; Ср посочва
варианти: îöåòú, î÷üòú [т. 2: 841]. В SJS се открива като название на
вещество за измъчване на хора, примерът е цитиран при соль [т. 2: 632].
Само в ОбПр с една употреба се среща гърцизмът гаросъ. В
съответстващото житие за същата дата и същите мъченици в СтПр се
открива като точен синоним лексико-семантичният вариант оцьтъ.
Окачване на намазания с мед и оцет мъченик в горещината за храна на
пчелите.
Разраняване на тялото на мъченика и обливане на раните с мед и оцет.
Обикновен пролог
Стишен пролог
ãàðîñú (1)
îöüòú
ìåäîìü è ãàðîñîìü ïîìàçàâøå è ïî
âñåìó
òýëоó
ðàí!
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ïîâýñèø9. #æåìü íà âèñîöý. íàëîæúøå 777 è ìåäú ñú
ëýòоó æå ñ9ùоó è âàðоó. íà îöòîìú ñìýñèâøå. ïî âñåìоó
èçýäåíè3 ï÷åëàìü, 29 март, Марк, òýëоó òîãî ïîìàçàâøå è
еп. Аретусийски и Кирил дякон, 178а ïðàâà òîãî âúñòúêîø9. дà
26
íàãî9
ãëàâî9
êоóïíî.
и
âúñåìú
òýëåñåìú
âú
òâðúäýìú ïîëоó ä(íйè. лоó÷8
ñ(ëíå÷í!9
ïðèåìë8
ñúãàðààøå.

и

îñàìú

è

ñòðúøåíåìú ïèùà áýøå. и
ñèìè оóæ9ëåíú á!âààøå, 28
март, Марк, еп. Аретусийски и
Кирил дякон, (т. 7, 84: 16; 18: 23)
ãàðîñú, -à м. ‘оцет, средство за мъчение’, от гр. gÜroV [Ср, т. 1: 510].
В СтбП, SJS думата не е засвидетелствана. Микл посочва варианти:
ãàðîñú, ãàðàñü, ãàðоóñü, ãàðоóñú и отбелязва употреба в Пролози от 14,
16 в. [Микл: 126]; Ср посочва ãàðîñú в Пролог за март: помазавше его
медомъ съ гароусомъ [т. 1: 510].
Съществителното синапъ се среща в двата Пролога с еднакъв брой
употреби като название на вещество за изтезание.
Наливане на синап (и оцет) в ноздрите на мъченика.
Обикновен пролог
Стишен пролог
синапъ (3)
синапъ (3)
влияше в ноздр! 3го синапь, 12 µцетъ
лютъ
солй8,
и
октомври, Св. мци Пров, Тарх и синапомъ смэсивше вълйаш9
Андроник, 38а 17
въ ноздри егµ, 12 октомври,
Св. мци Пров, Тарх и Андроник,
(т. 2, 39: 25-26)
синапь сь µцтомь вь ноздри имь ñèíàïü ñú оöòîìú âú íîçäð8
вълия, 15 април, Яков презв. и Аза ïðèåìøå, 10 април, Яков презв.
дякон, мци, 190b 14
и Аза дякон, (т. 8, 29: 16-17)
синапъ, -а м. ‘горчица, средство за мъчение’.
В СтбП – Ø; лексемата е отбелязана в Пролози от 14, 16 и 17 в.
[Микл: 839]; в Ср е цитиран текст от Пролога, където думата е използвана в
значение на вещество за мъчение [т. 3: 305]. В SJS това специфично
значение не е регистрирано [т. 1: 211].
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Като название на средство за мъчение в двата Пролога се открива
съществителното медъ.
Намазване на тялото на мъченика с мед и окачване за храна на
стършели, мухи и оси.
Обикновен пролог
Стишен пролог
ìåäú (3)
ìåäú (2)
с
ст(го астия 3п кпа. вис8ща на ст(го
астйа
на
крстэ
дрэвэ. помазан медомь. Ђ вис8ща.
и
медомъ
стрьшенеи и Ђ моухь язвэ3м!, водн!имъ
окроплена.
и
7 юли, Перегрин и др., 266b 9-10
осами и овадми бодома, 6
юли, Перегрин и др., (т. 11, 18:
17-18)
В ОбПр: помазаш9 и медомь. и повэсиш9 и на дрэвэ. на
знои прэдь градомь7 яко да Ђ стрьшении и Ђ моухь оумреть, 6
юли, Астий еп., 265а 15-18.
мåäú, -оó м. ‘пчелен мед, средство за мъчение’.
Лексемата е регистрирана във всички ползвани речници, но не е
упомената употребата й като вещество за измъчване на хора. В СтбП (14) –
З, М, А, СК, Б, СП, С, няма значение на вещество за мъчение [СтСС: 324].
Регистрирана е от Микл [: 365], Ср [т. 2: 122] и в SJS [т. 2: 199].
Само в ОбПр се среща съществителното чрънило.
чрънило, -а с. ‘чернило, средство за мъчение’.
В СтбП (2) – С, означава ‘черна боя, чернило’ [СтСС: 783]. Среща
се в Микл със значение ‘мастило’ [: 1121], със значение на вещество за
мъчение е регистрирана от Ср: състрэкахоуть бо иглами телеса ихъ и
влагахоу въ т! язв! чьрнило - Изб. д. 1300 г. [: 1560]. В SJS не се
открива като название на вещество за измъчване на хора [т. 4: 887].
За означаване на веществата, които са предназначени за отравяне на
християните в двата Пролога са използвани различни названия: докато в
ОбПр присъстват лексемите потворъ и зели3, в СтПр се открива
съществителното б1ли3.
зели3 - б1ли3
Поене на мъченика с отровни отвари.
Обикновен пролог
Стишен пролог
зели3 (потворено отъ влъхва) (2) б1ли3 (9)
по семь напо3нь б!с зелия. µбаанаа
б!лйа
пити
потворенаго Ђ нэко3го вльхва, 11 пон9ждень б!вь, 11 ноември,
ноември, Св. Мина, Викентий, Св. Виктор мч, (т. 3, 43: 22)
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Викторий и Стефанид, 60b 20-21
4еона же вльхьвь с!. напои 3го µбаанаа б!лйа напоиш8 его,
потворн!х зелии повелэни3мь 4 януари, свмч. Теопемт и Теона,
ц(ревомь да оумреть, 4 януари, (т. 5, 13: 11)
свмч. Теопемт и Теона, 105а 13-14
зели3, -ия с. ‘отвара от отровно растение, средство за мъчение’.
В СтбП (9) ‘растение’ – З, М, СП, С [СтСС: 235]; лексемата е
отбелязана в Пролози от 14, 16 в. [Микл: 224]; среща се в Пролог за
септември от 13 в. ‘отрова, вълшебна трева’ [Ср, т. 1: 969]. В SJS не се
открива като название на вещество за мъчение [т. 1: 669].
б1ли3, -ия с. ‘отровна отвара, средство за мъчение’.
В СтбП (9) – С, липсва значение ‘вещество за мъчение’ [СтСС: 103].
Съществителното е отбелязано от Микл [: 50], Ср [т. 1: 202] и в SJS, не се
открива като название на средство за измъчване на хора [т. 1: 152].
потворъ - б1ли3
Поене на мъченика с отровни отвари.
Обикновен пролог
Стишен пролог
потворъ (1)
б1ли3
потвор! напо3нь б!с, 31 май, µáàаíйè á!ëиà íàïîåíú, 31
Еремия, мч., 236а 6
май, Еремия, мч., (т. 9, 77: 9-10)
потворъ, -а м. ‘отрова, средство за мъчение’.
В СтбП, SJS – Ø. Думата е отбелязана в Златоструй от 16 в. в
съчетание с миналото страдателно причастие напо3нъ [Микл: 643]. Ср
посочва значение: ‘отрова’ в Пролог [т. 3: 1288].
Съществителното вода заема специфично място в семантичната
група. Названието се намира в гранично положение между две семантични
групи: за въздействие върху мъченика чрез различни вещества (в съчетание
с уточняващото причастие вр8ща), и за отнемане на живота (в съчетание с
глагола въврэщи и предлога въ).
Удавяне на мъчениците във вода.
Сваряване на мъченика в казан с вряла вода.
Обиковен пролог
Стишен пролог
вода (1)
вода (3)
повелэ вс8 вь 3дин9 нощь
оубити. µви оубо µгнемь, µви
водо#, 22 декември, Св. мца
Теодота и децата й, 95а 8-10
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повелэ въ един9 нощъ
въсэх побити. овэх µгнемь.
овэхь водо8, 22 декември, Св.
мца Теодота и децата й, (т. 4,
89: 14-15)

В СтПр: конµбъ велеи вод9 вр8щ9 налйавь и въ немъ
въвръже с(тго, 3 февруари, Власий и Вукол, (т. 6, 11: 21-22); пръвэе въ
водо9 въвръжена б!с, 21 август, Васа мца и децата й, (т. 12, 55: 22).
вода, -1 ж. ‘вода, средство за мъчение’.
Съществителното се среща във всички ползвани речници, никъде в
тях няма значение на вещество за измъчване на хора. В СтбП (>300) – З, М,
А, СК, С, О, СЕ, К, Х [: 119]; отбелязано от Микл [: 70], Ср [т. 1: 276]. В SJS
не се открива като название на средство за изтезание [т. 1: 205].
В ОбПр семантичната подгрупа вещества за мъчение включва общо
16 съществителни, които са с ниска честота на употреба. Само с по една
употреба с такова значение се срещат: жератъкъ, вода, лои, чрънило,
гаросъ и потворъ.
В СтПр семантичната подгрупа вещества за мъчение включва общо
15 названия. От тях с висока фреквентност са: смола (26) и оцьтъ (19), а
съществителните медъ (2) и лои (2) са с най-ниска честота на употреба.
Таблица 6. Названия на средства за мъчение, обединени от
интегралната сема въздействие чрез различни вещества
Названия на вещества за Брой употреби в Брой употреби в
мъчение
ОбПр
СтПр
6
26
смола
6
11
олово
оцьтъ

4

19

9гли3

4

6

пьклъ

4

-

масло

3

13

соль

3

12

синапъ

3

3

медъ

3

2

сэра

2

11

зели3

2

-

мэдь

2

-

жератъкъ

1

7

вода

1

3

лои

1

2

чрънило

1
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гаросъ

1

-

потворъ

1

-

б1ли3

-

9

воскъ

-

4

жоупелъ

-

3

= 48

= 131

Общият брой названия на вещества за мъчение е 12. Само в ОбПр
се срещат 6 съществителни (гаросъ, зели3, мэдь, потворъ, пьклъ,
чрънило), а само в СтПр - 3 (б1ли3, воскъ, жоупелъ). Общият брой
словоупотреби в ОбПр е 48, което представлява 6% от семантичната площ
на семантичното поле. В СтПр общият брой словоупотреби е 131, което
представлява 9% от семантичната площ на семантичното поле.
*
В КСП само 4 съществителни са използвани със значение средство
за мъчение, като употребите са регистрирани в Супрасълския сборник:
олово, оцьтъ, соль и пьклъ.
*
Въпреки че са засвидетелствани в КСП, съществителните 9гли3,
медъ, мэдь, чрънило, б1ли3, жоупелъ, зели3 нямат употреба като
названия на средства за мъчение и са обогатени с нови значения в Пролози
от 14, 16 и 17 век.
*
Названията: гаросъ, жератъкъ, лои, потворъ, синапъ, смола
и сэра липсват в КСП. Тези съществителни са регистрирани от Микл в
Пролози от 14 и 16 в. и въпреки че липсва контекст, наблюденията върху
текстовете от ОбПр и от СтПр позволяват да се твърди, че в житията от
двете разновидности на Пролога изброените лексеми функционират със
значение средство за мъчение. Тези лексеми, както и конкретните употреби
със специфична семантика обогатяват речниковия фонд на езика през
среднобългарския период с нови езикови единици и с нови значения, които
досега не са били обект на обстойно разглеждане.
*
В нито един от ползваните речници не са отбелязани със значение
средство за мъчение съществителните: вода, воскъ, масло, медъ,
б1ли3.
И в двата Пролога синоними са жератъкъ и 9гли3. Синоними в
ОбПр са: оцьтъ и гаросъ, смола и пьклъ, а в СтПр – сэра и жоупелъ.
Синоними представляват и названията зели3, потворъ в ОбПр срещу
б1ли3 в СтПр.
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7. Семантична подгрупа названия, които са обединени от
интегралната сема оказване на въздействие върху тялото на мъченика
чрез остър предмет
В семантичната подгрупа названия, обединени от интегралната сема
въздействие върху мъченика чрез остър предмет, се включват
съществителните: брад1, сек1ра, сэчиво, бритва, ножь, желэзо,
гвоздь, трьсть, игла.
Общи за двата Пролога са: ножь, гвоздь, бритва, трьсть,
желэзо. Само в ОбПр се срещат: брад1, сэчиво, игла, а само в СтПр сек1ра.
Съществителното желэзо в част от употребите присъства като
синоним на ножь (съответно 32% в ОбПр: 18% в СтПр).
Тези съществителни образуват две парадигми. В първата парадигма
се включват названия с общо значение за сечене: брад1, сек1ра, сэчиво,
бритва, ножь, желэзо. Спрямо желязо лексемите нож и брадва са
хипоними. Във втората парадигма са названия, означаващи предмети, които
са предназначени за пронизване: ножь, гвоздь, желэзо, трьсть. Спрямо
желязо съществителните нож и гвоздей са хипоними.
Част от съществителните означават предмети, използвани за
разсичане на телата на мъчениците: ножь, желэзо, бритва, сек1ра,
сэчиво, брад1.
нîæü
Обезглавяване на мъчениците с нож. Рязане на крайниците на мъченика
с нож.
Обикновен пролог
Стишен пролог
íîæü (13)
íîæü (16)
íîæåìü
èçðýçàí!
б!øå,
1 .0(. жå íîæåâ! сúäðîáëåíè,
септември, 40 деви мци и Амон дякон, 1 септември, 40 деви мци и Амон
3b 4-5
дякон (т. 1, 24: 3-4)
ðýçàõ9 ïî 3äèíîìîó îóäü 3ãî. и èçåìú íûæú ûтðýçà åì2
÷8ñòü òýëåñè 3ãî íîæè. дîíäåæå ÷сí98 ãëàâ9, 27 ноември, Яков
ûñòà òü÷è# òðîóïü ñü ã(ëâî# è Персянин, (т. 3, 92: 3)
ñü ÷ðýâîìü777íîæåìü îóðýçàíà á!с
ãëàâà 3ãî, 27 ноември, Яков
Персянин, 73b 22-23
Ђ íàðîäà íîæåâ! оóáè3íè á!ø8, íîæåâ! сúáîäåí! á!ø8,
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1

2 февруари, Перпетуа и др., 132 b 5

февруари, Перпетуа и др., (т. 6,
9: 21)
íîæü, -а м. ‘нож, средство за мъчение’. Съществителното означава
инструмент от метал, състоящ се от дръжка и метално острие, предназначен
за рязане. Според Петожкнижието на Мойсей, ножът е следство, което е
използвано от най-дълбока древност за изпълнение на смъртно наказание
(вж. Първа глава, с. 10). За разлика от названието меч, което означава
оръжие, предназначено за убиване, ножът е предмет от действителността,
чиято основна функция е за рязане. В житията има контекстово значение,
тъй като не е предназначен задължително за убиване на хора, но има
потенциална сема за убиване. Съществителното ножь е квазисиноним на
мечь и двете названия са в отношение на включване.
Съществителното присъства във всички речници. В СтбП (43) – З,
М, А, СК, Б, СЕ, С [СтСС: 383]. Отбелязано е от Микл [: 454] и Ср [т. 2:
463]. В SJS се привежда пример в съчетание с глагола оударити [т. 2: 439].
Названието желэзо в 32% от случаите в ОбПр и в 18% от употребите
СтПр е синоним на нож.
Рязане на раменете на мъченика с железа.
ОбПр (7): æåëýç! µñòð! êðîåíü á!с ïî ïëåùüìà, 15 юни,
Юлид и Модист, мци, 247а 15.
СтПр (8): æåëýç! ïî ïëåùüìà ðýæåìú, 15 юни, Св. мч. Дула,
(т. 10, 38: 9).
бритва
Отрязване с бръснач на езика (ушите) на мъченика.
Обикновен пролог
Стишен пролог
бритва (1)
бритва (2)
áðèòâî#
è
#ç1êь
3го òàæå áðèòâî8 è 9ç!êú еì2
оуðýçàø9, 4 юли, Теодор, еп. Ђðýçàø9, 4 юли, Теодор, еп.
Киринейски, 262b 13
Киринейски, (т. 11, 13: 32)
Само в СтПр: áðèòâî8 îуøè åì2 Ђðýçàø8, 12 октомври,
Пров, Тарах и Андроник, мчци, (т. 2, 39: 27).
бритва, -1 ж. ‘бръснач, средство за мъчение’. Съществителното
означава вид малко остро ножче, специално предназначено за премахване
на окосмяването на лицето при мъжете. В Пролозите означаваният денотат
е използван за рязане на езика или ушите на мъчениците. Доминантната
сема е острота, съществителното е в отношение на включване спрямо нож,
защото представлява вид нож.
В СтбП (2) – СП, С, не е название на средство за измъчване [СтСС:
101]. Лексемата е отбелязана в Пролог от 16 в. [Микл: 44]. Ср не дава
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контекст, подсказващ значение на съществителното като оръдие за мъчение
[т. 1: 179], в SJS също липсва подобна употреба [т. 1: 144].
Само в ОбПр се среща брад1.
Посичане на колената на мъчениците с брадва.
Обикновен пролог
Стишен пролог
Ø
брад1 (1)
изби всэмъ голэни брадвами, 10 В СтПр датата и мъчениците
юли, Мъчение на св. 45 мчци в съвпадат, но такова мъчение не
се посочва.
Никопол Арменски, 269а 6-7
брад1, -ъве ж. ‘брадва, средство за мъчение’. Съществителното
означава инструмент с дървена дръжка и метално острие, предназначено за
сечене на дърва. Има контекстова употреба за мъчение, когато с брадва са
удряни колената на християните.
В СтбП (2) – С, 237, 2 се използва като название на средство за
убиване, с което се отсича шията на мъченика: тво& ши& брадви&
отъсэкнетъ [СтСС: 100]. Лексемата е отбелязана от Микл в Пролог от 14
и 16 в. без контекст [: 42], у Ср липсва значение на средство за мъчение [т.
1: 164]. В SJS се цитира С [т. 1: 139].
Докато в ОбПр се среща названието сэчиво, за същата дата и
същите мъченици в СтПр присъства съществителното сэк1ра. Двете
лексеми имат еднакво предназначение и в двата Пролога са точни
синоними.
сэчиво - сек1ра
Отсичане на ръцете и нозете на мъчениците със секира.
Обикновен пролог
Стишен пролог
сэчиво (1)
сек1ра (3)
с(т!и 3усеви3 777 сь сэчивомь посэченъ сек!ро8 3всевй3 на
сьсэчень и сконча с8, 20 януари, став!.
с(т!им
евсевй3
Васос, Евсевий, Ивтихий и Василид, стръмоглавъ
повэсенъ
на
120b 24-26, 121а 1-3
оудеса сек!ро9 рассэченъ, 20
януари, Васа, Евсевий, Евтихий и
Василида, мчци, (т. 5, 50: 29, 51: 68)
Само в СтПр присъства съществителното сек1ра.
сåê1ðà
Отсичане на ръцете и нозете на мъченика със секира.
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Обикновен пролог
Ø

Стишен пролог
сек1ра

26 август, Андриан и Наталия, мчци с наталйи полага8щи по р9цэ
дружината им.
и по но0э на наковалнэ, и
Липсва това мъчение.
сэчц8 мол8щи велми секир9
надносити. да не 2страшив
с8 прэметнет с8 х(ва ради
страднйа, 26 август, Андриан и
Наталия, мчци с дружината им,
(т. 12, 67: 4-6)
сек1ра, -1 ж. ‘секира, средство за мъчение’. Названието е точен
синоним на брад1. Основното предназначение на инструмента е за сечене,
обикновено на дърва. В текста лексемата функционира с периферийното си
значение. Доминиращият признак е острота.
В СтбП (6) – З, М, А, СК, СП, няма значение на средство за мъчение
[СтСС: 600]. Лексемата е отбелязана от Микл [: 971] и Ср със значение
‘оръжие’ в Пролог от 14 в., Миней от 1097 г. [т. 3: 892]. В SJS не се
открива като название на средство за измъчване на хора [т. 4: 55].
Други съществителни означават денотати, които са обединени от
интегралната сема пробождане на телата на мъчениците: гвоздь,
трьсть, игла.
гвоздь
Приковаване на колената (глезените) на мъченика с гвоздеи.
Обикновен пролог
Стишен пролог
ãâîçäü (9)
ãâîçäü (34)
ä
ãâîç üìè æåëýçí!ìè ïðîâðòýøå ãâîçäìè äëúã!èìè ãëåçíý
íîãü ãîëýíè 3ãî, 9 ноември, Орест,
мч., 59b 24-25
Приковаване на главата, ръцете и
гонене пред колесница.
Обикновен пролог
гâîçäü

åì2 ïðîâðúòýø9, 10 ноември,
Орест, мч. (т. 3, 35: 15-16)
нозете на мъченика с гвоздеи и
Стишен пролог
ãâîçäü

ïðèâ#çàø9 ð9öý è íîçý 3ãî. ïðèãâîçäèø8
ä

ãâîçäìè

ãëàâ9

гâîç è æåëýçí!ìè ì èìü á!âü, åìоу è ð9öý è ïàê! нûçý è
29 ноември, Филумен, мч., 75b 17-18
ë(.тимь пúïðèùåìü ãîíèìú,
29 ноември, Филумен, мч., (т. 3,
95: 31-33)
ч
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Приковаване на цялото тяло на мъченика с гвоздеи.
Обикновен пролог
Стишен пролог
гâîçäü
ãâîçäü
ãâîçäüìè ïðèãâîæäåíè á!ø9 âü ãâîçäúìè

ïðîíúçåíи

ãëåçíох

â!#, 17 юни, Мануил, Савелий, 777 ïðиãâîçäèø9 ãëàâ9 åìоу
Измаил, мци, 248а 22
ãâîçäúìè, 17 юни, Мануил,
Савелий, Измаил, мци (т. 10, 41:
18; 21-22)
ãâîçäü, -и м. ‘гвоздей, средство за мъчение’. Съществителното
означава метален предмет с неголеми размери, състоящ се от продълговато
тяло със заострен връх и главичка, върху която се нанасят удари; използва
се в дърводелството, предназначен за неподвижно скрепване на един
предмет към друг. На контекстово равнище в житията от ОбПр и от СтПр
се реализира потенциалното значение за мъчение, заложено в доминантния
признак острота. Означаваният предмет е предназначен за пробиване на
главата, ръцете, нозете, глезените на християните.
В СтбП (2) – К [СтСС: 168]. Лексемата се открива в Микл [: 126] и
Ср [т. 1: 234], в SJS се привежда пример, където липсва значение на
средство за мъчение [т. 1: 392].
тðüñòü
Пробождане на мъченика с остри тръстики.
Вкарване на подострени тръстики в ухото на мъченика.
Обикновен пролог
Стишен пролог
òðüñòü (5)
òðüñòü (11)
с
с
âàðàõèè 777 ñüáîäåíü á! òð òüìè òðúñòìè µñòð!ìè ñúáîäåíú,
îñòð!ìè, 28 март, Варахий, мч., 29 март, Варасихий, мч., (т. 4,
86: 23)
177а 12-13
âüçåìü

òðüñòü777

âü

îóõî

3ãî âúçåìú òðúñòú ïèñ÷éè âú
âüíçå, 17 май, Солохон, мч., 225b 6-7 2õî ñ(òãî âúäð9çè, 17 май,
Солохон, мч., (т. 9, 47: 15-16)
Вкарване на подострени тръстики под ноктите на ръцете и нозете
на мъченика.
В ОбПр: òðüñòè µñòð! к(. вüíçåíí!# âü íîêòè. р9÷í!# è
íîæí!# ïðè3ìü, 31 март, Вениамин, дякон, 180а 11-13.
òðüñòü, -è ж. ‘тръстика, средство за мъчение’. Съществителното
означава подострена част от растението тръстика, използвана за изтезание
на мъченика. Названието е получено въз основа на метонимичен пренос:
растение – част от това растение.
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В СтбП (34) – З, М, А, СК, СЕ, С; цитира се Мк, 15, 19, където
съществителното има значение на средство за измъчване: бьэах9 трьсть
по главэ [СтСС: 705]. В SJS се привежда пример, трести9 биш8 и по
главэ, където съществителното има значение на средство за мъчение [т. 4:
503].
Названието ражьнъ с част от употребите си принадлежи към
семантичната подгрупа за въздействие чрез остър предмет. За проявата на
такава семантика спомага дистрибуцията с глаголите: бости, пробости.
ОбПр: Пронизване на мъченика с нагорещени ръжени – ðàæí!
жåëýçí!ìè ðàæдåæåí! бîäåíü á!с, 22 януари, Викентий, мч., 122b 5-6.
Пронизване на корема и ребрата на мъченика с нагорещени ръжени –
ðàæí! рàæäåæåíí! ÷ðýâî è ðåáðà ïðîáîäîø9 3ìîó, 29 май, Олвиан,
еп., 235а 15-16.
Само в ОбПр се среща като название на средство за мъчение
съществителното игла.
Дамгосване на лицето на мъченика с игла и чернило.
Обикновен пролог
Стишен пролог
Ø
игла (1)
и написань по чьстномоу лицоу. Липсват средството и веществото
игло# и чрьниломь, 27 декември, за мъчение. 28 декември, Теодор
начертани
Теодор начертани, 98а 18-19
игла, -1 ж. ‘игла’. В житието от ОбПр съществителното означава
малка тънка метална тръбичка с остър връх, предназначена за оцветяване на
лицето на християнина с мастило с цел поругаване.
В СтбП, SJS – Ø. За съществуването на думата косвено
свидетелства прилагателното игълинъ – З, М, А, СК. Лексемата е
отбелязана в Микл без контекст [: 236], Ср посочва значение ‘оръдие за
мъчение’ в Ефр. Крм. 1100 г.: пробадающе младъ детищь иглами
лютами [т. 1: 1019].
Таблица 7. Названия на средства за мъчение, обединени от
интегралния признак въздействие чрез остър предмет
Название на средства за мъчение
Брой употреби в Брой употреби в
ОбПр
СтПр
13
16
ножь
гвоздь

9

34

желэзо

7

8

трьсть

5

11
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бритва

1

2

брад1

1

-

сэчиво

1

-

игла

1

-

сек1ра

-

3

= 38

= 74

В ОбПр названията от семантичната подгрупа са с ниска честота, а
брад1, сэчиво, бритва, игла са само с по една употреба.
В СтПр семантичната подгрупа обхваща 2 названия с висока
честота: гвоздь (34) и ножь (16), а с най-ниска честота е бритва (2).
*
В СтбП се срещат: ножь, сек1ра, брад1, бритва, трьсть. От
изброените лексеми в Супр със значение за изтезание са регистрирани
брад1, ножь и трьсть.
*
Със значение за мъчение се откриват в Пролози съществителните
сек1ра и бритва.
*
В ползваните речници съществителното гвоздь не е отбелязано
като средство за измъчване.
Общият брой словоупотреби на разглежданите лексеми в ОбПр е
38, което представлява 5% от семантичната площ на семантичното поле. В
СтПр общият брой словоупотреби на съществителните от тази семантична
подгрупа е 74, което също представлява 5% от семантичната площ на
разглежданото семантично поле.
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8. Семантична подгрупа названия, които имат обща сема за
отнемане на живота
Семантичната подгрупа названия, които имат обща сема за
отнемане на живота, включва съществителните: баня раждежена,
врэтище, гл9бина, игдия, кладеньць, море, мрэжа, мэхъ,
омофоръ, п9чина, рогъ, рэка, стоуденьць, ст9па тлъп1гъ, 3зеро.
Общи за двата Пролога са: баня раждежена, врэтище,
гл9бина, море, омофоръ, п9чина, рогъ, рэка, 3зеро.Само в ОбПр се
откриват: игдия, кладеньць, мэхъ.Само в СтПр се срещат: мрэжа,
стоуденьць, ст9па, тлъп1гъ.
Оформят се няколко семантични парадигми: за отнемане на живота
чрез спиране на притока на кислород поради удушаване, за отнемане на
живота чрез потапяне във водна бездна и удавяне.
В парадигмата за отнемане на живота чрез спиране на притока на
кислород поради удушаване се включват съществителните: омофоръ и
мрэжа.
омофоръ
Удушаване на мъченика с омофор.
Обикновен пролог
Стишен пролог
омофоръ (1)
омофоръ (1)
оудавлень
µмофоремь,

б!с
своимь оудавл3нь
б!с
Ђ
арйань
6 ноември, Павел своимъ µмофоремь, 6 ноември,
Павел изповедник, (т. 3, 26: 5-6)
изповедник, 57а 13-14
омофоръ, -а м. ‘омофор, средство за мъчение’. Съществителното
означава част от архиерейско облекло, която е използвана за отнемане на
живота на християнина чрез удушаване.
В СтбП, SJS – Ø. Отбелязана е от Микл в Пролог от 14 и от 16 в. без
контекст [: 503] и от Ср [т. 2: 667].
мрэжа
Удушаване на мъченика чрез омотаване в мрежа.
Обикновен пролог
Стишен пролог
Ø
мрэжа (1)
На посочената дата липсва житие за въ мрэж9 µбвит îудавленъ
този мъченик.
сконча с8, 18 ноември, Роман
дякон, (т. 3, 67: 10-11)

134

мрэжа, -8 ж. ‘мрежа, средство за мъчение’. Съществителното е
название на средство за мъчение, когато с мрежа удушават заловените
последователи на Иисус.
В СтбП (43) – З, М, А, СК, С, няма значение на оръдие за мъчение
[СтСС: 334]. Лексемата е засвидетелствана от Микл [: 384], Ср [т. 2: 185] и
в SJS [т. 1: 235]. В ползваните речници не се открива като название на
средство за измъчване на хора.
На равнището на текста типоним представлява словосъчетанието
баня раждежена, което в текстовете на житията реализира потенциалната
сема за задушаване.
Задушаване на мъченика в нагорещена баня.
ОбПр (1): вьврогоше ихь вь баню раждеженноу, 4 септември,
Теодор, мч., 6а 13-14.
СтПр (2): въ бан8 велми раждеженэ затворенъ, 23 юли, Фока
Нови, мч., (т. 11, 48: 13).
баня раждежена ж. нагорещена баня, средство за мъчение.
В СтбП (10): в С, 92, 17 има значение за изтезаване: въ бани
грэ3мь [СтСС: 77]. Лексемата е регистрирана от Микл [: 11]; Ср отбелязва
контекст, в който названието се използва със значение на средство за
мъчение, баню раждьгоша, Златостр, 12 в., [т. 1: 41].
В парадигматичния ред с обща сема удавяне се включват следните
синонимни редове: съществителните врэтище, мэхъ, тлъп!гъ са
синоними на равнището на текста, друг синонимен ред образуват: море,
гл9бина (морьска) и стоуденьць. Типоними в рамките на разглежданата
парадигма са и лексемите рэка и 3зеро.
врэтище
Завързване на мъченика в чувал и хвърляне в морето (в езеро).
Обикновен пролог
Стишен пролог
âðýòèùå (7)
âðýòèùå (10)
âüâðüãîøå è âü âðýòèùè âü âëîæåíú á!с âü âðýòèùå è
ìîðå, 27 септември, Калистрат мч. âúâðúæåíú âú ìîðå, 27
и др., 25b 5
септември, Калистрат мч. и др.,
(т. 1, 94: 24-25)
с
âüâðüæåíà á! âü âðýòèùè è âü âúëîæåíà âú âðýòèùå è âú
3çåðý íèêåñòý ñêîí÷à ñ8, 1 март, åçåðî íèêåñêîå âúâðúæåíà, 1
март, Антонина, (т. 7, 8: 26)
Антонина, 154 b 13-14
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Завързване на мъченика в чувал, пълен с отровни гадини и пясък;
хвърляне в морската бездна.
Обикновен пролог
Стишен пролог
вðýòèùå
âðýòèùå
ñò(àãî æå îóëèÿíà âëîæèâøå âü âú âðýòèùå âëîæåíú съ
âðýòèùå.
èñïëíåíî
ãàäà ïýñêîìú
è
çâýðåè
х
ÿäîâèòàãî è ïýñêà. âüâðüãîø9 è ïëúç8ùéèõú è ÿäîâèò! .
д
ïîñðýä ï9÷èí! ìîðüñê!#, 16 ñðý ï9÷èí! âúâðúæåíú, 21
юни, Юлиан Киликийски, (т. 10,
март, Юлиан Киликийски, 167b 5-7
48: 30-31)
âðýòèùå, -à с. ‘торба, чувал, средство за мъчение’. В съчетание с
глаголите въложити, въмэтати и въврэщи съществителното се
реализира с периферийното си значение като средство за отнемане на
живота.
В СтбП (13) – С, З, В, СП; привежда се пример като название на
средство за измъчване на хора от С, 112, 3: повелэ въвэсити и въ нь
въ врэтишти [СтСС: 126]. Лексемата е включена в речниците на Микл и
Ср; в SJS се цитира С, 112,3 [т. 1: 231].
Като синоними на âðýòèùå на равнището на текста може да се
разглеждат съществителните мэхъ е тлъп!гъ.
мэхъ - тлъп!гъ
Завързване на мъченика в мех и хвърляне в морето.
Обикновен пролог
Стишен пролог
мэхъ (1)
тлъп!гъ (1)

вложен! б!ше вь мэхь волов!3.
и вьврьжен! б!ше вь море, 2
ноември, Акиндин и др. с него, 53b 1314

въ
волових
тлъп!гох
въложивше
въ
море
въметн9вше,
2
ноември,
Акиндин и др. с него, (т. 3, 10: 1516)
мэхъ, -а м. ‘мях, средство за мъчение’.
В СтбП (21) – З, М, СП, С [СтСС: 291]. Лексемата е отбелязана от
Микл в Пролог от 14 в. и от 16 в. в дистрибуция с прилагателното волоуи [:
392]. Регистрирана е от Ср със значение ‘мях’, няма значение на средство за
измъчване [т. 2: 252]. В SJS също липсва подобна употреба [т. 2: 262].
тлъп!гъ, -а м. ‘мях, средство за мъчение’. Съществителното не е
включено в нито един от посочените речници. Сведения за лексемата се
откриват в статията на Й. Русек, където се посочва, че названието има
прабългарски произход [Русек, Рачева 1980: 39-41].
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В двата Пролога се обособява група названия, означаващи различни
по обем вместилища, които в контекста имат значение на средства за
мъчение. Част от съществителните означават водоеми с различна големина:
3зеро, рэка, мор3. Синонимна двойка са съществителните кладеньць и
стоуденьць.
Към същата семантична площ се причислява и артефактът кладенец.
Определяща за семантиката на изброените съществителни като средства за
мъчение е ролята на контекста и уточняващата функция на глаголната
форма. Обикновено съществителните са в съчетание с глагола хвърлям –
въврэщи, който е общ за двата Пролога. Между названията езеро и река
общата сема е сладководни водоеми, а диференциална е наличието
(липсата) на извор и устие. Спрямо названията езеро и река, лексикосемантичният вариант море се отличава по размер, дълбочина и наличие на
солена вода. Интегрална сема за всички лексеми е наличието на голямо
количество вода, в която християните стават жертви на мъчение с фатален
изход.
мор3
Хвърляне на мъченика в морето (Виж примерите при врэтище,
мэхъ, тлъп1гъ).
Обикновен пролог
Стишен пролог
мор3 (15)
мор3 (22)
âüâðüæå è âü ìîðå, 14 декември, âúâðúãîø8 åãî âú ìîðå, 14
Филимон, Аполоний и др., 86а 28
декември, Филимон, Аполоний и
др., (т. 4, 52: 29)
мор3, -я с. – ‘море, средство за мъчение’. В повечето жития в
морската бездна са хвърляни бездиханните тела на мъчениците. В
настоящата работа се разглеждат само случаите, когато живите християни
са хвърляни във водната бездна, за да бъдат удавени.
В СтбП (>200) – З, М, А, СК, СП, С, [СтСС: 332]. Лексемата е
отбелязана от Микл [: 381] и Ср [т. 2: 174]. В ползваните речници не е
отбелязан контекст, в който названието е употребено в значение на
средство за мъчение.
Хвърляне на мъченика в морската бездна.
Обикновен пролог
Стишен пролог
гл9бина (морьская) (6)
гл9бина (морьская) (7)
врьжена вь гл9бин9 морьск9#, 5 въ
гл9бин9
морск99
април, Теодул и Агатопод, мци, 183 b въвръжени б1ш9, 4 април,
7-8
Теодул и Агатопод, мци, (т. 8, 14:
24-25)
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гл9бина (морьская) ж. ‘морска дълбина, средство за мъчение’. В
СтбП (36), липсва контекст, в който названието е употребено със семантика
за изтезание [СтСС: 171]. У Микл. е регистрирана в Пролог от 14 в. [: 131].
В Речника на Ср не е отбелязана със значение за изтезание [т. 1: 520].
Синоним на съществителното гл9бина в СтПр е п9чина.
Обикновен пролог
Стишен пролог
п9чина (2)
п9чина (2)
вьврьгош9 и посрэд п9чин! срэд п9чин1 въвръженъ, 21
морьск!#, 16 юни, Юлиан от юни, Юлиан от Киликия, мч., (т.
10, 48: 31)
Киликия, мч., 167b 7
п9чина ж. – ‘море, средство за мъчение’.
В СтбП (8), в С, 193,23 има значение ‘пропаст’: въвръженоу же
б1въшоу777исакиоу.въ съмрьтн9 п9чин9. прэб1стъ цэлъ [СтСС:
563]. Регистрирана е от Микл [: 766], Ср [т. 2: 1741] и в SJS [т. : 537].
Хвърляне на мъченика в река.
Обикновен пролог
Стишен пролог
рэка (8)
рэка (5)
вьврьжена вь рэк9 доунаиск9#, въ истров9 рэк9 въвръжени
13 януари, Ермолай и Стратоник, б1ш9, 13 януари, Ермил и
112а 20-22
Стратоник, (т. 5, 33: 6)
рэкамь всэмь прэмрьзьшимь Ђ срэдэ
рэк1
въвръжени
мраза, 20 януари, Мци Енена, Ирина б1ш8, 20 януари, Мци Ина, Пина
и Пина, 121а 15-16
и Рима, (т. 5, 52: 33)
рэка, -1 ж. ‘река, средство за мъчение’.
В СтбП (91), липсва контекст, в който названието е употребено със
значение за изтезание [СтСС: 587]. У Микл. [: 811] и Ср [т. 3: 221], както и в
SJS [т. : 660] също не е регистрирана с такава семантика.
Хвърляне на мъченика в езеро.
Обикновен пролог
Стишен пролог
3зеро (4)
3зеро (2)
вь 3зерэ мразомь помрьзош9, 9 обнощевати въ врэм8 зимное
март, Св. 40 мци от Севастия, 161а срэд езера ос9ждени б1ш9, 9
15-16
март, Св. 40 мци от Севастия, (т.
7, 31: 29-30)
вьврьгош9 # вь прилежаще3 оу въ
гл9бин9
езер2
град 3зеро, 18 май, Седем девици и въвръжен! б1ше, 18 май,
Теодот, мци, 226а 16-17
Седем девици и Теодот, мци, (т. 9,
49: 2)
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3зеро, -а с. – ‘езеро, средство за мъчение’.
В СтбП (24) – З, М, А, СК, СП, С, липсва контекст, в който
названието е използвано като средство за мъчение [СтСС: 802]. Лексемата е
отбелязана от Микл в Пролог от 16 в. [: 1155]. Ср цитира Мт 5: 29-30,
където изразът огнено езеро е синоним на геена, както и Пролог от 13 в.,
където се среща словосъчетанието 3зеро огньно като название на средство
за изтезание [т. 1: 820].
Хвърляне на мъченика в дълбок кладенец.
Обикновен пролог
Стишен пролог
кладеньць (1)
стоуденьць (2)
вьврьже вь кладенець гл9бокь, 18 въвръже ихъ въ ст2денець
август, Флор и Лавър, мци, 307а 15-16 гл9бокъ, 18 август, Флор и
Лавър, мци, (т. 12, 49: 26)
кладеньць м. – ‘кладенец, средство за мъчение’.
Лексемата е отбелязана в СтбП (6) [СтСС: 284], от Микл е
засвидетелствана в Пролог от 16 в. [: 287] и Ср [т. 1: 1212]. В ползваните
речници липсва контекст, в който названието е употребено в значение на
средство за изтезание
стоуденьць м. – ‘кладенец, средство за мъчение’. Лексемата е
отбелязана в СтбП (11) [СтСС: 631] и от Ср [т. 3: 575], липсва контекст, в
който названието е употребено със семантика за изтезание. У Микл е
отбелязана в Пролози от 14 и 16 в. [: 897].
В рамките на двата Пролога се откриват дублетите игдия –
ст9па, които се характеризират с обща сема за строшаване телата на
християните.
игдия - ст9па
Хвърляне на мъченика в каменна чутура и натрошаване на тялото
му. Натрошаване на костите на мъченика в каменна чутура.
Обикновен пролог
Стишен пролог
игдия (2)
ст9па (1)
вь
игди#
камэн9
велик9 въ ст9п9 камен9 въложени,
с
вьврьжень б! и ськроушень б!вь и велйемь каменемь въсэ
и оумрэт, 31 януари, Св. мч. 2деса сътръкше. прэдаш8
Нукторин и други шестима, 130а 21- д(ш8, 31 януари, Св. мч.
22; и вь т9жде игди# вьложень Викторин и други с него, (т. 5, 90:
бьвь. истльчень б!с и прэдас 28-29)
д(хь, 31 януари, Св. мч. Нукторин и
други шестима, 130а 25-26.
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игдия ж. ‘чутура, средство за мъчение’. В камък с форма на хаван
се хвърля заловеният християнин и се изтезава, докато издъхне.
В СтбП, Ср, SJS – Ø; среща се в Пролози от 14, 16 в. [Микл: 236];
открива се в съчетание с прилагателното каменьна, със значение ‘средство
за мъчение’.
ст9па, -1 ж. ‘чутура, средство за мъчение’.
В СтбП се открива само глаголът ст9пати в С [СтСС: 633]. Думата
е отбелязана в Пролог от 14 в. в същия контекст и има значение ‘оръдие за
мъчение’ [Микл: 901]. Ср посочва няколко значения, от които най-близо до
цитирания текст е ‘хаван’ (Чис. ХІ.8, 14 в.); [т. 2: 577].
Друга парадигма образуват названия, свързани с разчленяване на
телата на християните: финик, дрэво, вэтвь. Названието финикъ е общо
за двата Пролога, дрэво има такава семантика в ОбПр, а вэтвь се среща
само в СтПр.
финикъ
Разкъсване на мъченика между две наклонени финикови дървета.
Обикновен пролог
Стишен пролог
финикъ (2)
финикъ (2)
ст(!и же стефанда. виде сия
бл(жаше. 3ть б!с и привезань кь
двэма финикома. приклоненома к
себэ. по семь поущенома и
разделенома на дво3, 11 ноември,
Мина,
Викентий,
Викторий
и
Стефанид, 60b 23-27.

дðýâåñåìü
ïðèâ8çàíà

ñòåôàíèäà
ôèíè÷úñê!èìє.

ñðýäý ì(÷íêü яко ôèíè6ü
ïðîöúâòе (т. 3, 44: 13-14)
ñâ8çàíà á!âàåòú çà íû0ý
äâýì ôèíèêµìà ïî ñèëý
ïðèâåдíîìà.
и
òàêî

ï2ñòåíàìà ðàçдðàø9 ñ(ò98
ðàñòðú0àíйåìü íà äâî3, 11
ноември, Стефанида, мца, (т. 3,
44: 20-22)
финикъ, -а м. ‘финикова палма, средство за мъчение’.
Съществителното е отбелязано в СтбП (6) [СтСС: 758]; открива се в
Пролози от 14 и 16 в. [Микл: 1086]; в Ср се среща само със значения:
‘палма’ и ‘плод на финикова палма’ [т. 3: 1356]; включено е в SJS [т. 4:
750]. Никъде в ползваните речници не е посочена употребата му като
название на средство за измъчване на хора.
В един от лексико-семантичните си варианти дрэво има значение
на средство за мъчение.
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ОбПр: Разчленяване на мъченика между две дървета – ïîâýñè íà
äðýâý ñòðüìîãëàâü, äâý äðýâý ñüêëîíøå è ïðèâ8çàø9 3# è ïî
ñåìü ïîóñòèø9 è ðàñòðüæå ñ8 íà äâý, 20 март, Фотида самарянка,
171b 2, 5-7.
вэтвь
Разкъсване тялото на мъченика между два наведени и отпуснати
клона.
Обиковен пролог
Стишен пролог
Ø
вэтвь (2)
В ОбПр липсва такова житие.
ви4инйиск!и же кн8зъ двэ
садµвн!8 вэтви съ µбоих
странь
прэведе
и
по
х
х
мнµг!и
м9ка
с(тго
стратоника обэ р9цэ его на
них прив8за. и напрасно
п2стившеи вэтви и на свое
мэсто потекше. раздэлиш8
с(тго на двэ ч8сти, 13
септември, Кронид, Леонтий,
Серапион, Стратон и Селевкт,
(т. 1, 60: 30-33)
вэтвь, -и ж. ‘клон, средство за мъчение’. Съществителното
означава клон, един от израстъците на живо дърво, които оформят короната
му. Между два сведени клона са били завързвани ръцете на мъченика и при
пускането им тялото се разкъсва на две.
В СтбП (8) – З, М, СE, няма значение на средство за мъчение
[СтСС: 165]. Лексемата е отбелязана от Микл в Пролог от 17 в. [: 122]. В Ср
[т. 1: 496] и в SJS за вэтвь не е посочено значение на средство за мъчение
[т. 1: 381].
И двете названия, финикъ и вэтвь, са отбелязани в СтбП, но не са
засвидетелствани в значение на средства за мъчение. Микл регистрира
употребата им в Пролози.
Специално място в семантичната група за отнемане на живота заема
съществителното рогъ, което се характеризира със сема пронизване и
служи за означаване на приспособено средство за мъчение.
Отнемане на живота на мъченика чрез пронизване с остър рог.
ОбПр (1): вьземь закла # рогомь, 18 юли, Теодосия, мца, 279b3.
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СтПр (1): пох1тивъ рогъ овнйи. и немлстивно по в1и
б1въ. м9чению вэнецъ еи исходатаи, 29 май, Теодосия, мца, (т. 9,
72: 15-16).
рогъ, -а м. ‘рог, средство за мъчение’. В СтбП (18) – З, М, СЕ, С,
няма значение средство за мъчение [СтСС: 583]. Лексемата се среща в
Пролози от 14, 16 в. [Микл: 801]; отбелязана е от Ср [т.3: 131]. В SJS не се
открива със значение средство за мъчение [т. 3: 640].
Таблица 8. Названия на средства за мъчение, обединени от
интегралната сема отнемане на живота
Название на средство за Брой употреби в Брой употреби в
мъчение
ОбПр
СтПр
15
22
мор3
рэка

8

5

врэтище

7

10

гл9бина

6

7

3зеро

4

2

п9чина

2

2

финикъ

2

2

игдия

2

-

баня раждежена

1

1

омофоръ

1

1

рогъ

1

1

кладеньць

1

-

мэхъ

1

-

мрэжа

-

1

ст9па

-

1

тлъп1гъ

-

1

= 51

= 60

В ОбПр общият брой употреби е 51, което покрива 6% от
семантичната площ на разглежданото семантично поле средства за
мъчение. В СтПр общият брой словоупотреби на съществителните от
подгрупата с интегрална сема отнемане на живота е 60, което
представлява 4% от семантичната площ на семантичното поле.
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В ОбПр семантичната подгрупа включва 13 названия с общо взето
ниска честота на употреба, от които кладеньць, баня раждежена,
мэхъ, омофоръ, рогъ имат само по една употреба.
В СтПр семантичната подгрупа обхваща 14 съществителни, от
които с най-висока честота на употреба е море (22), а рогъ, тлъп1гъ,
омофоръ, мрэжа и ст9па са с по една употреба.
*
В СтбП се срещат: мрэжа, врэтище, вэтвь, мэхъ, море,
п9чина, рэка, 3зеро, кладеньць, стоуденьць, баня, рогъ, финикъ.
От изброените съществителни само врэтище, п9чина и баня се откриват
в контекст, който показва, че са използвани като названия на средства за
мъчение в Супрасълския сборник.
*
Съществителните омофоръ, игдия, ст9па липсват в СтбП,
отбелязани са в Пролози, което предполага употребата им като названия на
средства за изтезание. В Пролози се срещат и 3зеро, стоуденьць.
*
Лексемата тлъп1гъ не е отбелязана в нито един от ползваните
речници.
*
В нито един от ползваните речници не е засвидетелствана употреба
на следните лексеми със семантика на средства за измъчване: мрэжа,
море, гл9бина, рэка, кладеньць, финикъ.
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ІІ. Класификация на лексиката за назоваване на средства за
мъчение според произхода
По произход лексиката за назоваване на средства за мъчение в двата
Пролога се състои от два пласта: изконна лексика (домашна) и лексика от
чужд произход (заета).
Изконна лексика
В тази група се включват думи, които “са съществували в стб в
неговото най-далечно историческо минало…, възникнали в стб или са
наследени от праславянски” [Давидов 1996: 44]. По-голяма част от
лексемите, които означават средства за мъчение в контекста на житията от
ОбПр и от СтПр, представляват названия, чието основно значение е
свързано с различни области на всекидневния живот
– занаяти
(дърводелство – пила, скоба, клэщи, млатъ; грънчарство – чрэпъ,
чрэпина, чрэпица, земеделие – лемежь), облекло (платъ, кръпа), война
(мечь, копи3).
Заета (чуждоезична) лексика за назоваване на средства за
мъчение. Чуждите думи, които означават названия на средства за мъчение
в двата Пролога, са извънредно малко. Най-много са думите, заети от
гръцки език, пренебрежимо малко са заемките от прабългарски език, от
староеврейски, старогермански и латински език.
1. Гърцизми
Лексемите от гръцки произход в двата Пролога са 12: гаросъ,
игдия, кадь, кипарисъ, клоувия, омофоръ, певгъ, синапъ, скара,
тиганъ, финикъ.
Общи в двата Пролога са четири думи, заети от гръцки език:
кипарисъ (гр. kup£rissoj), омофоръ (гр. çmofÒrion), синапъ (гр.
sin£pi), финикъ (гр. fÒinix).
Само в ОбПр се откриват: гаросъ (гр. g£roj), игдия (гр. [igdh),
скара (гр. sk£ra). Срещу тях за същите дати и мъченици в СтПр стоят
съответно лексикалните варианти: оцьтъ, ст9па, сковрада.
Само в СтПр се срещат названията: кадь (гр. k£doj), клоувия (гр.
kloubß, kloubßon), папири3 (гр. p£puroj), певкъ (гр. peÚkh), тиганъ
(гр. t»ganon). Названието кадь е заемка от староеврейски, проникнала във
всички славянски езици, която е възприета в старобългарски език с
посредничеството на гръцкия език.
2. Прабългаризми
Обща лексема за двата Пролога, запазена от езика на прабългарите,
е сапогъ. Основното значение на думата е ‘кожена обувка, сандал, ботуш’.
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Употребата й е засвидетелствана в Г. Амартол, Е. Сирин, Й. Екзарх, както и
в “Похвала за Йоан Кръстител” от Кл. Охридски. Реконструира се от
прабългарската форма * saр-ag, * sabag-/ * sabug- [Делева 1996: 254 – 255].
Само в СтПр се срещат лексемите батогъ и тлъп1гъ.
Думата батогъ според М. Тихова е прабългаризъм [Тихова 1987:
149]. Според Й. Русек и М. Рачева лексемата тлъп1гъ има тюркски
произход, заимствана е в българския език не по-късно от ІХ в., и
съществува в него до ХVІІ в. В статията си “К древнейшим заимствованиям
тюркского происхождения в болгарском языке: тлъп1гъ ‘мешок из целой
кожи’”, посветена специално на тази лексема, авторите отбелязват: “Это
слово имееет достоверную тюркскую этимологию, основанную на
лексическом реликте и реликтовых словообразовательных особеностях,
связанных с весьма ранней эпохой истории тюркских языков, оно выявляет
архаическые черты звуковой адаптации на славянской языковой почве.”
Произхожда от тюркско * tulpug ‘мях от цяла кожа’ – етимологията на
думата се свързва с тюркската форма * tulp и суфикса –ug, който е
общотюркски суфикс при именни основи. Думата се среща в редица
пролози: БАН, пр. № 74, 14 в., л. 124; НБКМ, пр. № 135, 16 в., л. 94; Библ.
на Рилския манастир, пр. № 2/ 199, л. 91, ср. редакция. Учените определят
лексемата като важен източник за историческата лексикология, и конкретно
за изследване на тюркските езици на Балканския полуостров [Русек, Рачева
1980: 39 – 41].
3.Заемки от староеврейски, старогермански и латински език
От стар еврейски произход е съществителното крьстъ. Приема се,
че германизми са: брад1, пила, котьлъ, шлэмъ, а от латински е
възприето названието оцьтъ. Общи за двата Пролога са: оцьтъ, крьстъ,
шлэмъ. Само в ОбПр се среща брад1, а само в СтПр – котьлъ.
Съществителното крьстъ произхожда от ствиснем. Crist, Krist <
Christ ‘Христос’, заето от латинското christus, а то от гръцкото cristÒj
‘миропомазан’. Гръцката форма според ЕтБАН е калка от еврейското
mashiah, което е развило ново значение ‘разпятие’. Именно от това
значение по-късно се е появило новото значение ‘кръст’[ЕтБАН, т. 5: 234].
Приема се, че лексемата брад1 произхожда от индоевропейско
*bhordhu. Според авторите на Етимологичен речник на българския език
думата е заета от германски: за сравнение се посочват: прагерм. *bardo,
ствеснем. barda, нем. Barte. Счита се, че прагерманско дълго o дава рефлекс
дълго u в славянски [ЕтБАН, т. 1: 73].
Съществителното пила произхожда от праславянската форма * pila
и “вероятно е заето от ствиснем. fila” [ЕтБАН, т. 3: 56].
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Думата котьлъ се извежда етимологически от праславянската
форма *katьlъ и е заемка от готското katils. За сравнение се посочват
паралели от ствиснем. kassil, както и от немското Kassel. Според някои
автори заемането е станало направо от латинската форма catillus “поради
мястото на ударението в славянската форма”. Други автори са на мнение, че
“готската форма е заета от балкано-латински, откъдето са могли да заемат
думата и славяните около V в. от н. е. в областите около река Дунав”
[ЕтБАН, т. 2: 672].
Според Ст. Младенов етимологията на шлэмъ трябва да се изведе
от šelomъ, което означава ‘възвишение’. Ученият пише, че думата
“обикновено се причислява към старите германски заемки от
общогерманския корен hel- ‘крия’”. Авторът допълва, че индоевропейският
корен за глагола крия “може да бъде не само *kel, но и *(s)kel-, то не бива
да се изключва мисълта за прастаро сродство” и предполага, че от
праславянско *xel- с наставка -mos се достига до *xel-mos (стб. шлэмъ)
[ЕтМл: 695].
Лексемата оцьтъ е заета от латинската форма acetum. Предполага
се, че е “възможно германско посредничество”, като паралели се посочват
готското akeit, срдолнем. etik и немско Essig, които са заети от латински.
Изказва се становището, че “възможността за пряка заемка от лат. acidum е
малко вероятна” [ЕтБАН, т. 4: 987].
В ОбПр от общо 96 лексеми гърцизми са 7: гаросъ, игдия,
кипарисъ, омофоръ, финикъ, синапъ, скара (7%); прабългаризъм е
сапогъ (1%), със стар германски произход са шлэмъ и брад1 (2%), от
староеврейски произхожда крьстъ (1%), а от латински - оцьтъ (1%).
Славянската лексика е 88%.
В СтПр от общо 113 лексеми 9 са гърцизми (синапъ, омофоръ,
финикъ, кипарисъ, кадь, клоувия, папири3, певкъ, тиганъ), което е
8%, прабългаризми са сапогъ, батогъ, тлъп1гъ (2%), от стар германски
произход са шлэмъ, котьлъ и пила (2%), от староеврейски произхожда
крьстъ (0,8%), а от латински – оцьтъ (0,8%). Славянската лексика
представлява 85, 4%.
***
Обобщавайки наблюденията върху лексиката за означаване на
средства за мъчение в ОбПр и в СтПр бихме могли да кажем следното.
1. Семантичното поле средства за мъчение се състои от 139
лексеми. В ядрото на полето влизат 32 лексеми със значение
специализирано средство за изтезание и оръжия. Те представляват 40% от
състава на разглежданото семантично поле. Останалите 107 езикови
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единици с около 60% от употребите си формират периферията на
семантичното поле. При семемите, които се намират в периферията на
полето значението средство за мъчение се реализира в конкретен контекст,
под влияние на уточняващи прилагателни, причастия или глаголи.
2. Документира се наличието на лексемата тлъп1гъ – мех, която
липсва в речниците на старобългарския език.
3. 72 лексеми образуват синонимни двойки или влизат в състава на
синонимни редове, което е потвърждение за лексикалното богатство на
старобългарския език и умението на книжовниците да го използват умело.
4. Сравнението с ръкописите от стб канон показва, че най-много
лексеми ( 38, т.е. 29%) със значение средство за мъчение, еднакви с тези в
двата Пролога, има в Супрасълския сборник: баня, брад1, верига,
врьвь, врэтище, гов8жди жил1, дрьколъ, дрэво, желэзо, жьзли3,
сковрада, камени3, клада, коло, колъ, конобъ, млатъ, мечь, ногъти
желэзьни, ножь, огнь, олово, палица, пещь, пила, п9чина, свэща,
сковрада, соль, стрэла, трьз9бьць, трьсть, 9же, 9за. Резултатът не
би трябвало да ни изненадва, тъй като става дума за близки по съдържание
богослужебни книги, които съдържат жития на светци. Това обуславя и
близостта в употребата на специфичната лексика.
5. По произход основната част от лексиката за назоваване на
средства за мъчение е изконна славянска (88% в ОбПр и 85,4 % в СтПр).
Заетите чужди думи, дори от гръцки език, са изключително малко. Това се
вписва в тенденцията, следвана от старобългарските книжовници за
ограничаване на чуждите думи и в крайна сметка за запазване на чистотата
на старобългарския книжовен език.
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ЧЕТВЪРТА ГЛАВА
СИНТАГМАТИЧНИ ОТНОШЕНИЯ
Разглеждането на названията на средства за мъчение е свързано с
изясняване на синтагматичните отношения на тези съществителни с
езиковите единици от дясно и от ляво, които представят позицията им както
на основна, така и на зависима дума. Изследването на синтагматичния
контекст спомага за пълното представяне на названията на средства за
мъчение в двата Пролога и показва значимата роля както на прилагателните
имена и причастията, така и на глаголите, за уточняване на значението на
изучаваните съществителни от лексико-семантичната група названия на
средства за мъчение.
1.

Прилагателни имена и причастия, уточняващи
значението на лексеми за назоваване на средства за
мъчение в Обикновения и в Стишния пролог

При изследване на лексемите за назоваване на средства за мъчение в
ОбПр и СтПр, се открива, че прилагателните имена и причастията имат
важна функция за уточняване на семантиката на разглежданите
съществителните имена.
Оказва се, че от общо 139 названия на средства за мъчение 48 (т.е.
35%) нямат определение (прилагателно име или причастие), което да
пояснява семантиката на съществителните. В останалите случаи
присъствието на съгласувано определение е задължително и именно то
придава на съществителното значението средство за мъчение. В случаите,
когато употребата на уточняващо определение е факултативна, решаваща е
ролята на контекста.
Прилагателните имена, които се намират в дистрибуция с
названията на средства за мъчение, са: великъ, велии, водьнъ, воловъ,
волоуи, власьнъ, гов8ждь, гл9бокъ, дебелъ, длъгъ, жежькъ,
желэзьнъ,
камьнъ, коньскъ, кр9глъ, лютъ, мрачьнъ, мэдьнъ,
овьнъ, огньнъ, оловьнъ, остръ, плънъ, потворьнъ, садовьнъ,
смрадьнъ, с9коватъ, соуровъ, соухъ, трьмистъ, тьмьнъ, тьнъкъ,
т8жъкъ, оубииствьнъ, шьпковъ.
Причастията с уточняваща роля са: вр8щь, гор8щь, жег9щь,
кип8щь, клокот8щь, клопот8щь, неочищьнъ, обаянъ, пал8щь,
прилипа&щь, раждеженъ, разваренъ, скръшенъ, смръд8щь.
1. Наблюдението на лексемите, назоваващи средства за мъчение,
показва, че в определени случаи названието на уреда за мъчение
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представлява
устойчиво
словосъчетание
от
прилагателно
и
съществително име, като прилагателното е от семантичното гнездо
‘вещество’. Тези названия са: медьнъ волъ; сапогъ желэзьнъ, сапогъ
мэдьнъ; желэзьна р9ка, оловьна р9ка; ногъти желэзьни; мэдьна
чешюя; поясъ желэзьнъ; одръ желэзьнъ, одръ мэдьнъ; млатъ
желэзьнъ; опан1 желэзьн1; столъ желэзьнъ.
Употребата на уточняващото прилагателно в тези случаи е
задължителна, за да се предаде значението ‘средство за мъчение’.
Например, вол означава ‘животното вол’, а за да се назове уредът за
изтезание, се използва словосъчетанието нажежен меден вол, като то се
среща и в съкратения вид меден вол. Само ногъти означава ‘нокти на
човек или животно’, а за да се обозначи уредът за мъчение, се използва
словосъчетанието ногъти желэзьни. Одър и стол са названия на мебели,
те стават названия на уреди за мъчения в съчетание с уточняващите
прилагателни желэзьнъ, мэдьнъ. Поясът, ризата и обувките са части
на облеклото, в названия на средства за мъчение тези съществителни се
превръщат само в съчетание с прилагателните желэзьнъ, мэдьнъ.
За разлика от посочените словосъчетания, в синтагмите строужина
желэзьна – ‘желязна стружка’ и оукроухъ желэзьнъ – ‘къс желязо’,
прилагателното означава ‘веществото, което се съдържа в съществителното
име’. За разлика от железния вол, железните нокти и т. н., които са
специално изработени оръдия за изтезание на последователите на
християнството, стружките и късовете желязо са използвани от мъчителите
на християните като пригодени средства за изтезания.
2. Част от синтагмите представляват съчетание от съществително
име, което е название на средство за мъчение и едно уточняващо
прилагателно (причастие): (същ.+прил.), (същ.+прич.), (прил.+същ.),
(прич.+същ.)17. Наред с тези синтагми, в ОбПр и в СтПр се откриват и
случаи, когато съществителното се пояснява от две прилагателни (или от
прилагателно и причастие): (прил.+прил.+същ.), (същ.+прил.+прил),
(прил.+същ.+прил.),
(прич.+прил.+същ.),
(същ.+прич.+прил.),
(прич.+същ.+прил.).
Синтагмите от съществително и уточняващо прилагателно
(причастие) са двусъставни или трисъставни, като мястото на
определението с атрибутивна функция (прилагателно или причастие) може
да е пред съществителното или след него. Наблюденията показват, че
моделът с инверсия е предпочитан.
Двусъставни словосъчетания.

17

същ. – съществително име; прил. – прилагателно име; прич. – причастие
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В ОбПр се откриват следните модели18:
(същ.+прил.): ногъти желэзьни, сапог1 желэзьн1, р9ка
оловьна, р9ка желэзьна, опан1 желэзьн1, ключь желэзьнъ,
пр9тъ оловьнъ, глави3 мэдьно, трьз9бьць остръ, кладеньць
гл9бокъ, конобъ мэдьнъ, гвоздь желэзьнъ, млатъ желэзьнъ,
млатъ оловьнъ, желэзо кр9гло, жила гов8жда, жила соурова,
верига желэзьна, врьвъ тьнька, ремень с1ровъ, трьсть остра,
рогъ остръ, мэхъ волоуи, д8гъ волоуи,
игдия камьна, пещь
огньна, жератъкъ огньнъ, жератъкъ жежъкъ, камень т8жъкъ,
камень великъ, камень велии, масло дрэвэно7
(същ.+прич.): сапог1 раждежен1, сковрада гор8ща, шлэмъ
раждеженъ,
конобъ
раждеженъ,
конобъ
вр8щь,
ражьнъ
раждеженъ, ражьнъ гор8щь, млатъ гор8щь, желэзо раждежено,
вода вр8ща, олово вр8ще, олово раждежено, смола вр8ща, 9гли3
гор8щи3, пещь раждежена.
(прил.+същ.): желэзьни ногъти, оловьнъ млатъ, остро
желэзо, волоуи жил1, лютъ оцьтъ, потворьно зели3, дрэвэно
масло.
В СтПр вариантите са следните:
(същ.+прил.): волъ мэдьнъ, ногъти желэзьни, одръ
желэзьнъ, сапог1 желэзьн1, сковрада огньна, кадь желэзьнъ,
клоувия желэзьна, тиганъ желэзьнъ, строужина желэзьна,
соулица желэзьна, оукроухъ желэзьнъ, щитъ желэзьнъ, сол1га
оловьна, трьз9бъ остръ, скрада огньна, столъ желэзьнъ, 9дица
желэзьна, 9дица остра, ражьнъ желэзьнъ, гвоздь желэзьнъ,
гвоздь длъгъ, млатъ желэзьнъ, желэзо т8жько, омлатъ
желэзьнъ, жил1 волоуи, верига огньна, ремень тьнькъ, оцьтъ
лютъ, синапъ лютъ, рогъ овьнъ, трьсть остра, ст9па камьна,
пещь огньна, жератъкъ огньнъ, камень т8жъкъ, стлъпъ соухъ,
тьмьница мрачьна, тьмьница люта, тьмьница смрадьна.
(същ.+прич.): поясъ раждеженъ, сковрада раждежена, шлэмъ
раждеженъ, лемежь раждеженъ, тиганъ раждеженъ, конобъ
18

Словосъчетанията са представени според нормите на старобългарската
граматика, без да се отчитат фонетичните особености, срещани в ОбПр и в СтПр.
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вр8щь, ражьнъ раждеженъ, желэзо раждежено, олово вр8ще,
олово клокот8ще, олово клопот8ще, 9гли3 гор8щи3.
(прил.+същ.): желэзьни ногъти, желэзьн1 сапог1, желэзьнъ
столъ, желэзьна 9дица, мэдьнъ конобъ, остръ гвоздь; остро
желэзо, т8жько желэзо, мэдьнъ облогъ, желэзьно чесало, остра
кръпа, желэзьнъ омлатъ, волоуи жил1, соурова жила, тьнька
врьвъ, соуровъ ремень, остра трьсть, воловъ тлъп1гъ, обаяно
б1ли3, велик1и камень, разварено масло, садовьн13 вэтви,
мрачьна тьмьница, тьмьна тьмьница7
(прич. + същ.): раждежено желэзо.
Съпоставката на различните модели двусъставни словосъчетания е
представена в таблица.
Таблица 9. Типове двусъставни словосъчетания в ОбПр и в СтПр
Словосъчетание
ОбПр
СтПр
(същ.+ прил.)
60%
51%
(същ.+прич.)
29%
18%
(прил.+ същ.)
11%
30%
(прич.+ същ.)
–
1%
Словосъчетанията от модела с инверсия на определението са наймногобройни – около 90% за ОбПр и приблизително 70% за СтПр.
Трисъставни словосъчетания. Този тип словосъчетания се срещат
значително по-рядко, представляват общо 24 случая в двата Пролога.
В ОбПр се откриват два модела:
(същ.+прил.+прич.): волъ мэдьнъ раждеженъ, одръ желэзьнъ
раждеженъ, одръ мэдьнъ раждеженъ, одръ желэзьнъ гор8щь,
поясъ желэзьнъ гор8щь, конобъ мэдьнъ раждеженъ, ражьнъ
желэзьнъ раждеженъ, желэзо остро гор8що.
(същ.+прич.+прил.): сапог1 раждежен1 мэдьн17
В СтПр се откриват следните варианти:
(прил.+същ.+прич.): желэзьнъ одръ раждеженъ, желэзьнъ
поясъ раждеженъ, желэзьни клэщи раждежени, остро желэзо
раждежено, мэдьнъ волъ раждеженъ.
(същ.+прил.+прич.): волъ мэдьнъ раждеженъ, одръ мэдьнъ
раждеженъ, одръ желэзьнъ раждеженъ, ражьнъ желэзьнъ
раждеженъ.
Останалите модели трисъставни словосъчетания в СтПр са
следните:
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(прил.+прил.+същ.): остръ желэзьнъ гвоздь, власэна остра
кръпа.
(същ.+прил.+прил.): жила гов8жда соуха.
(прич.+същ.+прил.): раждеженъ млатъ желэзьнъ.
(прил.+прич.+същ.): мрачьна смръд8шта тьмьница.
(прич.+прич.+ същ.): прилипа&ште жег9ште б1ли3.
С най-многобройни примери са представени моделите:
(същ.+прил.+прич.) – 12 случая и (прил.+същ.+прич.) – 5 случая. Те
представляват разширен вариант на двусъставните модели от (същ.+прил.)
и (прил.+същ.), като третият елемент – причастието – в 15 от случаите е
един и същ – раждеженъ, и само в два случая е гор8щь. И двете причастия
са образувани от глаголи със значение ‘горя’.
Таблица 10. Съотношение между дву- и трисъставните
словосъчетания в двата Пролога
Словосъчетания
ОбПр
СтПр
Двусъставни
83%
85%
Трисъставни
17%
15%
3. Наблюдението над словосъчетанията показва, че има случаи
както на семантична хаплология, така и на удвояване на смисъла.
Семантична хаплология е налице в случаите, когато е посочено
само от какъв материал (обикновено метал) е изработено средството за
мъчение, а от контекста се подразбира, че това средство е нагорещено,
врящо, остро, лепливо, за да причинява страдание (вж. Втора глава, с. 37).
За разлика от словосъчетанието одръ желэзьнъ раждеженъ,
което има усложнена структура, в словосъчетанията одръ желэзьнъ и
одръ мэдьнъ причастието раждеженъ е пропуснато и се подразбира от
контекста.
С непълна структура е словосъчетанието раждеженъ поясъ, тъй
като се подразбира, че щом е нагорещен, уредът е изработен от метал. В
двата Пролога се среща словосъчетанието сапог1 желэзьн1, като от
контекста става ясно, че причастието раждежен1 се подразбира.
В словосъчетанието конобъ мэдьнъ е упоменато само от какъв
метал е изработен котелът, използван за изгаряне на мъчениците, а
контекстът подсказва, че този котел е нагорещен. Аналогичен е случаят с
израза ражьнъ желэзьнъ в СтПр:
от контекста става ясно, че
причастието раждеженъ се подразбира, без да е изрично упоменато.
При удвояване на смисъла значението на единия от елементите на
словосъчетанието с някакъв свой признак се покрива със значението на
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другия (вж. Втора глава, с. 36). Случаи с удвояване на смисъла в двата
Пролога са: 9дица остра, рогъ остръ, защото както в съществителното
кука, така и в съществителното рог присъства семата острота.
В словосъчетанията: гвоздь желэзьнъ, млатъ желэзьнъ,
омлатъ желэзьнъ, верига желэзьна уточняващото прилагателно носи
удвояване на смисъла, тъй като гвоздеят, чукът и веригите обикновено се
изработват от желязо.
В словосъчетанията 9гли3 гор8щи3, пещь огньна, жератъкъ
огньнъ, жератъкъ жежъкъ също е налице удвояване на смисъла, защото
в названията въглен, пещ и жарава се съдържа семата гореща, огнена,
нажежена.
Удвояване на смисъла се открива и в словосъчетанията мрачьна
тьмьница и тьмьна тьмьница, тъй като мотивиращата лексема на
названието тьмьница е прилагателното тьмьнъ. Това прилагателно, както
и синонимната му форма мрачьнъ имат доминатна сема лишен от
светлина.
4. В редица случаи присъствието на определение към
съществителното не е задължително. Уточнението, че врящото масло,
използвано за изгаряне на мъченика, е дървено, не е съществено в израза
масло дрэвэно, защото веществото е средство за мъчение, независимо от
това какъв е неговият произход.
В словосъчетанието стлъпъ соухъ прилагателното не е
съществено за поясняване на средството за мъчение и се постига удвояване
на смисъла, защото съществителното носи сема ‘неодушевеност’. Дори да
не е упоменато какъв е стълбът, той е средство за мъчение, тъй като за него
завързват мъченика, подложен на изтезания.
В израза садовьн13 вэтви определението не е съществено,
защото носи удвояване на смисъла – независимо дали е уточнено какви са,
клоните на дървото са средство за мъчение в контекста на житието.
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2.

Глаголи, уточняващи значението на лексеми за
назоваване на средства за мъчение в Обикновения и в
Стишния пролог

При изследване на лексемите за назоваване на средства за мъчение в
двeте разновидности на Пролога – ОбПр и СтПр, се установява, че наред с
прилагателните имена и причастията, важна функция за уточняване на
семантиката на разглежданите съществителните имена имат редица
глаголи.
Глаголите се разглеждат както от граматично, така и от семантично
гледище. Като обект на изследване от синтактична гледна точка глаголите
се представят в рамките на словосъчетанията, в които са включени. Найобщо разглежданите синтагми се разделят на две основни групи според
наличието или отсъствието на предлози: безпредложни и предложни
словосъчетания. Специално внимание се отделя на глаголите, които
означават действия, свързани с мъченията на християните. Именно
глаголите са допълващи и уточняващи в тези синтагми и това определя
функционирането им в системата от названия на средства за мъчения.
Вариантите в употребата на глаголите, наблюдавани в конкретните
текстове, които разкриват системния характер на езиковите явления,
проявени в речта – на равнището на текста, се класифицират по следния
начин.
І. Видове словосъчетания от граматично гледище.
1. Според наличието или отсъствието на предлог в синтагмата,
словосъчетанията биват два основни вида: безпредложни и предложни.
А.
Безпредложни
словосъчетания.
Част от
синтагмите
представляват словосъчетание от глагол и съществително име (гл+същ.)19
или обратно (същ.+гл.). И в двата Пролога преобладават безпредложните
словосъчетания: в ОбПр те са 68 %, а в СтПр – 70 %. Обикновено
съществителното име е в тв. падеж.
(гл.+същ.): Общи за двата Пролога:
- в деятелен залог: повелэ бити жьзли3мь; прожегош8 ражн1;
прив8заш8 веригами; повелэ съв8зати веригами; повелэ
съкроушити веригами; обвивъш8 врьвии; сът8гош8 врьвии;
повелэ сът8гн9ти ремени; прив8заш8 камень.
- в страдателен залог: съсэченъ б1стъ мечев1; стръганъ
б1стъ мечемь; стръганъ желэз1; прив8занъ б1стъ веригами;
би3нъ б1стъ жьзли3мь; повэшена съв8занъ б1стъ, (съв8зани
б1ш8) веригами; обложенъ веригами; съв8занъ б1въ 9жи;
19

гл. – глагол;
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съв8зана б1стъ врьвьми; оуязвленъ б1стъ копи3мь; оударенъ
копи3мь; оудавленъ б1стъ омофоремь7
В ОбПр: биш8 глави3мь; истлъкош8 паличи3мь; закла
рогомь; положи на опан1; би3мь б1стъ хл9ди3мь; растренъ
б1стъ пило&; би3нъ б1стъ паличи3мь; би3нъ б1стъ млат1;
напо3нъ б1стъ зелия; съв8зана д9гомь; събоденъ б1стъ
трьстьми7
В
СтПр: сът8гн9ш8
врътежемь;
стръгана
б1стъ
гребеньц1; прэстръганоу 3моу б1ти трьз9бомь; посэченъ
сэкиро&7
В част от словосъчетанията глаголът стои след името, което
назовава средство за мъчение. За разлика от прилагателните имена с
атрибутивна функция, уточняващи значението средство за мъчение, където
отчетливо се откроява групата с инверсиран словоред, при глаголите
съотношението между двете групи модели (гл.+същ.) и (същ.+гл.) е
приблизително еднакво.
(същ.+гл.): Общи за двата Пролога: дрьколи3мь съкроушиш8;
камень
прив8заш8;
мечемь
съконьчани
б1ш8;
дрэвомь
съкроушенъ б1стъ; дрэвес1 би3ни б1ш8; желэз1 кро3нъ
б1стъ; жьзли3мь би3нь б1стъ; палицами тепенъ б1стъ;
палицами би3нъ; колес1 посэка3ми; млат1 би3нъ; ножемь
изрэзана б1стъ; тръсинами сът8женъ б1стъ.
В ОбПр: чрэп1 стръгаш8; гаросомь помазавъше; пр9т1
би3нъ б1стъ; трьз9бьци стръганъ б1стъ; потвор1 напо3нъ
б1стъ; сэчивомь съсэченъ.
В СтПр: соуровицами нападъше; стрэлами състрэлэнъ;
гребеньц1 стръжааше; чесальми стръгати; брэм8 навръзьше;
омлатомь би3нъ б1стъ; батог1 би3на; окови сковани; солигами
би3нъ; трьз9бомь стръганъ б1стъ; 9дицами тръзани б1ш8,
9дицами растръза3тъ с8, 9диц9 проложивъше; щитъ положиш8;
скобами сътэгъше; к1# възложиш87
Наблюдават се следните граматични значения на глаголните
форми:
- 3 л. ед.ч., аорист: испече на сковрадэ;
- 3 л. мн.ч., аорист: въвръгош8 въ ровъ;
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- 3 л. ед.ч., аорист + инфинитив: повелэ бити жилами
гов8ждами;
- страдателни конструкции: мин. страд. прич. + 3 л. ед.ч., аорист на
б1ти: въвръженъ б1стъ въ ровъ.
Използването на глаголни форми в 3 л. ед. или мн. число е
обусловено от наративността на проложните текстове.
Когато глаголните форми са в 3 л. ед. ч., конструкцията обикновено
е страдателна и се акцентира върху действието, което християнинът
получава: стръганъ б!стъ мечемь. Когато глаголът е в 3 л. мн. ч.,
конструкцията е в деятелен залог и акцентът е върху действието
(измъчване): оубиш8 камени3мь. Извършителите на глаголното действие
(мъчителите) присъстват имплицитно, без да са изрично посочени. И в
двата Пролога преобладават глаголи в 3 л. ед.ч. В ОбПр процентното
съотношение между глаголите в 3 л. ед.ч. и тези в 3 л. мн. ч. е 69,5 % : 30,5
%. В СтПр в 3 л. ед.ч. са 62 % от глаголите срещу 38 % в 3 л. мн. ч.
Формите в страдателен залог в ОбПр са 62 % спрямо 38 % глаголи в
деятелен залог. В СтПр 55 % от глаголите са в страдателен, а 45 % - в
деятелен залог.
Използваното глаголно време е аорист. Наблюдават се
изключително редки случаи на употреба на имперфект: 1 в ОбПр и 4 в
СтПр, например: воскъ въливаах9. В част от словосъчетанията липсва
формата на спомагателния глагол и причастието поема функцията на лична
глаголна форма: написанъ игло& и чрьниломь, тъй като наред с
атрибутивна си функция, причастията “могат да образуват и предикативен
център в синтагма с функция, близка до глаголната” [Граматика 1993: 207].
Б. Предложни словосъчетания. Около 32 % от словосъчетанията в
ОбПр са с участие на предлог (въ, на, къ, по, междоу). В СтПр
приблизително 30 % от словосъчетанията на глагол и съществително име,
назоваващо средство за мъчение, включват и предлог, който въвежда името.
Словосъчетания с участие на предлог въ:
(гл.+въ+същ.): Общи за двата Пролога: въвръгош8 въ конобъ;
въвръгош8 въ море; въвръже въ ровъ; въвръже въ рэк9;
въвръжена въ пещь; въвръже въ огнь; въвръже въ тьмьниц9;
затвори въ тьмьници.
В ОбПр: въвръже въ мэдь; въложени б1ш8 въ мэхъ;
въвръжена б1стъ въ врэтищи; въвръжена б1въши въ 3зеро;
въвръже въ кладеньць.
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В СтПр: въвръже въ клоувия; въвръгош8 въ котьли;
въложена въ врэтище; въврэщи въ кадь; въвръже въ
стоуденьць.
(въ+същ.+гл.): Общи: въ море въвръженъ б1стъ; въ огнь
въвръже; въ
ровъ
въвръгош8;
въ
пещь
въметн9ш8
(въметн9ти); въ пещь въвръжена; въ тиганъ въвръжен1
б1ш8; въ тьмьниц9 въвръженъ б1стъ; въ тьмьниц9
въсадиш8; въ врэтище въложенъ б1стъ; въ вод9 въвръжена
б1стъ.
В ОбПр: въ игди& въвръженъ б1стъ.
В СтПр: въ лади& въвръгъ; въ тлъп1гохъ въложивъше;
въ скрад9 въвръженъ; въ тиганъ въвръженъ; въ мрэж9
оудавленъ; въ ст9п9 въложени; въ тьмьници положенъ б1стъ;
въ 3зеро въвръжен1 б1ш8; въ рэк9 въвръжени б1ш8; въ
п9чин9 б1ш8.
С участие на предлог на:
(гл.+на+същ.): Общи: повэсиш8 (повэшена б1въши) на
дрэвэ; прив8зана на колэ; прив8занъ (-а) б1стъ на колеса;
съв8занъ б1въ на колов1.
В ОбПр: положи на опан1; повэшенъ б1стъ на сосэ;
вэшена б1въши на кипариси.
В СтПр: повэшена б1въши на кипариси; на кръстэ
расп8тъ б1въ; повэшенъ на кръстэ.
(на+същ.+гл.): Общи: на колеси прив8занъ (-а) б1стъ; на
дрэвэхъ пригвождени б1ш8; на дрэвэ расп8тъ б1стъ; на
кръстэ пригвожденъ; на бръвьнэ повэшенъ; на колеси
раст8женъ.
В ОбПр: на скар9 въложи. В СтПр: на певъки повэшенъ.
С участие на предлог къ:
(гл.+къ+същ.): Общи: прив8занъ къ финикома.
С участие на предлог по:
(по+същ.+гл.): Общи: по трънию влачимъ.
СтПр: по чрэпицахъ влачена б1стъ; по драчию растръзаш8.
(същ.+ по+ гл.): Общи: ризами по ранамъ тренъ б1стъ;
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С участие на предлог междоу:
(гл.+междоу+същ.): Общи: съв8занъ
междоу
дъвэма
стлъпома; раст8женъ междоу дъва стлъпа7
2. Специално внимание заслужават синтагмите, които включват
глагол и устойчиво словосъчетание. При тях моделът е [гл.+(същ.+прил.)],
като в изследваните текстове се откриват и следните варианти:
[гл.+(същ.+прил.)]: Общи: повелэ бити жилами волоуями;
прэпоясавъ
поясомь
желэзномь;
стръгана
нокътьми
желэзн1ими.
ОбПр: би3нъ б1стъ р9кама 3ловэнома.
[гл.+въ+(същ.+прил.)]: Общи: въвръженъ б1стъ въ волъ
мэдьнъ; обоу3нъ б1стъ въ сапог1 желэзн1.
[въ+ (същ.+прил.)+гл.]: Общи: въ риз9 мэдьн9 облэченъ
б1въ; въ сапог1 желэзьн1 обоу3нъ б1стъ.
[гл.+ на+(същ.+ прил.)]: Общи: положи на одръ мэднэ.
[на + (прил. +същ.)+гл.]: Общи: на желэзьнэ столэ посаденъ.
По отношение на назоваването на средство за мъчение Тези случаи
са най-безспорни по отношение на, тъй като глаголът има придружаваща
роля, да обозначи извършваното действие със съответния уред за мъчение.
Названието на уреда за мъчение е устойчиво словосъчетание, в което
прилагателното обичайно е в постпозиция спрямо съществителното име.
3. Синтагми, които включват глагол и уточняващо допълнение.
Въпреки че повечето от глаголите означават завършено действие,
което обхваща цялото тяло на измъчвания християнин, например
стрэлами стрэлэнъ, една част от глаголите означават действие, което
засяга точно определена част от тялото на християните, подложена на
изтезания (с ръжен са изгорени ушите, с камък са разбити челюстите,
синап е наливан в ноздрите и т.н.). За да изразяват значение измъчване, в
словосъчетанията, които включват такъв глагол, задължително присъства
уточняващо допълнение. Например, изразът наливам олово (смола,
синап, сяра) сам по себе си не носи семантика ‘измъчвам’, докато наливам
олово в устата е синонимен на ‘изтезавам’.
Поради голямата вариативност на мястото на уточняващото
допълнение спрямо глагола тук групирането на моделите не е
целесъобразно.
Общи: желэз1 проврътэш8 оуши; желэз1 прожегош8
оуши 3го; желэз1 оуши 3моу съжегош8; камени3мь съкроушиш8
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оуста, з9би; олово вълия въ оуста;20 сэр9 въливати въ оуста;
желэзо въложи въ оуста; въ грътанъ смол9 вълияш8; синапъ
въ ноздри вълияш8; пронъзи мечемь ребра; дрьколи3мь ребра
съкроушиш8; биш8 ремени3мь по сьсьцема и по ребромь; огнемь
подъжеже ребра; камени3мь поби3нъ б1стъ голэни; ражьн1
гр9ди съжегош8; възлива&ще по ранамъ оцьтъ съ соли&.
В ОбПр: соулицами прободенъ въ 9троб9; изби голэни
брадвами; проврътэаше петэ ключи; чешоуя на ребрэ при8тъ;
написанъ по лицоу игло& и чрьниломь.
В СтПр:
9дицами
вэждэ
растръзаш8;
омлатомь
съкроушити пръст1; омлатомь съжеже м1шьц8; 9гли3 р9цэ 3го
прогорэвъши; кръпами язв1 тр1ти (трияаше); кръпами язв1
потрьваах9; клэщами оуд1 изъвлэче;жоупеломь въливати въ
оуста 3моу; ребра попалиш8 папири3мь; соулицами събодена по
ребрахъ; чешоуя по ребрахъ обложенъ; б1лии възливати на
ранахъ; оукроухъ положи на длани; наложиш8 брэм8 на ши&;
оукроухомь по лицоу би3на б1въши; платомь по язви трияах9;
очи 9дицами извлэкош8; облог1 подъ м1шьци подъложиш8; въ
кладэ заби нозэ; лемешь на пръсэхъ 3го положиш8; кроил1 по
оудесэхъ рэзаах97
4. Видове глаголи от словообразователна гледна точка. Глаголите,
които уточняват значението средство за мъчение от гледна точка на
словообразуването се характеризират според наличието или липсата на
префикс.
Една част от глаголите са непрефигирани: бити, бости, врэщи,
рэзати, тр1ти7
Други са префигирани:
с префикс въ-: въврэщи, въжещи, въметн9ти, върин9ти,
въсадити7
с префикс въз-: възварити, възливати7
20

Въпреки че приличат на обстоятелствени пояснения за място, случаи като този се
причисляват според синтаксиса към непреките допълнения: “…съчетания с
предлози на, в, у, при, срещу, подир, към и др. могат да бъдат в ролята на непряко
допълнение, когато съществителното име по начало не означава място, а лице, част
от тялото или абстрактно съществително за явление, действие и др.” [Синтаксис
1983: 193 – 194].
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с префикс за-: забити, заклати, запалити7
с префикс изъ-: извлэщи, изрэзати7
с префикс на-: наврьзати, налияти, наложити7
с префикс о-: опалити7
с префикс объ-: обити, обложити7
с префикс отъ-: отъсэщи7
с префикс по-: повэсити, полагати, положити, попалити,
потр1вати7
с префикс при-: пригвоздити, при#ти, прив8зати7
с префикс про-: пробости, пронисти7
с префикс прэ-: прэпоясати7
с префикс разъ-: раждещи, расп8ти, растръзати7
с префикс съ-: съв8зати, съкроушити, съжещи, състрэлэти,
сътегн9ти7
с префикс оу-: оубити, оурэзати7
ІІ. Групи глаголи от семантично гледище.
Една част от глаголите изразяват действия, които представляват
мъчения, а други са изразители на мъчение само в съчетание със
съществителното име. Според семантичното групиране на глаголната
лексика в българския език, предложено от Ст. Георгиев, по-голяма част от
изследваните тук глаголи принадлежат към групата на глаголите за
дейност [Георгиев 1993: 129]. Те образуват едно от най-обемните по
лексикален състав семантични полета и представляват наименования на
реални и конкретни действия, които “засягат предмета и го обхващат
цялостно или с оглед на някои негови страни, положения и функции”.
Както отбелязва авторът, “Типовото лексикално значение за дейност според
най-общия диференциален признак, който непосредствено интерпретира
доминантното значение и внася вътрешната му лексикална разчлененост, се
разделя на следните типологични подзначения: за обработка на предмета, за
промяна на положението и състоянието на предмета, за въздействие и др.”[
Георгиев 1993: 132].
Част от глаголите в текста на ОбПр и СтПр сами по себе си
означават действие, което предизвиква страдание, дори да липсва
средството за мъчение: бия (бити), изтезавам (стрьгати), удрям
(оударити), приковавам (пригвоздити, расп8ти), заколя (заклати),
отрязвам (отърэзати, оурэзати, оусэкн9ти), отсичам (отъсэщи,
съсэщи, съсэкати), убивам (оубити, побити), влека (влачити,
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влэщи), стрелям (стрэляти, състрэляти), удушавам (оудавити). В
случаи като стрэлами състрэлэнъ, копи3мь оуязвл3нъ, когато
глаголът е поясняван от средство за мъчение, се наблюдава удвояване на
смисъла.
Според действието, което означават, глаголите се разделят на
следните групи: поставяне на тялото на мъченика в определено положение
(неподвижно, разпънат, окачен); оказване на механично въздействие върху
тялото на мъченика (нанасяне на побой, разкъсване целостта на кожата,
триене върху разранената повърхност на кожата); топлинно въздействие
върху изтезаваните християни; оказване на външно въздействие върху
мъчениците чрез течности; оказване на въздействие чрез остър предмет
върху тялото на измъчваните християни; отнемане на живота на
мъчениците.
1. Глаголи, които означават ‘поставяне на тялото на мъченика в
определено положение’. В тази група се оформят три подгрупи: за отнемане
на мъченика на възможността да се движи; за приковаване на кръст; за
окачване на християнина да виси.
1.1. Глаголите, които имат обща сема ‘принудително правя нещо да
стои неподвижно’, са:
прив8зати,
съв8зати, сът8гн9ти,
зат8гн9ти, обвити. Неутралният глагол в синонимния ред е прив8зати
(връзвам). В съчетание с верига този глагол изразява значението
‘оковавам’: прив8зати (+верига, желэзо), съв8зати (+верига, 9за).
Когато към прив8зати се прибави косвено допълнение, въведено с
предлога къ (+къ: дрэво, финикъ, колъ, стлъпъ, вэтвь), глаголът се
проявява с основното си значение: ‘принуждавам да стои неподвижно чрез
плътно закрепване към дърво (финикова палма), кол, стълб, клон’. В
съчетание с колело (на мъченията) изразът завързвам за колело прив8зати (+къ коло) е равнозначен на ‘измъчвам’. Прякото допълнение
във вин. пад. прив8зати камень обикновено изисква пояснение (на
шията, за нозете).
Глаголът сът8гн9ти (стягам) има значение ‘връзвам много силно’
и се отличава по семата интензивност: сът8гн9ти (+ врьвь, ремень,
тръсина); затегн9ти (+въ врэтище). Стягам във въртеж –
сът8гн9ти (+въ врътежь) е израз, който е синонимен на ‘строшавам
костите’. Контекстов синоним е глаголът строшавам съкроушити (+въ
врътежь), който се отличава спрямо сътегн9ти по семата резултат и
означава ‘стягам силно, докато доведа действието до резултат’, т.е. до
разрушаване на обекта (мъченика), който търпи посоченото действие.
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Вид връзване чрез многократно повтарящи се движения около оста
изразява глаголът обвити (омотавам) – обвити (+врьвь).
1.2. Глаголът расп8ти (разпъвам) има основно значение ‘правя
нещо да се разгърне по цялата си площ’: расп8ти (+на крьстъ, на
стлъпъ). Синонимни глаголи, изразяващи мъчение чрез поставяне на
тялото върху кръст, са: приковавам – пригвоздити (+на крьстъ,
гвоздь) и разтягам – растегн9ти (+на стлъпъ), които означават
‘измъчвам чрез разпъване’. Когато е в съчетание със съществително име в
тв. пад., глаголът показва средството за осъществяване на действието (с
гвоздеи), а когато е в съчетание със съществително, въведено с предлог на,
показва мястото на осъществяване (обикновено на кръст, но може и на
стълб).
1.3. За означаване на ‘окачвам да виси’ обикновено се използват
глаголът вэсити и производният му повэсити. Непрефигираният глагол
изразява несвършено по вид действие с неустановена продължителност
вэсити (+ на дрэво, кипарисъ), докато глаголът повэсити показва, че
действието е доведено до резултат повэсити (+на дрэво, кипарисъ,
брьвьно, на стлъпъ). Изразът повэсити на крьстъ (окачвам на кръст)
- е синонимен на глагола разпъвам; в окачвам на дърво (кипарис, греда,
стълб) глаголът се проявява с основното си значение. Съчетанието на
глагола с название за мъчение в тв. пад. пояснява действието според
средството за осъществяване – с ремък: повэсити (+ремень), а
дистрибуцията с названието клетка, въведено с предлога въ, показва
мястото на извършване: повэсити (+въ клоувия).
2. Глаголи, които означават ‘оказване на механично въздействие
върху тялото на мъченика’. Тези глаголи се разпределят в три подгрупи: за
нанасяне на побой, за разкъсване целостта на кожата, за триене върху
разранената повърхност на кожата на изтезаваните.
2.1. Глаголите, които означават ‘нанасяне на побой’, са: бити,
млатити, напасти, расчесати, сътр1ти, оударити. Най-неутралният
член на синонимния ред е глаголът бити, който означава ‘нанасям побой’.
Глаголът оударити (+палица, дрэво, камень) изразява обикновено
еднократно действие, ако липсва допълнително уточнение. В сравнение с
него, млатити (+жил1 гов8жд1) означава ‘бия с особена жестокост и
свирепост’ и се отличава по семата интензивност. Останалите глаголи имат
значение за мъчение в контекста, в дистрибуция с названието на средство за
мъчение: напасти (+соуровица) показва ‘нахвърлям се ожесточено върху
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някого, за да му навредя’; расчесати (+ремень) има семантика, която е
стилистично снижена, разговорна ‘пребивам до смърт’.
Глаголът бити се среща в съчетание с голям брой съществителни
имена, които служат като названия на средства за мъчение: бич (батогъ,
жил1 гов8жд1, жил1 волоуи, ремень), тояга (дрэво, жьзлъ, коли3,
палица, сол1га, тръсти3), камък (камень), чук (млатъ, омлатъ), рог
(рогъ), железен къс (желэзьнъ оукроухъ).
Като контекстов синоним в реда може да се посочи глаголът
съкроушити, който показва, че действието е доведено до резултат; в текста
е в дистрибутивни отношения с: чук (млатъ), верига (9за), тояга
(палица), камък (камень) и означава ‘бия, докато строша костите на
мъченика’.
2.2. Глаголите, които означават ‘разкъсване на целостта, раздиране’,
са: стръгати, растрьзати, раздьрати, съдьрати, грести. Найнеутралният глагол стръгати (+ногъти желэзьни, желэза) в
синонимния ред има семантика ‘изтезавам’, но под влияние на средството
за мъчение се подразбира ‘чрез разкъсване на телесната цялост’. Глаголът
растрьзати (+драчи3, тръни3) също означава ‘изтезавам’, като
средството за мъчение – бодливи храсти и тръни, конкретизира действието.
Раздиране на човешка плът означават раздьрати и съдьрати (+ногъти
желэзьни), отново под влияние на устойчивото словосъчетание, което
означава уреда за мъчение. На текстово равнище синоним от тази редица е
глаголът грести (+чрэпина), който има значение ‘дълбая навътре’ и се
отличава по семата дълбочина.
Специално място в този синонимен ред заемат глаголите влачити и
влэщи. Те са контекстови синоними, които в системата на езика не са
близки по значение с разглежданите глаголи. Значението на глагола
влачити (влека) е ‘принудително местя върху повърността’, но влача по
тръни (камъни, глинени късове, ръжени) влачити (+тръни3,
камени3); влэщи (+чрэпина, ражьнъ) означава ‘принудително местя
нещо по повърхността на остри предмети с цел да предизвикам
разраняването му’.
2.3. От глагола тр1ти (трия) – ‘извършвам повтарящо се движение
върху повърхността’ производен глагол от свършен вид е потр1ти, а от
вторичен несвършен вид – потр1вати. И трите глагола обозначават
действие ‘раздразване (на раните на мъчениците) с помощта на съответното
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вещество / материя’: потр1вати (+кръпа); потр1ти (+соль и оцьтъ);
тр1ти (+оцьтъ, соль, платъ, кръпа, чрэпина).
3. Глаголи, които означават ‘топлинно въздействие върху
изтезаваните християни’.
Общото значение на тези глаголи е ‘изгаряне на част (-и) от тялото
или на цялото тяло’: палити, горити, жещи. Глаголите от синонимния
ред се различават по семите интензивност и продължителност: докато
палити има значение ‘правя нещо да гори’, то горити има смисъл
‘излъчвам силна топлина’, а жещи
означава ‘горя много силно’.
Производните глаголи, образувани с префиксите въ-, въз-, за-, о-, по, раз-, съ-, имат значение, подобно на значението на основния глагол, от
който са образувани, но се различават по нюансите, които наслагват
съответните префикси. Непроизводните глаголи палити и жещи се
съчетават с названията: факел (свэща), чук (млатъ), огън (огнь).
Наличието на префикс показва, че действието, означено от произвеждащия
глагол, се довежда до резултат: запалити (+огнь); опалити (+ражьнъ,
волъ мэдьнъ, млатъ, огнь, свэща); попалити (+папири3, огнь,
свэща); въжещи (+скрада); зажещи (+скрада, огнь, свэща);
раждещи (+б1ли3, воскъ, кадь, клэща, лемешь, облогъ, оукроухъ,
тиганъ, щитъ, волъ мэдьнъ, млатъ, поясъ желэзьнъ, сапог1
желэзьн1, ражьнъ, сковрада желэзьна, шлэмъ, желэза); прожещи
(+огнь); съжещи (+волъ мэдьнъ, ражьнъ, желэза, огнь, свэща),
ожещи (+свэща).
Наред с тези синтагми, включващи глаголи, чиято семантика е
свързана с изразяване на горене с различна продължителност и
интензивност, определено място заема група синтагми, които имат общо
значение ‘измъчвам чрез изгаряне’, като при тях особено важно е
устойчивото словосъчетание, назоваващо средство за мъчение. В тази
група се включват синтагмите: сэсти (посадити) на столъ желэзьнъ
раждеженъ; възложити (положити) шлэмъ раждеженъ; опоясати
(прэпоясати) поясъ желэзьнъ раждеженъ. За разбирането на тези
изрази може да се използва противопоставянето им със свободните изрази,
в които уточняващо прилагателно или причастие липсва. Докато сядам на
стол означава ‘приемам специфично положение на тялото’, сядам на
нажежен железен стол в контекста на ОбПр и на СтПр има смисъл ‘при
сядане изгарям част от тялото си’. Изразът препасвам пояс е със значение
‘обгръщам кръста си с пояс с цел да го предпазя’, а препасвам нагорещен
железен пояс означава ‘изгарям кръста’. Аналогично е положението при
164

израза слагам шлем ‘поставям върху главата си шлем с цел да я предпазя’ и
слагам нажежен шлем ‘изгарям главата’. В тези синтагми значението на
глагола се синонимизира с глагола изгарям.
4. Глаголите, които означават ‘оказване на външно въздействие чрез
течности’, са производни от лиэти, кропити, мочити. Неутралният
глагол в синонимния ред е поливам ‘изливам течност’: полияти (+соль и
оцьтъ); поливати (+масло, оцьтъ); вълияти (+жератъкъ, оцьтъ и
соль, синапъ); възлияти (+оцьтъ и соль, синапъ); въливати
(+жоупелъ); възливати (+б1ли3, воскъ, жоупелъ, масло, олово,
смола, сэра). Глаголът кропити (ръся) има значение ‘изливам течно
вещество под формата на капки’ и се отличава спрямо глагола поливам по
намалената интензивност на извършваното действие: кропити (+масло);
покропити (+масло); покропляти (+оцьтъ); окропити (+медъ).
Производните глаголи, образувани с префиксите по-, о- изразяват
завършеност на действието, изразявано чрез произвеждащия глагол.
Семантиката на омочити (намокрям) е ‘потапям изобилно в течност’:
(+омочити масло), а глаголът помазати (помазвам) помазати (+масло,
медъ) е контекстов синоним, който има експресивен оттенък, защото
предизвиква асоциации с помазването на Исус с миро. Разтопените
вещества за мъчение в ОбПр и в СтПр са олово, смола, сяра и восък, и са се
използвали за горене на телата на мъчениците: словосъчетанието заливам с
(разтопено) олово се синонимизира с ‘изгарям’. Съществителното жарава
съдържа в себе си сема ‘силно сгорещена’ и синтагмата посипвам с
жарава е синонимна по значение с глагола изгарям. Разяждащите вещества
оцет и синап причиняват силна болка: синтагмата наливам оцет и сол (в
раните) е синонимен на ‘изтезавам’.
5. Глаголи, които означават ‘оказване на въздействие чрез остър
предмет върху тялото на измъчваните християни’. Тези глаголи образуват
две подгрупи: за съсичане и за пробождане.
5.1. Глаголите, които имат значение ‘сека’: сэшти, рэзати,
изрэзати, отрэзати, отсэщи, оурэзати, разрэзати, съсэшти,
съсэцати, оусэкн9ти. Докато сэшти (сека) означава ‘със силен удар
разрушавам целостта в дълбочина’, рэзати (режа) има значение
‘разрушавам целостта чрез многократни постъпателни движения’. Обща
сема на глаголите е ‘с помощта на режещ предмет’, а диференциална сема е
интензивността на осъществяване. Производните глаголи, образувани с
префикси и суфикси, означават действие на произвеждащия глагол, което
се довежда до резултат: рэзати (+кроило, желэза); изрэзати (+ножь);
отрэзати (+ножь, мечь); разрэзати (+ножь); оурэзати (+ножь,
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мечь); отсэщи (+сэк1ра); съсэщи (+нож, мечь); посэщи (+мечь);
съсэцати (+коло); оусэкн9ти (+рогъ).
5.2. Глаголите, които означават ‘пробождам’, са: бости, въбити,
съдоупчити, проврътэти,
пронъзити. Неутралният глагол в този
синонимен ред е бода – бости (+ражьнъ, трьсть), който означава
‘вкарвам заострен предмет в нещо’. Префигираните глаголи означават
действие на произвеждащия глагол, което е доведено до край: пробости
(+ножь); събости (+ножь, ражьнъ, желэза, трьсть, тръсти3)7
Набивам – въбити (+гвоздь) се отличава по семата сила ‘вкарвам
заострен предмет със сила’, а съдоупчити (продупчвам) (+ражьнъ) има
същото значение, но диференциална сема е резултатът – ‘като правя
дупка’. Специфичното значение на проврътэти (провъртам) (+гвоздь,
желэза) и съврътати (+ражьнъ) е ‘вкарвам остър предмет с въртеливо
движение’, а вънъзити (пронизвам) (+гвоздь, тръсть, тръсти3) и
пронъзити (+гвоздь, желэза) имат семантика ‘вкарвам нещо заострено
до краен предел, като го оставям на място’.
6. Група глаголи означават ‘отнемам живота’: оубити, побити,
избити, погоубити, съконьчати, оудавити, клати, стрэлэти. В
семантиката на тази група глаголи общ компонент е довеждане на
мъчението до краен предел. Неутралният глагол в синонимния ред е
оубити (+мечь, камень). Синонимни са глаголите побити (+камень,
вода) и избити (+мечь), които означават ‘отнемам живот’. Синонимният
глагол погоубити (+мечь) има стилистична отсянка, тъй като се използва
обикновено в книжовния стил. Конкретен вид убиване означава глаголът
оудавити (удушавам) (+мрэжа, омофоръ) ‘отнемам живот чрез спиране
на притока на кислород’. Сема ‘с помощта на специално предназначено за
целта оръжие’ има глаголът стрелям – стрэлэти (+стрэла), както и
синонимните му състрэлати и оуязвити. Глаголът коля има значение
‘отнемам живота, като отрязвам главата’ заклати (+рогъ, тръсть),
изклати (+ножь).
7. Специфично е функционирането на глаголите с общо значение
‘поставям’: въложити, върин9ти, въврэщи, въмэтати. Всички
глаголи, образувани с префикс въ-, са от свършен вид, показват
разпространение по посока на вътрешността и изискват допълнение,
въведено с предлог въ. Неутралният глагол в синонимния ред е въложити
‘поставям’: въложити въ (+волъ мэдьнъ, врэтище, платъ).
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Значението на глагола върин9ти ‘принуждавам нещо да влезе във
вътрешността на предмет’ показва по-голяма настоятелност на извършване:
върин9ти въ (+пещь, скрада, въ ровъ).
Глаголът въврэщи означава ‘запращам’, а въмэтати (мятам) е
синоним, който се отличава по семата интензивност ‘хвърлям със сила, със
замах’ въврэщи въ (+пещь, воскъ, врэтище, ладии, лои);
въмэтати въ (+врэтище); въметн9ти въ (+пещь, скрада, въ
врэтище). Глаголът врэщи се проявява с основното си значение в израза
хвърлям камък – врэщи (+камень).
Оказва се, че в повечето от наблюдаваните изрази основното
значение на глагола се променя. Например, хвърлям в меден вол – врэщи
въ волъ мэдьнъ (в пещ – пещь, казан – кадь, котьлъ, конобъ, на скара
– скрада) означава ‘изгарям’. С изгарям се синонимизира и синтагмата
хвърлям в нагорещена баня – въврэщи въ баня раждежена. Изразът
хвърлям в клетка (кула) – въврэщи въ клоувия (стлъпъ) има
значение ‘затварям’. Подобна трансформация на значението се открива и
при глагола положити (+на: гвоздь, чрэпина, тръни3): изразът слагам
върху гвоздеи (глинени късове, тръни) означава ‘измъчвам’.
Трансформация на основното значение на въврэщи се наблюдава и
в съчетанието на глагола с названия, обозначаващи различни по обем
вместилища, които представляват водни басейни (езеро, река, море,
кладенец). Изразите въврэщи въ 3зеро, въврэщи въ рэк9;
въврэщи въ море, въврэщи въ кладеньць (стоуденьць) са
синонимни на глагола удавям. Подобно е тълкуването и на съчетанието на
въврэщи със съществителното дълбина, бездна: въврэщи въ гл9бина
(морьска), въврэщи въ п9чина. Синтагмата въврэщи въ тьмьница
(хвърлям в тъмница) е синонимна на глагола затварям.
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3. Ролята на контекста за определяне на семантиката на
съществителните, които означават названия на средства за мъчение
В изследванията на семантичното поле значително място заема
изучаването на ролята на контекста. Още Л. В. Щерба посочва, че “в
мъртвите езици трябва да се знаят всички налични случаи на употреба”, т.е.
всеки речник на мъртъв език трябва да представлява тезаурус, който “да
дава целия наличен езиков материал” [Щерба 1958: 73].
В. Звегинцев смята, че “при определяне на значението на думите в
мъртвите, древните езици” трябва да се “събират възможно най-голямо
количество контексти, в които се открива съответната дума. Въз основа на
съвкупността от събраните контексти се определя значението или
значенията на дадена дума” [Звегинцев 1957: 124]. Становището на В.
Звегинцев, че за определяне на значението на езиковите единици
задължително трябва да се посочва контекст, се подкрепя и от А. Давидов.
А. Давидов обръща внимание на факта, че за установяване на
параметрите и спецификата на определена лексико-семантична група в стб
език трябва да се установи както количественият й състав, така и
значенията на отделните лексеми чрез данните от източниците (преки и
косвени), като се отчитат парадигматичните и синтагматичните връзки на
думата, а значенията и нюансите на значенията да се определят “на
основата на достатъчен по дължина контекст и винаги в контекст” [Давидов
1996: 23].
Контекстът на дадена дума включва единиците отляво и отдясно,
т.е. думите, които представят позицията на думата от една страна, като
основна, а от друга страна, като зависима дума. Според дължината
контекстът бива минимален и пълен. Докато минималният контекст
представлява синтагмата от думата с една от позициите й на съчетаване, то
пълният контекст включва всички типове на съчетаване на конкретната
дума.
Чрез разглеждането на съчетателните възможности на названията на
средства за мъчение с уточняващите прилагателни, причастия и глаголи е
изяснен както минималният, така и пълният контекст, в който
функционират изследваните лексеми.
Според Н. Амосова съществуват два основни модела лексикален
контекст. Когато е достатъчна една ключова дума, авторката говори за
контекст от първа степен, а в случаите, когато указателен минимум за
определяне на значението е целият израз, тогава контекстът е от втора
степен.
Наблюденията на текстовете от ОбПр и от СтПр показват, че
преобладава контекст от първа степен: значението на съществителното
като средство за мъчение се определя от една уточняваща лексема с
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атрибутивна или предикативна функция. Например, мэдьнъ волъ,
раждеженъ шлэмъ, бити жьзли3мь.
Друг вид е контекстът от втора степен. В текстовете от двата
Пролога тези случаи са твърде малко, например за определяне на
семантиката на съществителното ладии, съществен е целият израз, от който
се разбира, че в запалената лодка изгарят много християнски мъченици (вж.
Трета глава, с. 69-70). Друг пример е свързан с функционирането на
лексемата медъ като средство за мъчение. За да стане ясно, че
християнинът е намазан с мед и оставен за храна на оси, мухи и стършели, е
необходимо да се прочете целият израз (вж. Трета глава, с. 121).
В случаите, когато се показва връзката на даден лексико-семантичен
вариант с определени явления от действителността, се говори за
тематичен контекст. Наблюденията на житията в двата Пролога показват,
че с изключение на специализираните средства за мъчение от типа на:
сапог1 желэзьн1, оловьна р9ка, желэзьни ногъти, всички названия
на средства за мъчение придобиват това конкретно значение под влияние на
тематичния контекст.
Ролята на контекста се проявява при изследване семантиката на
всички езикови единици. Особено ярко проличава ролята на контекстовото
обкръжение при определяне на семантиката на думите, които присъстват в
текста с повече от един лексико-семантичен вариант. Такива са случаите с
лексемите: желэзо, дрэво, млатъ, омлатъ.
Съществителното желэзо функционира в текстовете от ОбПр и от
СтПр с три значения: 1) верига; 2) ръжен; 3) нож. За установяване на всяко
от посочените значения определяща е ролята на контекста, и по-конкретно
на глаголите. Значение ‘верига’ се реализира в дистрибуция с глаголи от
семантичното поле свързвам: съв8зати, наложити, напр. съв8зати
желэзами = ‘оковавам’.
При реализиране на значение ‘ръжен’
съществителното желэзо е в дистрибуция с глагол от семантичното поле
изгарям (раждещи, прожещи, съжещи), например, желэз1 прожещи =
‘жигосвам с ръжен’. За реализиране на значение ‘нож’ е съществено
съчетанието на съществителното с глагол от семантичната група разкъсвам
(растрьзати, стръгати), напр. стръгати желэзами означава ‘раздирам с
нож’(вж. Трета глава, с. 72).
Различни значения се откриват и при употребата на
съществителното дърво. Названието дрэво означава: 1) многогодишно
растение; 2) отрязано парче от това растение. За реализиране на първото
значение в житията от Пролога спомагат глаголи от семантичното поле
връзвам (съв8зати, прив8зати) и предлога къ, напр. съв8зати къ
дрэвоу означава ‘завързвам към дърво’. С това значение съществителното
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принадлежи към семантичната подгрупа за отнемане на мъченика на
възможността за движение. Значението ‘отрязано парче от дърво’ се
реализира в съчетание с глагол от групата бия (бити, прэбити), напр.
бити дрэвомь означава ‘нанасям побой с тояга’ (вж. Трета глава, с. 88).
Съществителните млатъ и омлатъ принадлежат едновременно
към две семантични групи. В съчетание с глагола бити, съществителните
имат значение ‘нанасям силен удар’ (бити млатомь, бити омлатомь). В
дистрибуция с глаголи като раждещи, съжещи съществителните
принадлежат към семантичната група за оказване на силно топлинно
въздействие, напр. съжещи млатомь означава ‘изгарям’(вж. Трета глава,
с. 75).
Значението на контекста определя и семантиката на
съществителното 9же. Само 9же означава ‘сплетени здрави дебели
нишки’. Когато съществителното е в съчетание с прилагателното
желэзьнъ, семантиката на словосъчетанието желэзьно 9же е ‘верига’.
Контекстът има важна роля за определяне на семантиката на всички
съществителни имена. В случаите, когато дадена лексема присъства с малък
брой употреби, или е с една форма на употреба трудно може да се открият
оттенъците на лексикалното значение. При разглеждане на значенията на
съществителните с висока фреквентност уточняването на семантиката става
чрез определяне на ролята на уточняващите езикови единици (прилагателни
имена, причастия и глаголи).
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4. Езиковата картина на света, отразена в лексемите за
назоваване на средства за мъчение в славянския превод на Пролога
Проблемът за представяне на езиковата картина на света е
непосредствено свързан с въпроса за системно представяне на лексиката.
Идеята да се изследва езиковата картина на света представлява един
от двата основни принципа, залегнал в теоретичните работи на
представителите на Московската семантична школа още през 60-те години
на ХХ век. Счита се, че своеобразието на семантичния облик на света се
проявява най-ярко на лексико-семантично равнище. Това разбиране,
заложено в изследванията на лингвистите от МСШ, намира потвърждение в
настоящето изследване.
Оказва се, че езиковата картина на света, реконструирана чрез
лексемите, които принадлежат към семантичното поле средства за мъчение
в ОбПр и в СтПр, е много по-разгърната и детайлна, отколкото картината
на преследване на християните, обрисувана от очевидци и свидетели на
жестоките гонения според историческите сведения. Лактанций, който е
съвременник на описваните събития, предпочита да премълчи част от
жестокостите, като обобщава страшните изтезания с фразата: “Ако аз бих
имал сто уста и железен език, и тогава не бих могъл да изчисля всички
злини, да наименувам всички методи на изтезания” [цит. по Малицки 2001:
76].
Както древните историци, така и авторите, които се занимават
много по-късно с периода на гонение на християните, предпочитат да се
изразяват деликатно за изтезанията на мъчениците. Гибън пише, че от найстарите свидетелства би могла да се събере: “… една дълга серия от ужасни
и отвратителни картини и да се напълнят много страници с колелата на
мъченията и бичуванията, с железните куки и нагорещените да червено
одъри и цялото пъстро разнообразие на мъченията, които огънят,
стоманата, дивите зверове и още по-дивите екзекутори могат да причинят
на човешкото тяло” [Гибън 1999: 275].
П. Малицки си служи с изрази като “адска изобретателност при
прилагане на мъченията и дива виртуозност при изтезанията на
християните” [Малицки 2001: 76], когато говори за римските управители на
провинции, които участват в гоненията на последователите на
християнството.
В историческите извори за периода І – ІІІ в. от н. е. [Тацит, Евсевий,
Юстин] се откриват сведения за следните средства за мъчение: тъмница,
нажежен железен стол, нажежени медни пластини, железни обувки,
окови, желяза, кръст за разпятие, остри тръстики, железни нокти,
тояги, бичове, камъни, парчета от глинени съдове, огън, оцет и сол,
железни решетки, стълбове, сведени дървета, греди, разтопено олово.
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Съпоставката на историческите сведения с данните, получени чрез
реконструкция на езиковата картина на света, според езиковите единици от
семантичното поле средства за мъчение в двата Пролога дава основание за
допълване и детайлизиране на представите за тази действителност.
Оказва се, че редица специални средства за изтезание като: меден
вол, меден одър, железен пояс, железни обувки, колело на мъченията,
казани с огромни размери, които присъстват в житията от двата Пролога,
не са засвидетелствани от историците на Църквата, или поне не са
достигнали до нас в запазените исторически извори. Представата за тези
средства в ОбПр е допълнена с медни топки и оловна ръка, а в СтПр – с
клетка и въртеж. Наред с оръжията, които са използвани от римските
войници (меч, копие, стрели), в изследваните текстове се открива и
тризъбец – оръжие със специфична форма на вила с три остри зъба.
Части от защитното облекло на римските легионери по време на
битка – шлем, щит и ризници, според сведенията от житията в двата
Пролога след нагряване са били използвани като средства за горене на
главата, гърба и гърдите на християните. Приспособени средства, които не
са споменати в историческите извори, са огромни пещи, метални обръчи и
запалена хартия, както и различни инструменти, например чукове,
клещи, лемеж, както и суровината за занаятите желязна руда.
Приспособените средства, обичайно използвани за нанасяне на
побой на животни – пръчки и бичове, присъстват като средство за мъчение
във всички времена.
В славянския превод на Пролога се откриват редица лексеми,
означаващи средства, които са използвани за разкъсване целостта на кожата
– куки, строшени глинени съдове, стружки, тръни, както и различни
инструменти – пила, чесало, гребен, приспособени средства като кърпи и
дрехи от груби тъкани.
От семантичната група лексеми, които имат интегрална сема за
отнемане на възможността за движение, към реконструиране на
езиковата картина на света се прибавят сведения за скоба, юзда, примка за
спъване на животните, кипарис, бор и финикова палма.
Чрез лексиката за назоваване на средства за мъчение в житията от
Пролога се разширява представата за веществата, използвани за мъчение.
Освен сол, оцет, олово, вода и различни отрови, за които пише Евсевий
Кесарийски, се оказва, че за мъчение са служели още: жарава, разтопена
смола, масло, сяра, лой, восък, смесени в различни комбинации, синап,
пчелен мед. Други непривични средства за мъчение, за които няма
сведения в историческите документи, че са използвани като оръдия за
изтезание, са: бръснач, брадва и игла.
В двата Пролога се конкретизират различни водоеми – езеро, река,
море, кладенец, нагорещена баня, които представляват вместилища за
мъчение. За отнемане на живота са използвани мехове и чували, в които
мъчениците са били завързвани, преди да бъдат удавени. За удушаване са
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използвани мрежа или омофор (свещеническа одежда), а в огромни
каменни вместилища, с форма на хаван, са били строшавани костите на
мъчениците.
Изследването на лексиката от семантичното поле средства за
мъчение в житията от двата Пролога позволява да се пресъздаде фрагмент
от извънезиковата действителност, свързана с времето на гонение на
християните (І – ІІІ в. от н.е.), и да се изследва езиковата картина на света.
***
Наблюденията на прилагателните имена, причастията и глаголите,
които се срещат в ОбПр и в СтПр в съчетание с названия на средства за
мъчение, позволяват да се откроят следните изводи:
1. Малка част от названията на средства за мъчение представляват
устойчиви словосъчетания: мэдьнъ волъ, сапог1 желэзьн1, сапог1
мэдьн1, желэзьна р9ка, оловьна р9ка, ногъти желэзьни, мэдьни
чешоуя, поясъ желэзьнъ, опан1 желэзьн1, столъ желэзьнъ,
одръ желэзьнъ, одръ мэдьнъ.
2. В преобладаващата част от синтагмите определяща за изразяване
на значението средство за мъчение на съответното съществително е ролята
на уточняващите прилагателни имена, причастия и глаголи.
3. Наличието на случаи на семантична хаплология, както и на
удвояване на смисъла показва универсалността на езиковите закони както
на синхронно, така и на диахронно равнище. В словосъчетания като конобъ
мэдьнъ, одръ желэзьнъ се открива семантична хаплология – от
контекста се подразбира, че котелът и одърът са нагорещени. Удвояване на
смисъла има в словосъчетанията: 9дица остра, жератъкъ жежъкъ,
верига желэзьна.
4. Част от глаголите сами по себе си означават действие, което
предизвиква страдание, дори когато липсва средството за мъчение: бити,
стрэлэти. В съчетание с название на средство за мъчение се наблюдава
удвояване на смисъла, например стрэлэти стрэлами. Съчетанията на
глагол и съществително име са синонимни на глагол за изтезание
(съв8зати веригами = оковавам, повэсити на крьстэ = разпъвам,
вэврэщи въ пещь = изгарям).
5. Семантичното и формалното обкръжение на съществителните от
разглежданата лексико-семантична група разкрива ролята както на
минималния, така и на пълния им контекст на съчетаване.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При изучаването на лексиката за назоваване на средства за мъчение
в славянския превод на Пролога се установява наличието на голям брой
лексеми, при които на текстово равнище се реализира потенциалната сема
за мъчение. Спецификата на житията от ОбПр и от СтПр предполага
наличието на такива лексеми, а наблюденията потвърждават тяхното
присъствие.
Общият брой лексеми за назоваване на средства за мъчение в двата
Пролога е 139, като броят на словоупотребите е 2291.
В ОбПр се откриват 96 лексеми с общо 806 словоупотреби. В СтПр
броят на лексемите за означаване на средства за мъчение е 113 с 1485
словоупотреби. Общата семантична площ в двата Пролога образуват 70
лексеми. Само в ОбПр присъстват 26 лексеми, а само в СтПр – 43 лексеми.
Семантичното поле названия на средства за мъчение включва осем
лексико-семантични подгрупи: специализирани средства за мъчение;
оръжия; названия, обединени от интегралната сема оказване на механично
въздействие; названия с интегрална сема оказване на силно топлинно
въздействие; названия с интегрална сема отнемане на възможността за
движение; названия с интегрална сема оказване на въздействие чрез остър
предмет; названия с интегрална сема оказване на въздействие чрез
различни вещества и названия с интегрална сема отнемане на живота.
В семантичната подгрупа специализирани средства за мъчение се
включват 12 общи названия: мэдьнъ волъ, мэдьнъ одръ, сковрада,
конобъ, мэдьни чешоуя, железенъ поясъ, сапог1 желэзьн1,
коло, крьстъ, ногъти желэзьни, 9за, тьмьница. Само в ОбПр се
срещат: оловьна р9ка, глави3 мэдьно, опан1, скара. Само в СтПр се
откриват: врътежь, кадь, клада, клоувия, котьлъ, скрада, столъ
желэзьнъ, окови, тиганъ.
В семантичната подгрупа оръжия се включват 5 общи названия:
мечь, копи3, соулица, стрэла, трьз9бъ. Само в ОбПр се среща
съществителното трьз9бьць, а само в СтПр се открива кроило.
В семантичната подгрупа названия, обединени от интегралната сема
за силно топлинно въздействие върху измъчвания християнин се включват
7 общи лексеми: пещь, огнь, свэща, ражьнъ, шлэмъ раждеженъ,
млатъ, желэзо. Само в ОбПр се открива к1и, а само в СтПр се срещат:
облогъ, ладии, омлатъ, папири3, клэщи, лемежь, щитъ
раждеженъ, мэдьна риза.
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Семантичната подгрупа названия с интегрална сема за оказване на
механично въздействие върху измъчвания християнин включва два
парадигматични реда: съществителни, които са обединени от обща сема за
нанасяне на побой и съществителни, обединени от обща сема за разкъсване
на целостта на кожата. В първата парадигма се включват 8 общи
лексеми: камени3, жьзли3, палица, дрьколъ, жил1 гов8жд1
(волоуи), ремень, млатъ, дрэво. Само в ОбПр се регистрират: паличи3,
хл9ди3, пр9тъ, а само в СтПр са засвидетелствани: сол1га, соуровица,
батогъ, омлатъ, оукроухъ желэзьнъ. Във втората лексико-семантична
парадигма общите названия на средства за мъчение са: чрэпина и тръни3.
Само в ОбПр се срещат: чрэпъ, пила, ключь, а само в СтПр присъстват:
9дица, гребеньць, чрэпица, драчи3, чесало, строужина.
Семантичната подгрупа съществителни, обединени от интегралната
сема отнемане на възможността за движение включва 10 общи названия:
ровъ, верига, 9же, желэзо, врьвь, бръзда, колъ, стлъпъ, брьвьно,
дрэво, кипарисъ, кам1. Само в ОбПр присъстват: тръсина, д8гъ,
сосъ, а само в СтПр се откриват: скоба, певгъ, брэм8.
В семантичната подгрупа названия, обединени от интегралната сема
оказване на въздействие чрез различни вещества се включват 12 общи
лексеми: жератъкъ, 9гли3, лои, масло, смола, сэра, олово, соль,
оцьтъ, синапъ, медъ, вода. Само в ОбПр присъстват: пьклъ, мэдь,
чрънило, зели3, потворъ. Само в СтПр се откриват: жоупелъ, воскъ,
б1ли3.
Семантичната подгрупа лексеми, обединени от интегралната сема
оказване на въздействие чрез остър предмет обхваща 5 общи названия:
ножь, бритва, гвоздь, трьсть, желэзо. Само в ОбПр се срещат: брад1,
игла, сэчиво, а само в СтПр се открива съществителното сек1ра.
В семантичната подгрупа названия, обединени от интегралната сема
отнемане на живота се включват 10 общи названия: мор3, врэтище,
гл9бина, рэка, 3зеро, баня раждежена, п9чина, финикъ, омофоръ,
рогъ. Само в ОбПр се откриват съществителните: кладеньць, мэхъ,
игдия, а само в СтПр: стоуденьць, тлъп1гъ, мрэжа, ст9па, вэтвь.
Наблюденията показват, че:
 В СтбП в значение на средство за мъчение присъстват 38
названия, което е 29% от общия брой такива лексеми, засвидетелствани в
славянския превод на Пролога. В Супрасълския сборник се откриват: баня,
брад1, верига, врьвь, врэтище, гов8жди жил1, дрьколъ, дрэво,
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желэзо, жьзли3, сковрада, камени3, клада, коло, колъ, конобъ,
млатъ, мечь, ногъти желэзьни, ножь, огнь, олово, палица, пещь,
пила, п9чина, свэща, сковрада, соль, стрэла, трьз9бьць, трьсть,
9же, 9за. Названия на средства за мъчения, свързани с разпятието на
Исус Христос, които се откриват в евангелските ръкописи, са: крьсть,
копи3, оцьтъ, тръни3.
 В СтбП липсват следните 44 лексеми, които са отбелязани в
по-късни Пролози и представляват 33% от общия брой названия на
средства за мъчение в двата Пролога, чийто текст се изследва: батогъ,
врътежь, гаросъ, гребеньць, д8гъ, жератъкъ, игдия, кадь,
кипарисъ, клоувия, клэщи, кроило, кръпа, лемежь, лои, облогъ,
омлатъ, омофоръ, опан1, паличи3, папири3, певгъ, потворъ,
пр9тъ, ражьнъ, синапъ, скара, скоба, скрада, смола, сол1га,
строужина, ст9па, соулица, соуровица, тиганъ, тръсина, трьз9бъ,
хл9ди3, чесало, чрэпина, чрэпъ, чрэпица, сэра.
Част от названията на средства за мъчение, които липсват в СтбП,
са отбелязани в минеи: мэдьнъ волъ, сосъ, ключь, и в жития на светци –
сапог1 желэзьн1. В значение на средства за изтезание Ср посочва и
съществителните: к1и, игла, чрънило, които се откриват в Пролозите.
 Въпреки че са засвидетелствани в СтбП, част от лексемите (22
=17%) не са регистрирани със значение средство за мъчение. Такива са
съществителните: бритва, бръзда, брэм8, б1ли3, вэтвь, зели3,
ключь, кръпа, мэдь, мэхъ, ремень, одръ, окови, сек1ра, скара,
финикъ, 9дица, 9гли3, жоупелъ, шлэмъ, чрънило, оукроухъ. Докато
в старобългарските текстове тези лексеми не са използвани в значение
средство за изтезание, Ср и Микл ги регистрират в Пролози, което
предполага употребата им именно с такава семантика.
Въз основа на описанието и анализа на лексико-семантичните
варианти, назоваващи средства за мъчение, могат да се направят следните
изводи:
1. Ядрото на семантичното поле средства за мъчение се формира
от 32 лексеми, които представляват около 40% от общия брой употреби и
имат значение специализирано средство за изтезание и оръжия. В
периферията на семантичното поле остават 107 езикови единици с около
60% от общия брой употреби.
2. Наличието или отсъствието на лексеми, назоваващи средства за
мъчение в КСП е обусловено от жанровата специфика на съответния
ръкопис. Поради това от всички старобългарски паметници такива лексеми
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се откриват най-много в Супрасълския сборник (38 названия), в
евангелските ръкописи са единици (крьстъ, копи3, оцьтъ, тръни3 и са
свързани с кръстните страдания на Исус), но присъстват в по-късни пролози
и минеи (44 лексеми, което е 33% от общия брой названия на средства за
мъчение в двата Пролога).
3. Реализирането на семантика средство за мъчение на съответната
лексема в огромната част от случаите (107 езикови единици) се
осъществява в резултат от контекстовото обкръжение: от една страна, под
влияние на уточняващите лексеми с атрибутивна функция – прилагателни
имена и причастия, а от друга страна – на уточняващите лексеми с
предикативна функция – глаголи.
4. Никъде в лексикографските справочници не са регистрирани със
значение на средство за мъчение 21 лексеми (= 16%): брьвьно, вода,
воскъ, гвоздь, глави3, драчи3, котьлъ, ладии, масло, медъ, мрэжа,
сосъ, стлъпъ, платъ, както и словосъчетанията: желэзьнъ поясъ,
желэзьнъ столъ, желэзьнъ щитъ, мэдьнъ одръ, мэдьна риза,
мэдьни чешоуя, оловьна р9ка.
5. Лексемите за назоваване на средства за мъчение, които са общи за
ОбПр и за СтПр, са сериозно основание за предположението, че
славянският превод на двата Пролог има общо житийно ядро.
6. Лексемата тлъп1гъ е hapax legomenon. Тъй като е регистрирана
единствено в среднобългарския превод на СтПр по най-ранния български
препис, тя е била несъмнено част от лексикалния фонд на българския език.
В изследването на названията на средства за мъчение в ОбПр и в
СтПр се очертават следните приносни моменти:
1. Направено е сравнително проучване на лексикално ниво на
текстовете от ОбПр (ръкопис САНУ №53 от 1330 г.) и от СтПр (БАН №73
от 1368/70 г. за зимното полугодие и Зогр 80 от 1345/ 60 г. – за лятното
полугодие), като се разглеждат лексемите от семантичното поле средства
за мъчение, които досега не са били предмет на изследване.
2. Проверено е наличието на тези лексеми в класическите
старобългарски паметници и речниците на старобългарския език.
Установено е наличието на лексеми в двата Пролога, които липсват в КСП
и речниците на старобългарския език с основно значение на средства за
мъчение. Регистрирането им в текстовете на ОбПр и СтПр обогатява
речниковия състав на старобългарския език с нови единици.
3. Класифицирани са от семантична гледна точка лексеми, известни
от КСП и речниците, които в резултат от специфична дистрибуция и
контекст реализират ново значение средство за мъчение.
4. Установено е наличието на незасвидетелствана в речниците на
стб език лексема – тлъп1гъ.
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Съкращения
А – Асеманиево евангелие
Б – Боянски палимпсест
гл. – глагол
З – Зографско четириевангелие
К – Клоцов сборник
КСП – класически старобългарски паметници
М – Мариинско четириевангелие
Микл – Миклошич, Miklosich, Fr. Lexicon palaeslovenico-graecolatinum.Vindobonae, 1862 – 1865.
ОбПр – Обикновен пролог
прил. – прилагателно име
прич. – причастие
същ. – съществително име
С – Супрасълски сборник
СЕ – Синайски евхологий
СК – Савина книга
СП – Синайски псалтир
Ср – Срезневски, Срезневский, И. И. Словарь древнерусского языка.
Репринтное издание. Т. 1 – 3. Москва, 1989.
СтбП – старобългарски паметници
СтПр – Стишен пролог
СтСС – Старославянский словарь (по рукописям X – XI веков). Под
редакцией Р. М. Цейтлин, Р. Вечерки и Э. Благовой. Москва, 1994.
Х – Хилендарски листи
SJS – Slovník jazyka staroslovеnskégo. Praha, 1966 – 1994.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
В Приложението се поместват иконографски примери на сцени с
мъчения, които визуализират някои от споменатите в житията от
Обикновения и от Стишния пролог изтезания. Могат да се видят
онагледени следните средства за мъчение: нажежени железни обувки,
дървена греда за оковаване, отровна отвара, огнена пещ, колело за
изтезание, волски жили, копие, меч, нагорещена скара и кръст за
разпятие. Целта не е да се изчерпва пълният арсенал от средства за
изтезаване на мъчениците, отдали живота си в името на вярата в Иисус
Христос.
Изказвам специална благодарност на проф. д-р Зарко Ждраков от
Националната художествена академия, който любезно ми предостави
материал от личния си архив , за оказаното съдействие, без което това
Приложение не би могло да бъде осъществено.

Сцена на изтезания с различни средства за мъчение –
меч, копие, тояга. Стенопис от Календара в църквата „Св. Рождество
Христово“ в Арбанаси, към 1649 г.
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Обуване на мч. Георги с нажежени железни обувки. Стенопис от
Житийния цикъл в Кремиковския манастир, 1492 г.

Оковаване на нозете на мч. Георги в дървена греда.
Кремиковски манастир, 1492 г.
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Принуждаване на мч. Георги да пие отровна отвара.
Кремиковски манастир, 1492 г.

Мъченическата кончина на св. Димитър. Стенопис от Житието
в Бобошевския манастир, 1488 г.

192

Отнемане на живота на мч. Георги с копие и меч.
Кремиковски манастир, 1492 г.
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Горене на мч. Никита в огнена пещ. Стенопис от църквата „Св.
Рождество Христово“ в Арбанаси, към 1649 г.

Изтезаване на мч. Георги върху колело и
наострени ножове. Кремиковски манастир, 1492 г.
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Завързване на мч. Георги и измъчване с жили.
Кремиковски манастир, 1492 г.

Горене на мч. Георги във варница.
Кремиковски манастир, 1492 г.
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Отсичане на главата на св. Антим с меч. Църквата
„Св. Рождество Христово“ в Арбанаси, към 1649 г.
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Св. Лаврентий с огнената скара и мъченически кръст.
Мозайка от „Мавзолея“ на Гала Плацидия в Равена, ок. 425 г.

197

Анета Маринова Тихова

ЛЕКСИКА ЗА НАЗОВАВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА
МЪЧЕНИЕ В СЛАВЯНСКИЯ ПРЕВОД НА ПРОЛОГА
Българска
Първо издание
Научен редактор:
проф. чл. кор. Тодор Апостолов Бояджиев
Рецензенти:
проф. д-р Мария Антонова Спасова
доц. д-р Цветанка Георгиева Янакиева
Формат 70/100/16
Печатни коли 12,37
ISBN 978-619-201-410-0
Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“,
Шумен

