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СТАРОБЪЛГАРСКИ ЕТИМОЛОГИЧЕН РЕЧНИК- СВЕЗКА ПЪРВА 
Etymologicky slovnik iazyka slaroslovenskeho 1. Uvod, zkratky. A — blagb. Ceskoslovenska 
Ved, Ustav Slavistiky. Praha, 1989. 64 с 

Речникът излиза под редакцията на Ева Хав-
лова. Автори са: Б. Скалка, Д. Тенорова, Е. 
Хавлова, X. Карликова, X. Плевачова, И. 
Янишкова, Л. Ханзикова, П. Пеняз, П. Вал-
чакова, Вл. Шаур и Ж.- Шарапаткова. Първата 
свезка съдържа увод (с. 1—4), съкращения 
(библиография, извори, съкращения на ези-
ците, лингвистичните термини и пр., с 5— 
44) и думите от а до Ь^ъ (с. 45—64). Както 
е обяснено в увода, основен източник за старо-
българския материал е Slovnik jazyka staro-
slovenskeho. Praha, 1966. Като се из-
ключи различното подреждане под отделяйте 
заглавки, основните принципи на концепцията 
на речника са близки до тези, конто бяха уста-
новени в Български етимологичен речник. Т. 
I—III. София, 1971—1976. Вж. особено т. II 
и III . Така например производните се дават под 
заглавката, освен ако не са със собствена се-
мантична проблематика или ако не са образу-
вани с непродуктивни суфикси. Уговорено е 
също така, че каго отделна заглавка се дават 
и производните, конто имат съответствие в 
други индоевропейски езици; производните, 
конто са с различна отгласна степей (но не и 
особено продуктивните в славянските езици 
итеративи с удължена степей на коренната глас-
на). Също като отделни заглавки се обособяват 
и префигираните форми, при конто не е засви-
детелствувана изходна форма без префикс, как-
то и суплетивните форми (например jestb и 
byii). Всяка заемка се дава отделно. Просле-
дява се и разпространението на старобългар-
ските форми в други езици. След прочитането 
на думите от а до blagb става ясно, че в Че
хословакия концепциите се спазват последова-
телно. Щеше да е добре, ако и у нас се постъп-
ваше по същия начин. 

Достойнствата на първия етимологичен реч
ник на старобългарски са безспорни. Изложе-
нието е прегледно, като верните или по-вероят-
ните етимологични решения се дават на първо 
място, а несигурните — в края на статиите и са 

набрани с петит. Информацията, която се 
ва, е сравнително пълна. Все пак може да бъ'-
дат отбелязани някои пропуски. 

Така например относно а (с. 45): пропуснато 
е несигурното сравнение на Махек (V. Д1 а . 
c h e k . Etymologicky slovnik jazyka ceskeho 
slovenskeho. Praha, 1957, 15) със стинд. а (кое-
то e форма за творителен падеж ед. ч. от место-
именния корен ие. *е-/*о-: стинд. ά < ие. тв 
пад. ед. ч. *e-h1 или *o-h1). Липсва и неприем-
ливата връзка с лат. at, et, предложена от J 
H o l u b , F. K o p e c n y . Etymologicky slov
nik jazyka ceskeho. Praha, 1952, 59. 

Относно асе (с. 45): липсва семантично прив-
лекателното сравнение на О. Н. Т р у б а ч е в. 
Этимологический словарь славянских языков. 
Вып. 1. М., 1974, 35—36 с лат. atque, adque, 
което обаче е съпроводено с неубедителното от 
фонетично гледище предположение за прасла-
вянско емфатично удължение на *ad в *а. 

Относно aje (с. 47): би било добре да се има 
предвид и J. S c h i n d l e r . Die idg. Worfer 
fur „Vogel"und „Ei".— Die Sprache XV, 2, 1969, 
144—167. 

Относно besb (c. 61 —62) вж. и Е . Р . Н а ш р. 
Indo- European *bheHi-, Lat. foedus, and Balto-
Slavic. — Indogermanische Forschimgen, 90, 
1985, 66—69. 

В някои случаи бих предпочел други пре-
пратки. Така под Ы1ъ (с. 61) относно герм. 
*bala (гот. bala и пр.) се препраща към реч
ника на Клуге (под Belche), но вероятно по-
добре би било да се посочат речниците на Файст 
и Леман. Относно лит. balas, латв. bals, стпрус. 
ballo не бих пропуснал Френкел за сметка на 
Траутман. 

Неточностите и спорните места са сравнител
но малко на брой. Форма като праслав, *Ь&1ъ, 
която е с *ё<*ё, не може да се изведе направо 
от ие. *bhel-, както това е предложено в иначе 
отлично разработената статия Ье1ъ на с. 61 
(„Psl. *Ьё1ъ<1е. *bhel- «zafit"'); това личи и от 
следващото етимологично обяснение. От друа 
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„ попе (с 46) откриваме „Psl. *agnb 
c^%Tu(h)nos§tv. (f. lat. kelt.germ.)". Удъл-
<;ie· fl^y началната гласна в праслав. * agree 
жението hd

 нска иновация и няма основание 
обаче е е

с
коНСТруира индоевропейска праформа 

да с е Р *л 
с
д

дЪлго о-
аг-δ (с 53—54) цитираната в реч-

От"прконструкция *eghs-m, предложена от 
ника Ре

 в> ПОзволява обяснението на А в 
В л ' аЫт<*еФгот к а т о резултат от зако-
стинд· " З В ОЙ н а индоевропеиско съчетание 
ноМеР«яа съгласна+ларингал в староиндийска 
оТ оптирована; срв. стинд. йн/н7Й „дъще 
н0 «на съгласна+ларингал в староиндийска 
от зеу„аспирована; срв. стинд. йн/н7Й „дъщеря": 
зву QwainP. стинд. mo/гй- „голям": стгр. με-
С1Г Р ' гот « ^ s и в и ж J · К и г у 1 о w i с z. 
Etu'des indo-europeennes. I. Krakow, 1935, 53. 

Обяснението на h в стинд. aham по аналогия е 
малко вероятно. 

На с. 56 под ЬаШ е допуснато очевидно недо-
глеждане: „(2) Psl. *fea/6/i<ie. *bhu—\--l- 'mlu-
vit'" трябва да се поправи на: (2) Psl. *balbji<^ 
ie. *bha- 'mluvit'-f-/-; ред по-горе при обозна-
чаване на другата възможност имаме правил-
ното „(1) Psl. *badlbji ie. *bha- 'mluvit'-|--u7i/-" 

Всъщност подобии бележки биха могли да 
се направят към повечето етимологични реч-
ници. Трябва да се отбележи обаче като най-
важна особеност на старобългарския етимоло-
гичен речник, че етимологичните проблеми в не
го са разгледани не само компетентно, но и с 
изключителна яснота и прегледност; това е едно 
щастливо съчетание. Ето защо ще очакваме с 
интерес следващите свезки на този речник. 
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