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Summary: In the old Slavic Macedonian texts the compounds are lexical semantic
units formed by amalgamation of two meaningful motivating grounds, and from the
whole analyzed material, only three compounds are with three components.
Most numerous are the compounds whose components have an interfix. As linking
elements occur the vocals –o- or –e-, where the dullness of the interfix –o- is much
bigger in comparison with the interfix –e-. The existence of parallel examples of
bonding vocals –e- and –o- indicates to generalization of –o- as a bonding vocal
(sr7d6cev5d6c6 ? sr7d6cov5d6c6; t7ys4]ena=3l6nik7 ? t7ys4]ona=3l6nik7).
In the old Slavic Macedonian texts the components of the compounds are also
without a bounding vocal. The accretions in the texts appear in a limited number,
most of which as a first component contain case form, and some of them are formed
by direct bonding of the two components. This type of compounds reflect the
transitional period of the increase of the dullness of the amalgamation as a model of
backformation.

Ексцерпираниот материјал од македонските црковнословенски
текстови покажа дека во категоријата на сложенките, именките и
придавките се најзастапени. Но сепак, поголема бројност покажуваат
придавките. Поголемиот број сложени именки претставуваат калки од
грчкиот јазик. Со оглед на тоа дека калкирањето е еден вид
позајмување од туѓ јазик, а позајмувањето пред сè подразбира
преземање предмети и поими што се именуваат најчесто со именки,
оттука произлегува и нивната поголемата застапеност во
црковнословенските текстови. Исто така, во зависност од жанровската
припадност на текстот, заради стилски потреби, се создаваат
синонимни двокомпонентни лексеми на веќе постоечките поими
именувани со сложенки. За усвојувањето на сложенките како
зборообразувачки модел во црковнословенските текстови укажува и
фактот дека нивната фреквентност се зголемува во помладите

библиски текстови, и тоа не само врз основа на калкирање, туку и како
процес на создавање нови лексеми по моделот на калките од грчкиот
јазик врз база на домашните зборообразувачки средства. Оваа
тенденција е видлива и во рамките на сложените именки.
Сложенките претставуваат семантички лексички единици
оформени со соединување на две полнозначни мотивирачки основи, а
сосема ретки се случаите на сложенки создадени од три мотивирачки
основи. Во целокупниот материјалот изделивме три трикомпонентни
именки:
br7zop4totroud6nik7
glhgorostratokovpo~
и
p3t6des3tona=3l6nik7 penthkovntarco~ во Крнинскиот дамаскин, и
prisno'ivopodatel6 ajeizwparovco~ во Загрепскиот триод. Овие
сложенки, во посочените ракописи се употребени само во еден
контекст. Грчките еквиваленти на словенските лексеми се исто така
трикомпонентни и при преводот редоследот на компонентите е
соодветен, што значи дека станува збор за вистински калки. Во овие
случаи, станува збор за сложенки образувани во определен момент за
задоволување на потребите на еден единствен контекст (т.н.
оказионализми) или претставуваат индивидуализми на пишувачот, па
оттаму и нивната ограничена употреба само во конкретниот случај,
поради што не ја прошируваат својата функционалност во други
контексти и во други ракописи (Андријевска 2007:136).
Според структурата најмногубројни се сложените именки чии
компонентите се поврзуваат со интрефикс кој е формален
показател на овој тип зборообразување.
Како сврзувачки елемент се јавуваат вокалите -о- или -е-. Вокалот о- како интерфикс се јавува кај сложените именки чија прва
компонента припаѓа на основите -о, -а, -ǐ, -u, -ǔ. Вокалот -е- се јавува
како интерфикс по ј или по палатален консонант. Фреквентноста на
интерфиксот -о- е многу поголема во однос на интерфиксот -еgn5vogoubitel6,
(bogatodav6c6,
bran6nol©b6c6,
b5soim6c6,
gr7dogoubitel6,
v5n6conosica,
daroljob6c6,
d6n6nono]ie,
kan7dilov7'igatel6,
korenos5katel6,
likosto§nie,
listopad7,
mladop7ytatel6nica, plin7totvorenie, podvigodav6c6, pohotoljobie,
p6[enicodav6c6, ratobor6c6, sm5hotvorenie, sramoslovie, s7ynopolo'enie,
troudol©bie,
oumol6st6c6,
hladodavica,
hl5bope=6nica,
h7ytrosloves6nik7,
cv5tonosie,
c5stokrasitel6,
=asoslov6c6,
=r7noriz6c6, =r5voobjadenie, 3z7ykovr5die, 4zor5[itel6).

Бидејќи вокалот -е- како сврзувачки елемент се јавува поретко кај
сложените именки, ќе ги наведеме сложените именки во македонските
црковнословенски текстови, кои се образувани со овој интерфикс.
boueslovie Les Krn; bouoslovie Krn. Постоењето на паралелни
примери со сврзувачки вокал -е- и -о- укажува на тенденцијата за
обопштување на -о- како сврзувачки вокал. Примери од овој тип се
среќаваат и кај следните сложенки: sr7d6cev5d6c6 Apost Les,
sr7d6cov5d6c6 Orb Les Krn; t7ys4]ena=3l6nik7 Krn, t7ys4]ona=3l6nik7
Vtš Krn.
Во Станиславовиот пролог паралелно со сложената именка
znamenos6c6 се среќава и зборообразувачкиот синоним znamenonos6c6.
Во својство на прва компонета, кај овие зборообразувачки синоними,
во првиот случај соодветствува основата на номинативот, при што
како сврзувачки елемент се јавува интерфиксот -e-, а во вториот случај
првата компонента е со проширената основа со суфиксот -en‐ од косите
падежи (Вјалкина 1974:171). Но, е дискутабилно дали, во овој случај,
се работи воопшто за сврзувачки елемент, бидејќи и во номинативната
форма на првиот компонет (znam3), фигурира формантот -е-, па за оваа
сложенка може да се размислува дека влегува во рамките на
срастенките.
l7'eprorok7 Mkd Воn Dbm Jov Krp Karp се среќава формата
l7'iprorok7, која е срастенка, каде што првата компонента е придавка
во сложена форма. Во ваквите случаи може да постои колебање дали
станува збор за двокомпонентна лексема, но од друга страна, грчкиот
еквивалент yeudoprof»thj упатува дека во голем процент се работи за
калка од грчката сложенка. Истиот случај е регистриран и во
примерите l7'es7v5d5tel6 Dbm Jov Mkd Slep Karp и l7'is7v5d6tel6
Jov Karp Slep; l7'ehrist7 Mkd и l7'ihrist7 Jov Dbm.
ob6]eno'iv6c6 Stan; Во Станиславовиот пролог се среќава и
зборообразувачкиот синоним ob6]en6no'it6c6. Во ob6]eno'iv6c6
основата на првата компонента е придавка, а во ob6]en6no'it6c6
партицип (Вјалкина 1974:171). Со сврзувачки вокал -e- се и следниве
сложенки: voevoda Ev Ap Rdm Parim Bit Orb Hlud Vtš Stan Les Krn;
v6sevid6c6 Vtš Stan; v6segoubitel6 Slep KarpVtš Stan; v6sedr7'itel6 Ohr
Str Karp Verk Bon Rdm Dčn Parim; v6sedr7'6c6 Zag; v6sed5tel6 Bit Zag
Orb Hlud Vtš; v6se'itel6 Vtš; v6sekr7mitel6 Bit Zag; v6sem4=itel6 Vtš;

v6seor4'ie Zag; v6seplodie Vtš; v6seslovesie Hlud; v6ses7d5tel6 Hlud;
v6ses7'e'enie Mkd Les Vtš; v6secaricaVtš; v6secar6 Vtš; dou[eljobie
Stan; dou[eljob6c6 Les; kraegranese, kraegranesieVtš; kraeobr5zanie Ohr
Slep Karp Verk; licem5rie Dbm Dbj Rad Krat Mkd Ap Pog Bon Bit Orb
Hlud Stan Les Krn; licem5r6stvie Rad; licem5r6stvo Rad Mkd Slep;
l7'eapostol7 Slep; l7'esloves6nik7 Ohr Slep Karp Verk; l7'es7v5d5nie
Dbj Krat; l7'es7v5d5tel6stvo Jov Mkd; m4'elo'6nik7 Slep; m4'elo'6c6
Krn; m4'el6st6c6 Karp; m4'eljobica Slep; m4'eoubiica Slep Karp;
nekraeobr5zanie Ohr Verk; nelicev5ra Karp; nelicem5rie Les; ni]eljobie
Karp Orb; ni]eljob6c6 Vtš Les; ogneor4'6nik7 Orb; ogneslou'itel6 Stan;
ot6cedosaditel6 Slep; svoeplemen6nik7 Bit; tou'deplemen6nik7 Pog Bon;
t7]egla[enie Ap; t7]eslavie Bit Orb Hlud Les.
Срастенки
Сложените именки се образуваат и со непосредно срастување, без
присуство на интерфикс. Срастенките се јавуваат во ограничен број, од
кои повеќето како прва компонента содржат падежна форма, а некои
се образуваат со директно сврзување на двете компоненти. Овој тип
сложенки го отсликуваат преодниот период на зголемување на
фреквентоста на сложувањето како зборообразувачки модел. Особено
показателни за овој факт се оние срастенки со падежна форма во
првата компонента, кои не претставуваат калки од грчкиот јазик.
Грчкиот еквивалент е прост збор (bratou=3d7 ajdelfidou``"; p4t6[6stvie
oJdov~; vel6m4'a / vel6m4'6 megistOnej, a[rcwn, äõíÜóôçò) или фраза
(zakonoupr5lo'enie ou` novmou thvn metavqesin; tr6est6stvo Triva fuvsei;
tr6est6stvo Triva fuvsei.
Кај срастенките првата компонента може да биде во генитивна, во
дативна, поретко во акузативна или во локативна падежна форма. Кај
Цејтлин (Цејтлин 1986:216) за овие сложенки го среќаваме терминот
,,падежни сложенки“. Основата на првата компонента може да биде и
глаголска или прилошка, а многу поретко заменска или бројна. Дел од
ексцерпираните срастенки ѝ припаѓаат на категоријата hapax legomena,
од кои лексемите bratou=3d7 (bratu~ed), rodouna=3l6nik7
(родоначелник) имаат свој континуант и во современиот македонски
јазик.
Срастенки чијашто прва компонента е во падежна форма:

- во генитив:
gr5h7padanie, gr5h7ot7padanie pa|awe vo grev, ogre{uvawe; –
par£ptwma: gr5h7padani§ kto razoum5et7 \ tain6yh7 moih7 w=isti m3
Ps18,13 BonH gr5hopadanie Pog; veliko b5a[e gr5h7wt7padanie
'idov6sko comDt32,1/Ct BonH gr5hopadanije Pog. Првата компонента на
оваа срастенка е генитивна множинска форма. За грчката сложенка
par£ptwma во ексцерпираните текстови се среќаваат три
зборообразувачки синонимни срастенки. Лексемите gr5h7padanie,
gr5h7ot7padanie се срастенки во кои првата компонента е именка во
падежна форма. Во Pog и Vtš е засведочена сложенката со сврзувачки
вокал -о- (gr5hopadanie). Иако и грчкиот и словенскиот еквивалент се
лексеми составени од двa компоненти, се работи за делумно калкирање
(се совпаѓа вториот компонент), додека првиот дел од грчкиот
еквивалент има прилошко значење за разлика од словенскиот, кој ја
содржи именката gr5h7. Malnar (Molnár 1985:65) за овој вид
преведување го предлага терминот калка-неологизам: ,,преведувачот
морал да образува нов збор со композиција или деривација, со цел да
го преведе зборот од оригиналниот јазик, но новиот збор во јазикот
примач не одговара на својот модел дел по дел иако моделот е
репродуциран на изразито сликовит начин“.
des3tigrad7 Desetogradie (Dekapolis) oblast od deset
sojuzni~ki gradovi vo Palestina; – Dek£polij : po nem7 ido[4
narodi mnozi \ galile3 i des3tigrad7 Mt4,25 StamHdekapoli Rad,
dekapol5 Mkd.
zakonapisatel6 zakonoдавec; – nomogravfo~: zakonapYisatel§ novago
\ sYwna proishod¨]ago i tobo© propov5daema m<o>li 26b5 Vtš
kour7ygla[enie peewe na (prvite) petli; – Pëåêôïñïöùíßá: b6dite
8bo ne v5ste kogda g<ospod>6 domou prYidet7 ve=<e>r7 ili v7 polouno]i ili
v7 kour7ygla[en5 ili za<o>ut<ra> Mr13,35 Dbm. Првата компонента на
оваа срастенка е генитивна форма од именката koura. Во Добрејшовото
евангелие во истиот контекст е затапена формата kour3gla[enie, каде
што во првата компонента фигурира именката kour3 е од среден род и
компонентите се поврзани со директно срастување. Во Радомировото и
во Кратовското евангелие се јавува сложенката kourogla[enie, а во
Мкедонското полукалката alektorogla[enie. Во современиот

македонски превод на Новиот завет (Свето писмо 1990:61) на местото
на оваа сложенка стои синтагмата петлите кога ќе пропеат.
Еквивалент на оваа сложенка, во современиот македонски јазик е
лексемата кукурикање.
lihv7im6nik7 (првата компонента соодветствува на генитивната
форма во множина од именката lihva) лакомец, користољубец; –
pleonevkth~: zbavite re=e sm5ren7y4 \ lihv7im7nik7 i h7y]7nik7 eda §ko
'idove ws4\deni b4dete comPs81,4Bon.
Во истиот контекст, во коментарот на Погодиновиот псалтир се
среќава сложенката lihoim6nik7. И во Карпинскиот апостол во еден
контекст се среќава истата сложенка, чија прва компонента е прилог:
razvra]en6yh6 mira sego ni lihoim6nic5h6 pone'e dl6'ni este \ mira sego
iz6yti 1C5,10 Karp. За грчката сложенка pleonevkth~ во: Охридскиот,
Слепченскиот Струмичкиот Карпинскиот и Верковичевиот апостол, во
коментарот на: Погодиновиот и Болоњскиот псалтир и во:
Станиславовиот
пролог
и
Лесновскиот
паренезис
како
зборообразувачки синоним е заведочена и сложенката lihoim6c6: gore
lihoimcou §ko b<o>gat6stvo b5'it6 \ nego i wgn6 priimet6 ego 232v5Les;
pr3 'e im4]i k6 n5ko¨mou lihoimcou m4'ou ino« 'en6y 290r15 Stan.
- во датив:
bratou=3d7 bratu~ed, vnuk od brat; – ouv5d<5>v6 §ko s<v3>taago
¨s<t6> bratou=3d6 317v2Stan; kn3z6 bo stran6y to4 ¨m6 bratou=3da ego
317r26 Stan. Цејтлин (Цејтлин 1986:216) за оваа срасенка укажува дека
е регистрирана на две места во Супрасалскиот кодекс наведувајќи го
грчкиот еквивалент ajdelfidou``" кој е прост збор. Тоа значи дека не се
работи за калка, и дека оваа сложенка му припаѓа на постариот
лексички фонд.
'ivotouna=3l6nik7 тој што е почеток (причина) на животот; – na
dr5vo h<ri>s<t>a v6zdvigo[e 'ivotouna=elnika s6bor6 bezakoni Youdeiski
bl<a>g<o>d<a>tl§ v6se tvari 152d25Vtš. Во речникот на Бончев (Бончев
2002:171) е регистрирана сложенката 'ivona=3l6nik7 (oj zwarcikov~).
zakonoupr5lo'enie nezakonsko postapuvawe; – tou` novmou thvn
metavqesin: vs5h7 bo t5h \pad4 jako'e zlod5i yjod5 3'e ljodem7 pog6yb5l6
s<v3>titeln6yih7 vo'd6 i zakonoupr5lo'enije comPs27,4Pog. Во comBon
во истиот контекст е засведочена сложенката со сврзувачки вокал

(zakonopr5lo'enie). Оваа лексема не е регистрирана во консултираните
речници. zakonoupr5lo'enije не е калка, затоа што е превод на грчката
синтагма tou` novmou thvn metavqesin.
kl3tv5pr5st4p6nik7 kletvoprestapnik, toj {to la`no se
kolne; – dðßïñêïò: klevet7nikom7 l7'nikom7 kl3tv5pr5st4pnikom7
1T1,10 Slep. Во оваа сложенка при калкирањето дошло до замена на
местото на компонентите. Грчкото dðß има многу значења, а едно од
нив е и против, спротивно, а o{rko~ значи заклетва, што укажува дека
се работи за послободен превод при предавањето на значењето на оваа
лексема.
poloud6nie pladne; – meshmbr…a tako'de i v6 n5koem6 pol8d6nii jako
v6 tm5 d5istv84t6 d<ou>hove comPs 90,6Pog. Во истиот контекст, во
коментарот на Погодиновиот псалтир се среќава зборообразувачкиот
синоним poloud6nina. Формата polou- претставува стара генитивна и
локативна форма од именката pol7 (Български етимологичен речник,
IV).
rodouna=3l6nik7 водач на човечкиот род; i s6pr5stoln6y b<og>6
slov<o> wbnovitii v6shot5v6 rodouna=elnYka po s6stavou togo is teb5
=<i>staa pri¨t6 48c3 Vtš; lika mra=na rodouna=elnika v6shititi
skvrnou 'e vsakou w=istit6y tvar6 120c28 Vtš.
stl7poust5na tvrdina, krepost; – ðõñãïâÜñéò: b4di 'e mir7
v7 sel5 tvoei i wbilie v7 stl7poust5nah6 tvoih7 Ps121,7Bon Pog Dčn.
- во акузатив:
zakonapr5st4plenie престап, кршење на законот; – paranomei`n:
egda im7 wb5]ava[e pr5'de zakonapr5st4plen§ ih<7> tou` paranomh`sa~
comBon 55,9. Во comPog во истиот контекст се јавува сложенката со
сврзувачки вокал -о- (zakonopr5st4plenia). Во овој случај, при
преводот на грчката сложенка дошло до замена на местата на
компонентите.
mater7dosaditel6 убиец на својата мајка; – mhtralw/va~: v5d7y se 5ko
pravednou zakon7 ne le'it7 bezakonn7ym7 nepokorivim7 i gr5[nikom7
nepr<5>p<o>d<ob>n7ym7
i
skvr7n7nim7
o<t6>cedosaditelem7
i
mater7dosaditelem7 m4'eoubiicem 1T1,9 Slep. Првата компонента на
оваа срастенка ја содржи акузативната форма во еднина од именката

mati што се менува по деклинацијата на именките со основа на
консонант. Оваа именка е една од двете именки од женски род што ѝ
припаѓаат на оваа деклинација. Својата основа во косите падежи ја
прошируваат со суфиксот -er-.
- во локатив:
Неколку именки во црковнословенските текстови во првиот дел го
содржат предлогот me'dou. Ќе ги наведеме подолу, со оглед на тоа што
според етимологијата (Български етимологичен речник, III 1986:715)
овој предлог e скаменета падежна форма во локатив двоина од me'da.
me'douple]ie ple}i, gorniot del od grbot; – ta; met£frena:
kril5 'e b<o>'i<i> pravda i istina, me'douple]ie 'e dr'ava i sila
comPs90,4Pog Bon.
me'douramie ple}i, gorniot del od grbot; – ta; met£frena:
a]epospite me'dou pr5d5d6y kril5 gol4bi posrebren5 i me'douramii ¨go
v6 l6]aniY zlat5 Ps67,14 Pog Bon; goloubice 'e Palwmskaa me'douram6y
zlatosY§©]i 55a23Vtš.
me'dour5=ie nom. propr. loci Месопотамија; – Mesopotamivan: t5m6
v6 me'dour5=ii propov5da ¨u<an>g<e>li¨ 249v5Stan; egda'e v6zvrati s3 \
me'do{u}r5=Ya egda'e vid5 ywsyf6 grob6 rahilin6 m<a>t<e>re svoe4 tek[e i
pade na grob5 i v6zdvi'e 'r5lo svoe s6 sl6zami i plaka s3 258r17Les;
s6[6d6yi s6 yakovom6 v6 harawn6 v6 me'dour5=Ye \n4dou'e iz6yde avraam6
257r1Les
me'dou=asie четири служби со молитви меѓу канонските служби
(претставуваат продолжение на канонските служби): im'e g<ospod>a
m<i>l<o>stiva seb5 s6tvori[4 wvi bo =5s7y s6 me'd4=5siem6 po§h4 i s6
mol<i>tvami 2v5 Rdm; i pojem =asove bez me'do{u}=asYa gl<agol>jo]e na
k6'do =as trop<a>re ;g; §ko'e jes<t6> wbi=ai 93c31Vtš
Подолу ќе ги наведеме срастенките чии компоненти се директно
поврзани:
- срастенки чија прва компонента е именска основа:
Веќе споменавме дка во Добрејшовото евангелие во истиот
контекст е застапена формата kour3gla[enie, каде што во првата

компонента фигурира именката kour3 од среден род и компонентите се
поврзани со дирекстно срасување.
p4t6[6stvie патување; – oJdov~: kako ne wbl5niste s3 tolika
p4t6[estvya v6 dale=e pryiti 157r5Les. Првата компонента на оваа
срастенка е именка со основа на -ĭ-. Бројот на именки со ваква основа
во старословенскиот јазик е мал. Во ексцерпираниот материјал, заради
споредба ги изделивме и останатите сложени именки, коишто во
првата компонента содржат именка со основа на -ĭ- (slastoljobie,
slastoljob6c6,
strastogoub6c6,
strastodav6c6,
strastoljobie,
strastoljob6c6, strastonosica, strastonos6c6, strastopolo'itel6,
strastotr7pica, strastotr7p6c6, ogneslou'itel6). Во сите случаи, со
исклучок на двата примера (ogneslou'itel6, p4t6[6stvie), како
сврзувачки елемент се јавува вокалот -о-, што го потврдува фактот
дека крајната согласка пред малиот ер била полумека (Вјалкина
1964:97).
Сложенката p4t6[6stvie не е калка, бидејќи грчкиот еквивалент на
оваа сложенка е прост збор. Цејтлин (Цејтлин 1986:216) ја евидентира
оваа сложенка во Супрасалскиот кодекс, наведувајќи го грчкиот
еквивалент poreiva, кој исто така е прост збор.
§godahranili]e koliba, padarnica; – ¿ ðùñïöõëÜêéïí: §ko
§godahranili]e v6 vr6tograd5 Is1,8 LobkH wvo]noe hranYlY]e Grig,
§goda i hranili]e Orb.
- срастенки чија прва компонента е придавска основа:
Првите компоненти на подолунаведените срастенки ја содржат
сложената придавска промена.
kozirog7 jarec (хороскопски знак); – áéãïêåñùò: v7 z6ym5 es<t>
koz6yrwg6 16v3Krn; i 'etva 'e imat l7v6 skorpYa i koz6yrog6 16v8Krn.
l7'ibrati§ la`ni bra}a; – yeudavdelfoi: stvorih7 p4tem7 [estvi§
mno'ice4 b5d7y v7 r5kah7. b5d7y \ razboinik7......b5d7y v7 l7'ibratie
IIC11,26 Ohr Karp.
l7'iou=itel6 la`en u~itel; – yeudodid£skaloj: b6y[4 'e i
l6'ipr<o>roci v6 ljodeh6 5ko v6 vas6 b4d4t6 l6'iou=itele 2P2,1 Karp
Slep.

l7'is7v5d5tel6 la`en svedok; – yeudïìávñôõ~: obid4t7 t3 §ko psi
mnoZi v7pi§h4 c<5sa>r© za lanit3 8dar54[e v7pra[a4]e tebe
l7'isv5d5telie vs3 trp3 i vs3 hot3 sp<a>stii yeudom£rtuj 110v28Hlud.
- срастенки чија прва компонента е прилог:
vel6l5pie velikolepie; – megaloprevpeia: slava i vell5pye b<og>ou
dav[omou toliko tr6p5nye106r1Les; slava i vell5pye edinomou b<og>ou
bl<a>gomou i =l<ov5>kol©b"cou podava4]omou svoe c<5sa>rstvo 149r4Les
vel6l5pota,
velel5pota
velikolepie,
vozvi{enost;
–
ìåãáëïðñÝðåéá, åšðñÝðåéá (Ps 103,1Bon Pog, comBon Pog 103,1): §ko
v6z3t6 s3 velel5pota tvo5 pr5v6y[6 n<e>b<e>s6 A2,36 Karp Verk;
vel6l5pot5 bo crk<o>vn5i kraswta h<risto>va comPs49,2 PogH l5pot5
Bon; dadite slav4 bogou na izdraili vel7l5pota jego Ps67,35 BonH
veli§ l5pota Dčn; ispov5danie i vell5pota d5l7 ego Ps110,3 Bon Pog
Rdm, velel5pota Dčn; togda v6 vel"l5pot4 wbla=it s3 jako ljob3
wbra]enije =l<ov5>=e comPs103,1 Pog;
vel6m4'a? vel6m4'6 velmo`a, golemec, blagorodnik, vlastelin;
–megistOnej, a[rcwn, äõíÜóôçò: k6Y bo c<5sa>r7 li k6Y vel7m4'a zem7n7Yh6
priravn3t6 s3 b<o>/5 (äõíÜóôçò) comPs75,13 BonH velik7 i vel7m4'a
Pog; mno3 vel7m4'e veli=§3t7 s3 Pr8,16 Grig, vel6mi'e 9sic0 Lobk; Stan
r<e>=e 'e farawn6 s6n6 svoi pr5d iwsYfom6 i pr5d v6s5mi velm4'mi svoimi
266r2 Les; v7sta bo vel"mou' neeman6 i poide v7 t6yr6 k7 prorok8 elise8
(a[rcwn)33v25Krn. Сите три грчки паралели за срастенката vel6m4'6 се
прости зборови, што укажува на фактот дека во овој случај не се
работи за калкирање и дека оваа сложенка му припаѓа на постариот
лексички слој (види Цејтлин 1975:186).
dol5l5ganie le`ewe ili spiewe na zemja; – : iz6nour5« t5lo svo¨
v6z6dr6'ani¨m6 mnog6ym6 i dol5l5gani¨m6 pri«t6 d<ou>hovn6y« dar6y
78v21Stan; po sem6 h6y'ic4 s6tvoriv6 i pr5b6yvaa[e v6 po]eni i
dol5l5gani i v6 b"d5nii 138r7Stan.
doma'iv6c6 domorodec, mesno naselenie; – díôüðéïò: mi 'e
doma'ivci ne v6ziti em8 v6 er<ou>s<a>l<i>m6 A21,12 StrH doma[nii Karp.
Грчката паралела е сложенка, меѓутоа преводот на компонентите не

соодветствува на словенскиот превод (dí – внатре, ôüðéïò – место,
крај).
doma=3d6c6 roden vo ist dom; – o„kogen»j: i v6si doma=3dci
ywsYfovi i brat<i>a ego i ves6 dom6 w<t6>ca ego i rod6 i v6si skoti ego
wsta[4 v6 zemli gesem6st5i 272v1Les. Во Лобковскиот паримејник (...i
v7si domo=3dci YWsifovi Gn50,8) е заведочена и формата со сврзувачки
вокал. Како синоними на doma=3d6c6/domo=3d6c6 во Григоровичевиот
паримејник се јавуваат срастенките со прв копонент 3d5-: 3d5=3din7
и 3d5=3d6c6 (pone'e mn5 ne das<t6> s5mene 3d5=3din7 'e moi nasl5dit7
m3 Gn15,3; 3d5=3dec7 svoih7 ;AtDS;iS;y; Gn14,14). Во Григоровичевиот
паримејник во еден контекст е употребена срастенката од женски род
3d5=3d7yni (½ ïkêïgenÞò): s7yn7 'e masekov7 3d5=3din7y mo3 s7 damask7
eliozar7 Gn15,2 Grig.
pak7yb7ytie prerodba, obnoven `ivot; – palliggenesiva: v6
pak6yb6yt<i>e egda sedet6 s<6y>n6 =l<ov5>=sk6y na pr5stol5 slav6y svoe3
sedete i v6y Mt19,28 Mkd Jov Rad; out5[a©t se pakibitYem §ko
'ivonosnou© bl<a>g<o>d<a>t6 dae[i 100d18Vtš; proiz6yde pak6ybYtYa
sp<a>senYe 122a18Vtš.
pr5div7obra'enie
preobrazuvawe; – : tvoje pr5div6obra'enYe
zaklanYe avram6 h<ri>s<t>e ego'e radi s<6y>na v6 gor5 povinouje se 84c1Vtš.
pr5dite=a претходник, Преттеча, прекар за св. Јован Крстител;
– provdromo~: {s}v5tilni=e~ sv5tou zare sl<6>nc8 pr5dite=<e> slov<o>u
drou'e 'enihou pror<o>=e slou'6y 112c19Vtš; §ko =l<ov5>k6 pride
h<ri>s<t>e i rab6sko¨ kr<6>]enYe t6]i[i se pri¨ti bl<a>'e pr5dite=<e> rouk8
gr5h radi n<a>[ih =l<ov5>kol©b=e 118c21Vtš; sl6y[av6 'iti¨ pr<o>r<o>ka
ilij3 i iwan<a> pr5dite=3 244r7Stan; W =<i>stoto pr5dite=e i
s6v6sel"nice pr5s<v3>t<a>go d<ou>ha 54v11Les. Во Радомировиот и во
Дечанскиот псалтир и во: Охридскиот, Слепченскиот, Струмичкиот,
Карпинскиот и Верковичевиот апостол се среќава зборообразувачкиот
синоним pr5d7te=a.
pr5'dev7zle'enie/pr5'dev7zl5ganie/pr5'dev7zle'enie
/pr5'des5danie седење (лежење) на трпеза; –ðñùôïêëéóßá: ljob3t6 'e
pr5'dev6zle'enija na ve=er5h6 i pr5'des5dani§ na s6n6mi]ih6 Mt23,6

69b17RadHpr5'dev7zl5ganija
Dbj,
pr5'del5ganija
Hlud,
pr5'dev6zleganija 158a14 Rad, v6zle'enYa Krat, pr5dv6zleganYa Mkd.
pr5'dez7vanie po~esnа покана; –ðñùôïêëéóßá: bl©d5te s3 \
kni'nik6 hot3]ih6 v7 wde'dah6 hoditi i ljob3]ih6 c5lovani§ na
tr6'i]ih6 i pr5'des5dani§ na sbori]ih6 i pr5'dezvani§ na ve=erah6
L20,46 RadH pr5dzvanYa Mkd.
soueslovie празнословие; – matailogiva: kako gloum3]8 mi s3
pr5ido[4 d<6>nie moi kako soueslovyem6 rasto=ih6 'itye moe134r6 Les.
soueslovo празнословие; – matailogiva: ih 'e eteri ne ou=iniv[e
oukloni[4 s3 v6 soueslovesa 1T 1,6 Karp.
soueslov6nik7 празнословие; – matailovgo~: s4t7 bo mno/i nepokorny
soueslov7nici i oumol7st7ci Tt1,10 Slep.
- срастенки чија прва компонента е број:
d7vov5rie безбожност; – dussevbeia: 'iteiska izbavi dvov5rija
svoim 'e javi ljodem6 =est6 mnogol5pn4 i v5rno vpiti slava sil5 tvoei
11r21Bit.
d7voslov6c6 Двословец (епитет на папата Григориј I 604г.) §ko
b<o>'i sv5tilnici p5ti da b4d4t6 v6 dvoslovcem6 wblistav6[im6 22b11
Orb.
Во македонските црковнословенски текстови евидентирани се и
сложенките со сврзувачки вокал -е-: d7vov5rie 11r21Bit, d7voedou[ie
109v25Krn, d7voeest6stvo 89b33Vtš, d7voenades3tica 111c34Orb,
37v37Hlud, d7voenravie 67v9Krn, 132v16Krn, 215v13Krn, d7voeobrazie
215r8Krn, d7voeslovie 50r22Krn.
edinoroditel6 единствен родител; – monogennhvtwr: slava
neizre=enom8 ti m<i>l<o>srdijo sp<a>se na[ jedinoroditel6 edino=3dna
s<6y>na w<t6>c6 edinogo sv5t6 \ sv5ta sianie i edin6 edinogo b<og>a i
s<v3>t6y d<ou>h6 g<ospod>a g<ospod>6 edin6 s6y 50r34Hlud
p3t6desetnik7 педесетник (кој им командува на pedeset vojnici);
– ðåíôçêüíôáñ÷ïò: wtimet6 wt7 i©d5§ ... p3t6des3t6nika i div6na
sv5t6nika Is3,3 Lobk; wbli=<i>l6 ¨si s<ve>]enniki oumoril7 ¨si wgn6 s
n<e>b<e>s5 svel6 ¨s6y i pet6desetnika dva oumor6yl6 ¨si 197c23Vtš; ¨gda
'e posla ¨go c<5>s<a>r6 'idovsk6yi ahav6 k6 s<ve>t<o>mou ilii slavnomou i

velikowmou dva pet6desetnika re]i ¨mou sniti s6 gor6y k n¨mou
66v11Stan.
p3t6des3t6nica
pedesetnica;
–
ðåíôçêostÞ:
vl<a>d<6y>ka
vs5=esk7ym7 v7 cr<6>kvi pr5dsto4 praznykou pr5poloviv[ou s3
p3t6des3tnic4 =esn4 evre4 slovom6 obli=54 istinno 149r27Hlud; m6y 'e
hr<i>stYane ne prazdn8im6 petdes<e>tnic8 radi sedmo=islYe 128v7Krn.
pr7vom4=enik7 prvoma~enik, svedok; – ðñùôüìáñôõò: ;Akz;
pamet s<v3>t<a>go pr6vom<4>=<e>nika stefana 78v9 VerkH m<4>=<e>nika Ohr;
m<5s3>c<a> tog<o> ;Fv; pr5nesenie mo]em6 s<v3>t<a>go pr6vom<4>=<e>n<i>ka
stef<a>na 291v19 Stan.
Во именките со прва компонента tri‐, таа има вистинско бројно
значење што не е секогаш случај кога е во прашање компонентата tr6‐
(види подолу).
trikrov6nik7 treti kat; – to; trivstegon: pr5klon7 s4 \ sna spade \
trikrov7nika A 20,9 Ohr Slep StrHkrovnika Karp.
trip5sn6c6 канон што не се состои од 8 или 9 песни туку од 3; –
ôñé°äéïí: ta'<e> kan<on> ;;; a triwd gde m8 doide p5s<n6> trip5s<n6c6> ;
gl<a>s ;i; 29d30Orb. Во Орбелскиот триод, а и во Битолскиот се среќава
и формата tr6p5sn6c6: v vto<r6ni>k Sg; ned<5l3> trp5s<nec> g<la>s ;Fa; 33r25
Bit; s6 erm<o>us<om> i s<v3>tom8 em8'e est6 d<6>n6 a tr6p5sne<c6> na svoe
vr5m3 i naPdP p5s<n6> poem ko<n>d<ak6> 124c38Orb.
tri3z6y=6nik7 којпризнава само три јазика; – : n<6y>n5 razgnan6y4
tri4z6y=nik6y rab6y va[4 hod3]44 po zeml5m686v8Bit; str<a>st6y
sp<as>n6y4 priem6 t6y h<rist>e i rod6 =l<ov5>=6sk6y \ str<a>sti hot3
g<ospod>i svoboditi novozvann6y4 3z6yk6y prognav6 eretig6y tri4zi=nik6y
po zeml5m 'e i stranam6 str<a>sti prieml3]e 8t5[i m<i>l<o>st<i>ve
120c18Orb;
Компонентот tr6‐ во состав на срастенката може да има две
значења:
а) вистинско бројно (tr6bo'6stvo, tr6est6stvo, tr6p5sn6c6)
б) да дава стилска обоеност на вториот компонент, со значење –
повисок степен на манифестација (tr6vl7nenie, tr6klet6c6). Оваа
тенденција повеќе е изразена кај сложените придавки.

tr6bo'6stvo Света Троица; – : jako edino tr6b<o>'<6>s<t>vo vse po
edinomou licou razd5lno w<t6>c6 i s<6y>n6 i s<v3>t6y d<ou>h6 20d16Orb
tr6vl7nenie – оваа срастенка е регистрирана кај Миклошич со
грчката паралела trikumiva, која значи ’третиот, т.е големиот бран‛:
str<a>sti m3 i b8r5 l8taa tr6vl6nenia pr5gr5[enei v ne=aani gl4bin5
potopi m3 sp<a>se prostri dr6'avno4 si desnice4 marg104b3Orb; v6
gr<5>hovn43 m3 gl4bin4 vpad6[a tr6vl6nenie tr8'daet m3 marg87b4Orb;
s<ve>ti<te>l© nYkola¨ pristani]e tiho¨ v6 ne'e prib5ga©]e Y'e
tr6vl6nenYi 'YtYa odr6'im<i> sp<a>sa©t se h<ri>s<t>a m<o>li darovati d<ou>[a
n<a>[i velY© m<i>l<o>st6 5c15Vtš.
tr6est6stvo Света Троица; – Triva fuvsei: teb5 klan5em s3 w<t>=e
bezna=3lnoe s4]s<t>vo hvalim7 b9e0zna=3lnago s<6y>na tvoego d<ou>ha
s6vr6stna nesozdan9na0 §ko edin6 tr6est<6st>vom6 b<og>6 224d8Orb; teb5
poklan§¨m se w=e bezna=eln5 sou]6s<t>stvom po¨m bezl5tnagos<6y>na
tvo¨go i =tem6 bezna=elnago d<ou>hatvo¨go §ko edinogo tri¨s<t>stvom6
b<og>a 8a15Vtš. Грчката паралела, која одговара на срастенката во
Орбелскиот триод, е фраза. Оваа срастенка не е регистрирана во
консултираните речници што укажува на индивидуалниот креативен
пристап при преведувањето.
tr6z4b7 trizabno metalno oru`je; i podstla[4 tr6nie i tr6z4b6y
wstr6y 'el5zn6y i za p3t6 dnii s6hraneni b6y[4 187r33Stan.
tr6z4b6c6 trizabno metalno oru`je; tr6zoubc6y str5kajem6
voloujami 'ilami bijem6 46b37Vtš; bijen6 b6ys<t> \ njego voloujami 'ilami
i tr6zoubci wstr6ymi str6gan6 b6ys<t> 43v11Stan.
tr6gor7 ’железно шило‘ sn3t6 b6yv6 i vla=im6 b6ys<t> tr7gori 'el5zni
93r13Stan.
tr6kl3t6c6 mnogu golem prokletnik; – triskatavratox: =to
h6ytrosti tvorit6 w tr7kletc6 s7i gewrgYe v7si ih6 vid5[e 185r17Krn;
potom" g<lago>la k7 ljodem zrite li pr5l7st6 w m4'Ye tr7kletc6 aqanasYa
tvore pomo]6 edinonrav"nom8 vl7hv8 gewrgYjo ; ne podas<t6> em8 otrav8
s7mr7tnojo i stradalnojo ; n6 §ko'e §vi se em8 pa=e 'e isc5litelnaa
187v10Krn
=etvorop5sn6c6 ~etvoropesnec, ~etiripesnec, kanon od ~etiri
pesni; – tetraw/vdion: poem kan<on6> ;g; s<v3>tom8 dne togo i za mr<6>tv6yh

gl<a>s<o>u po ;Z; p5s<ni> triwd na svoe vr5m<3> =etvorop5snec6 g<la>s ;Z;
p5s<n6> ;Z; 98b12Orb; poem ;v; kan<ona> paraklit<i>k ;:; i s<v3>tom8 a
=etvorop5snec6 ; poem6 v6 svoe vr5m<3> g<la>s ;i; p5s<n> ;Z; erm<o>s
62b14Orb.
Во македонските црковнословенски текстови сложенките
претставуваат семантички лексички единици оформени со
соединување на две полнозначни мотивирачки основи, а од
целокупниот ексцерпиран лексички материјал само 3 сложени именки
се трикомпонентни. Најмногубројни се сложените именки чии
компонентите се поврзуваат со интрефикс. Како сврзувачки елемент се
јавуваат вокалите -о- или –е-, при што фреквентноста на интерфиксот о- е многу поголема во однос на интерфиксот -е-. Постоењето на
напоредни примери со сврзувачки вокал -е- и -о- укажува на
тенденцијата за обопштување на -о- како сврзувачки вокал
(sr7d6cev5d6c6?sr7d6cov5d6c6; t7ys4]ena=3l6nik7?t7ys4]ona=3l6nik7).
Компонентите кај сложенките се поврзуваат и без сврзувачки
вокал. Срастенките во текстовите се јавуваат во ограничен број, од кои
повеќето како прва компонента содржат падежна форма, а некои се
образуваат со директно сврзување на двете компоненти. Овој тип
сложенки го отсликуваат преодниот период на зголемување на
фреквентоста на сложувањето како зборообразувачки модел.
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Кратенки на користенит извори:
Apost
апостоли
Bit
Битолски триод XII в.
Bon
Болоњски псалтир XIII в.
Dbj
Добрејшово евангелие XIII в.
Dbm
Добромирово евангелие XII в.
Dčn
Дечански псалтир XIII-XIV в.
Evang евангелија
Grig
Григоровичев паримејник XII-XIII в.
Hlud
Хлудов триод
XIII в.
Jov
Евангелие на поп Јован XIII в.
Karp
Карпинско апостол XIV в.
Krat
Кратовско евангелие XIV в.
Krn
Крнински дамаскин XVI в.
Krp
Карпинско евангелие
Les
Лесновски паренезис
1353 г.
Lobk
Лобковски паримејник XIII-XIV в.
Mkd
Македонско евангелие XIV-XV в.
Ohr
Охридски апостол XII в.
Orb
Орбелски триод XIII в.
Pog
Поогодинов псалтир XIII в.
Rad
Радомирово евангелие XIII в.
Rdm
Радомиров псалтир XIII в.
Slep
Слепченски апостол XII в.
Stan
Станиславов пролог 1330 г.
Str
Струмички апостол XIII в.
Šaf
Шафариков триод XII-XIII в.
Verk
Верковичев апостол XIV в.
Vran
Вранешнички апостол XIII в.
Vtš
Ваташки минеј
1453 г.
Zag
Загрепски триод XIII в.
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