ПРОИЗХОД И ЗНАЧЕНИЕ НА ДУМАТА “АЛИЛУЯ“
Сред чуждите по произход думи, употребявани в нашия език,
еврейските думи са сравнително малко на брой (Русинов – Георгиев,
1996, с. 82). “Това са староеврейски думи с религиозно съдържание или
собствени имена: събота, амин, пасха (Великден), голгота, месия,
манна, серафим, Ана, Гаврил, Данаил, Елисавета, Давид, Захарий, Иван,
Илия, Лазар, Наум, Тома, Адам. От еврейски произход е

и

съществителното име каравана.” (Русинов – Георгиев, 1996, с. 82)
Малкият

брой

на

еврейските

заемки

несъмнено

улеснява

по-

задълбоченото им разглеждане. При това повечето от тях са навлезли в
българския език още през старобългарския период и отдавна са заели
трайно място в езика ни. Продължителното присъствие на еврейските
думи в българския език е още една причина за тяхното по-внимателно
изследване.
Предложената разработка е посветена на изясняването на
произхода и значението на една от по-рядко използваните еврейски
думи в нашия език – алилуя.
Тази дума се използва предимно в християнското богослужение и
в частните молитви на християните, а също така е включена и в два
фразеологизма: 1. пея алилуя на някого или на нещо – хваля,
славословя някого (Фразеологичен речник, 1975, с. 117) и 2. скоро ще
чуя алилуя – няма да живея дълго, ще умра (Фразеологичен речник,
1975, с. 296). От думата алилуя води началото си и съществителното
име

алилуйщина

–

възхвала,

която

съзнателно

прикрива

недостатъците и с това пречи на борбата против тях; подмазване
(Бакалов, 1949, с. 33, кол. 1 – 2).
Като богослужебен възглас (в общественото и в частното
богослужение, а също така и в частните молитви на християните)
алилуя означава хвалете Бога. Тази дума има в българския език и други
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значения – църковно песнопение (обикновено за покойници); край,
завършек (това значение се е развило от обстоятелството, че с алилуя
завършват някои християнски молитви); маслиново масло, зехтин;
оплакване.
Значенията на думата алилуя са посочвани неведнъж и с различна
изчерпателност в редица български речници и справочници. В някои от
тези пособия е посочено само богослужебното ù значение (Велковъ,
1901, с. 21; Бакалов, 1949, с. 33, кол. 2; Младенов, 1992, с. 17; Речник на
съвременния български книжовен език, 1955, с. 11, кол. 2; Български
етимологичен речник, 1971, с. 9; Филипова-Байрова, 1969, с. 69; Речник
на чуждите думи, с. 22, кол. 1; Радева – Радева, 1994, с. 12, кол. 2;
Футеков, 1994, с. 29, кол. 2; Български тълковен речник, 1994, с. 24, кол.
2; Буров – Пехливанова, 1995, с. 34, кол. 2; Габеров, с. 39, кол. 2; Дечева,
1997, с. 16, кол. 1), а в други са регистрирани повече значения (Геров,
1975, с. 8, кол. 1; Младенов – Балан, 1951, с. 69, кол. 1; Милев – Братков
– Николов, 1970, с. 46, кол. 1; Речник на българския език, 1977, с. 228,
кол. 1; Речник на чуждите думи в българския език, с. 41, кол. 2; Речник
на чуждите думи в българския език, 1993, с. 55, кол. 1; Енциклопедичен
речник на чуждите думи в българския език, 1996, с. 64, кол. 1). Трябва
да бъде отбелязано, че значението оплакване не е регистрирано в нито
един от посочените тук речници, но е засвидетелствано в повестта
“Маминото детенце” на Л. Каравелов (вж. “Вулканът и неговата
благочестива съпруга се разярили до такава степен, щото Иван, който
употреблял сичките си сили да им докаже своята невинност или да им
разясни, че кръвта, която се намира в устата и по брадата на синът им, е
негова собственост, бил длъжен да претърпи кораблекрушение и да иде
на “реках Вавилонских да плаче аллилуия” – вж. Каравелов, 1984, с. 54).
В някои речници разглежданата дума не е включена (например в
Димитрова, 1992 и в Съвременен тълковен речник на българския език,
1995).
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Думата алилуя по произход е еврейска (вж. евр.  ;הַ לְ לוּיָהּпосочките
от Ветхия Завет и номерацията на псалмите привеждаме по изданието
עשדים ואדבעה ספדי הקדש, а посочките от Новия Завет – по изданието Novum
Testamentum Graece et Latine, 1930). Тя е сложна дума, съставена от הַלְלוּ
“хвалете, славете” (2 лице, мъжки род, множествено число, повелително
наклонение на глагола “מְ הַ לְלхваля, славя”) и יָהּ, което е едно от Божиите
имена в Свещ. Писание.
Инфинитивът на глагола  מְ הַ לְלе לְ הַ לְל, а коренът на глагола се
състои от съгласните הלל, които се откриват и в съществителното име
“ הַ לֵלхвалба, хвала, хваление, възхвала, похвала, възпяване, славене”.
Повелителната форма  הַ לְלוּе засвидетелствана например в Пс 135: 1, 3;
148: 1 – 3.
Следователно думата  הַ לְ לוּיָהּбуквално означава славете (или
хвалете) Бога. Това славословие е многократно употребено в Псалтира
(Пс 104: 35; 105: 45; 106: 1, 48; 111: 1; 112: 1; 113: 1, 9; 115: 18; 116: 19;
117: 2; 135: 1, 21; 146: 1, 10; 147: 20; 148: 1, 14; 149: 1, 9; 150: 1; за
значението на това славословие в Свещ. Писание и в богослужебните
текстове вж. Аллилуiя; Аллилуia, 1992; АЛЛИЛУЙЯ, 1993; Алилуйя, 1994;
Киров, 1993).
В гръцкия език славословието  הַלְלוּיָהּе преминало чрез превода на
70-те и е възприето в облика ŠllhlouÝŒ. То е засвидетелствано и в
новозаветни текстове (Откр. 19: 1, 3, 4, 6). При това заемката в гръцкия
език претърпява следните фонетични промени:
1. Началната съгласна  הне се предава в гръцката форма.
2. В гръцкия език заемката  הַ לְלוּיָהּсе произнася с удвоена първа
съгласна (вж. ŠllhlouÝŒ).
3. Гласната שׁוא, графически означавана с подредния знак ְ, в
гръцката заемка ŠllhlouÝŒ се предава с гласната [ē], графически
изписвана с буквата h. Както е известно, в историята на гръцкия език
тази гласна постепенно променя гласежа си и в елинистичната епоха той
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се доближава до [и]. Във византийския гръцки език буквата h се чете [и]
(Бешевлиевъ, 1939, с. 122 – 123 и Милев, 1955, с. 130 – 132). Тъй като
думата алилуя не е преминала в нашия език направо от иврит, а е
възприета чрез гръцкото езиково посредничество, тя идва у нас с
византийското си произношение. Затова и в църковнославянския език, и
в

съвременния

български

книжовен

език

втората

сричка

на

разглежданата дума съдържа гласната [и].
4. Съгласната הּ, която се намира в абсолютния край на евр. הַ לְלוּיָהּ,
не се предава в гръцкия език, въпреки че в нея е поставен знакът מפיק.
В нашия език думата алилуя преминава сравнително рано чрез
старобългарските преводи на сакралните текстове. В старобългарските
паметници тя е употребена общо 50 пъти, засвидетелствана е в различни
графични варианти и има две значения – хвалете Бога и алилуйна
песен (cantus alleluiaticus, ex alleluia et versu psalmi compositus, qui
ante

lectionem

evangelii

in

liturgia

cantatur)

(Slovník

jazyka

staroslověnského, 1958, с. 26, кол. 1 – 2; Старославянский словарь, 1999,
с. 68, кол. 1 – 2; Старобългарски речник, 1999, с. 19, кол. 1). От
старобългарския език тази дума е заимствана и в църковнославянски
(църковнослав. à„ллилу‘·à) със същите значения (Атанасий, 1986, с. 125,
кол. 2).
Тук трябва да бъде обърнато внимание и върху колебанието при
изписването на разглежданата дума в съвременния български книжовен
език. Повечето от речниците и справочниците, издадени у нас след
правописната

реформа

от

м.

февруари

1945

г.,

нормализират

изписването алилуя (Младенов – Балан, 1951, с. 69, кол. 1; Речник на
съвременния български книжовен език, 1955, с. 11, кол. 2; Български
етимологичен речник, 1971, с. 9; Филипова-Байрова, 1969, с. 69; Милев –
Братков – Николов, 1970, с. 46, кол. 1; Речник на българския език, 1977,
с. 228, кол. 1; Андрейчин – Георгиев – Леков – Стойков, 1981, с. 45, кол.
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2; Речник на чуждите думи в българския език, 1993, с. 55, кол. 1; Речник
на чуждите думи в българския език, с. 41, кол. 2; Футеков, 1994, с. 29,
кол. 2; Правописен речник на съвременния български книжовен език,
1995, с. 113, кол. 2; Български тълковен речник, 1994, с. 24, кол. 2;
Габеров, с. 39, кол. 2; Буров – Пехливанова, 1995, с. 34, кол. 2;
Енциклопедичен речник на чуждите думи в българския език, 1996, с. 64,
кол. 1; Дечева, 1997, с. 16, кол. 1; Нов правописен речник на българския
език, 2002, с. 154, кол. 3). В други речници и справочници е възприето
изписването алилуйя (например в Бакалов, 1949, с. 33, кол. 2; Киров,
1993; Радева – Радева, 1994, с. 12, кол. 2; Алилуйя, 1994), в други –
алилуиа (Младенов, 1992, с. 17), а в други се привежда формата
алилу(й)я (Речник на чуждите думи, с. 22, кол. 1). В други издания не е
нормализирана никаква форма на разглежданата дума (Попов – Симов –
Видинска, 1998).
По-горе посочихме, че втората част на този възглас всъщност
представлява Божието име יָהּ. Както се знае, според правилата на нашия
правопис я след гласна означава съчетанието й+а (вж. например
Стоянов, 1984, с. 50 и Тилков – Бояджиев, 1977, с. 223). Очевидно е, че
изписването на последните две срички на разглежданата дума с -уя
възпроизвежда относително точно четенето на евр.  יָהּв разглежданата
дума. Затова няма основание да се вмята още една съгласна й в края на
думата и възгласът да се пише алилуйя.
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