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ППррее ддлл оо зз ии   сс   тт ррии   ппаа дд еежжаа   
 

 

 

Увод 
Всички предлози изглежда имат произход на наречия и преди всичко наречие 

за място. Като наречия те са падежни форми, някои от тях са в Locativus, като periv. 

Предлозите изразяват преди всичко идеи за пространство, после идеи за време и 

най-накрая се използват във фигуративна реч, за да изобразят причина, действие, 

средство, начин и други. Атическият гръцки често се различава от епическия в 

употребата на предлози, за да изрази метафорични взаимоотношения. Предлозите 

определят характера на глаголното действие и открояват нюансите в значението на 

падежите много по-добре, отколкото биха могли да го направят само падежите без 

предлог1. По този начин употребата на предлог често служи, за да покаже как една 

падежна конструкция да се разглежда (например в случая на Dativus определя 

функциите му на Instrumentalis или Locativus). В началото предлозите най-вероятно 

са били прости, ограничаващи значението на някакъв глагол, без обаче да бъдат 

директно свързани с него. В тази си употреба предлогът може да бъде наречен 

адвербиален предлог (предлог-наречие). Постепенно предлогът-наречие преминал в 

по-тясна връзка или с глагола, откъдето произлизат сложните глаголи с представка, 

или със съществителното, където предлогът се е освободил от връзката си с глагола. 

 
1 (r, 467) meta; de; mnhsth'rsin e[eipe – той говори сред женихите. 
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ajmfiv и periv 
Двата предлога имат почти едно и също значение: около. !Amfiv означава нещо, 

намиращо се от двете страни, а periv нещо, намиращо се от всички страни. Разликата 

личи добре от един цитат от Ксенофонт, отнасящ се до Атика. 

(Xen, Vect. 1, 7) ouj perrivruto" ou\sa w{sper nh'so"... ajmfiqavlatto" gavr ejsti – тя не 

е обградена отвсякъде с море, както остров... а има море от двете си страни. 

І. !Amfiv 
I. Произход и значение – на санскрит abhi, на латински amb, на немски umbi, umb, 

um. Като цяло представя идеята за нещо, което се намира около и по-точно от двете 

страни на даден обект, съвсем близко по местонахождение. 

II. Употреба с Genitivus – около, край, близо до, за, заради. 

II.1. За място: 

II.1.1. За идеята, че нещо отстои от или е около някакъв обект – среща се 

рядко и само в поезията. 

(Eur. Or. 1457.)  !Amfiv porfurevwn pevplwn xivfh spavsante" – Издърпаха меча, увит 

в пурпурна дреха. 

II.1.2. За състояние, пребиваване в някакво положение – среща се рядко в 

поезията и веднъж при Херодот. 

(Theocr. 25, 9) Nevmontai ejp! o[cqai" ajmf! !Elisou'nto" – Разположили се по 

хълмовете от двете страни на Елизунт. 

II.2. За причина – причина за физическо или психическо състояние. В 

прозата се среща главно при Ксенофонт особено вместо periv.  

(P, 825) mavcesqon pivdako" ajmf! ojlivgh" – бият се за малко изворче. 

(X. An. 4. 5, 17) diaferovmenoi ajmfi; w\n ei\con – карайки се за това, което имат. 

cf. (X. An. 7. 6, 15) diafevresqai perivv tino" – карат се за някого. 

(Eur. Hec. 580) ajmfi; sh'" levgw paidov" – за твоето дете говоря. 

III. Употреба с Dativus (със значение на Locativus) 

III.1. За място – местоположение около, до или близо до някакъв обект, 

среща се в поезията. 

(L, 527) savko" e[cein ajmf! w[moisi – носеше на (букв. около, край) раменете си щит. 
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(B, 388) telamwvn ajmfi; sthvqessin – ремък (на щит) около гърдите. 

(E, 466) eijsovcen (h\ eij" o{ ken) ajmfi; puvlh/"... mavcwntai – докато евентуално се 

сражават край портите. 

III.2. За време – само за еднократно действие. Среща се веднъж у Пиндар, но 

не е съвсем ясно дали е употребено в този смисъл. 

III.3. За причина – среща се в поезията и при Херодот. 

III.3.1. За изразяване на причина, но за разлика от причината с Genitivus 

тук обстоятелствата за причинността се разглеждат по-скоро пространствено. При 

глаголи със значение говоря, казвам. 

(P, 565) ajmfi; nevkui katateqnhw'ti mavcesqai – бият се за тялото на мъртвия. 

cf. (G, 157) ajmfi; gunaiki; a[lgea pavscein – понася болка заради жена. 

(P, 647) fravzeto qumw/' | polla; mavl! ajmfi; fovnw/ Patrovklou. – мислеше много за 

близката смърт на Патрокъл. 

(Hdt. 6, 62) fobhqei;" ajmfi; th'/ gunaikiv – уплашен заради жена си.  

III.3.2. За изразяване на някаква вътрешна мотивация. 

(E. Or. 825) ajmfi; fovbw/ – поради ужас2. 

(S. fr. 147 D) ajmfi; qumw/' – от гняв, поради гняв. 

III.4. За изразяване на средства, които биха могли да се разглеждат като 

пространствено свързани. Среща се често у Пиндар. 

(Pind. P. 1, 12) ajmfi; sofiva/ – със заобикалящата го мъдрост. 

IV. Употреба с Accusativus 

IV.1. За място – за изразяване на местоположение: до, близо до, при, около 

даден обект. 

(X. An. 1. 2, 3) h\n oJ Swkravth" tw'n ajmfi; Mivlhton strateuomevnwn – Сократ беше 

сред военнослужещите край (около) Милет.  

(S, 30) ejk de; quvraze e[dramon ajmf! !Acilh'a –  навън изтичаха около Ахил. 

IV.2. За време – за действие разгръщащо се във времето, среща се предимно в 

поезията, особено у Пиндар: около, приблизително. 

(X. Cy. 8. 6, 22) to;n me;n ajmfi; to;n ceimw'na crovnon dih'gen ejn Babulw'ni – През зимата 

прекарваше времето си в Вавилон. 

IV.2.1. За показване на приблизително време 

 
2 B Smyth, H. W., Greek grammar, Cambridge, 1956 този пример се отнася до случаите за външна причина с 
пространствена идея и го предава с превода обгърнат от ужас. 
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(X. An. 2. 2, 14) ajmfi; deivlh – привечер. 

IV.3. За показване на приблизителна бройка 

(X. An. 1. 2, 9) peltastai; ajmfi; touv" discilivou" – около 2000 пелтасти3. 

IV.4. Преносно, фигуративно – за изразяване на физически или психически 

състояния, грижа, заетост с нещо. 

(X, Cy., 5. 8, 44) ajmfi; dei'pnon ei\cen. – беше зает с вечерята. 

(X, Cy., 7. 5, 52) ajmf! i{ppou", a{rmata, mhcanav" ei\cen. – Занимаваше се с конете, 

оръжията и съоръженията. 

IV.5. За начин – рядко, среща се в поезията. 

ІІ. Periv 
I Произход и значение – еолийското pevr, на санскрит pari-, на латински circa, 

готическото fair-, немското far-, fer-, fir-, ver-. С основно значение по-широко от това 

на ajmfiv – местонахождение не само от двете страни на даден обект, но около, в кръг 

около него. 

II Употреба с Genitivus 

II.1. За място – за да се покаже разположението в пространството около 

даден обект: около. Среща се рядко в поезията. 

(e, 130) (to;n me;n ejgw;n ejsavsa/w) peri; trovpio" bebaw'ta oi\on,  - яздейки върху кила 

на кораба (обгърнал го е с крака както кон). 

(Eur. Tr. 817) (Chor) teivch peri; Dardaniva" – стените около Троя. 

II.2. За причина и фигуративно – има много разпространена употреба като 

показва причините в разнообразните отношения. 

II.2.1. Също както ajmfiv, но се отнася до разнообразни отношения. 

(Th. 6, 69) peri; patrivdo" macouvmenoi – сражаващи се за родината. 

• За означаване на сетивно или духовно възприятие с глаголи 

като ajkuvw, oi\da, ejpivstamai, gignwvskw. 

(t, 270) periv novstou a]kousa - чул за пътуването. 

• При глаголи със значение казвам, търся, уча и обучавам: 

levgein periv tino" (говоря за някого), manqavnein periv tino" (уча за нещо). 

• За грижа, страх и други емоции. 

 
3 Войник, въоръжен с лек щит (pevlth), късо копие и меч. 
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(Th. 8, 9) ejfobei'to mavlista peri; tou' panto;" politikou' – страхуваше се най-много 

за цялата държава. 

(X. Cy. 1. 4, 22) deivsa" peri; te tou' uiJou' – уплашил се и за сина си. 

II.2.2. За изразяване на причините, поводите и основанията за тези 

разнообразни отношения и взаимовръзки: за, заради, поради, относно, над, около. 

(Th. 4, 63) ouj peri; tou' timwrhvsasqai – не заради отмъщението. 

II.2.3. За това от обстоятелствата, което по някакъв начин е в по-близка връзка 

с някой или нещо. Така формулата ta; periv tino" често е само по-точно описание на 

това, което по-неопределено се изразява с простия Genitivus, така че изразява една 

по-вътрешна връзка от обстоятелствата около нещо. На някои места, където с тази 

формула се появяват и глаголи, които се свързват с periv като manqavnw, punqavnomai, 

fravzw и levgw може Genitivus с предлога да е изискан от глагола. 

(Th. 6, 88) ejfobei'to aujtou;" dia; th;n peri; tw'n Mantinikw'n pra'xin – страхуваше се 

от тях заради начинанието, свързано с мантинейците. 

II.2.4. За изразяване на вътрешна душевна мотивация – среща се рядко и само 

в поезията. Превежда се с от. 

(H, 301) peri; e]rido" mavcesqai – бият се, защото са се скарали. 

II.2.5. За изразяване на преценката за стойността и предимството на нещо. 

(A, 287) peri; pavntwn e]mmenai a[llwn – да бъде пред (над) всички други. 

Обикновено в тези примери periv се свързва ei\nai както е periei\nai. 

• При Херодот често се срещат изразите: peri; pollou' 

poiei'sqai(ценя високо); peri; pleivono" poiei'sqai (ценя по-високо); peri; pleivstou 

poiei'sqai (ценя най-високо); peri; ojlivgou poiei'sqai (ценя малко);  peri; panto;" 

poiei'sqai (ценя повече от всичко); peri; pleivono" h\n (беше по-ценно); peri; oujdeno;" 

poiei'sqai (не ценя изобщо). 

III Употреба с Dativus със значение на Locativus. 

III.1. За място – за изразяване на спокойното пребиваване в някакво 

обкръжение: около (като ajmfiv) при, до край, по, на. Най-често за допълнителни и то 

тесни връзки (в атическата проза основно за дрехите, облеклото и подобни понятия). 

(X, Cy. 1. 2, 13) qwvrax peri; toi'" stevrnoi" – броня на гърдите. 

(Hdt. 7, 61) peri; th'/si kefalh/'si ei\con tiavra" – носеха тиари на главите си. 
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(PL. civ 359, d) peri; teh'/ ceiri; crusou'n daktuvlion fevrein - носи златен пръстен на 

ръката. 

III.2. За причина и преносно – като ajmfiv. 

III.2.1. В израза mavcesqai periv tini – бия се за нещо. (Понякога, и то най-

вече в поезията, се използва, за да изрази и някаква друга емоция). 

(R, 471) ajnh;r peri; oi|si maceiovmeno" kteavtessin – Мъж, който се бие заради онова 

имущество. 

(Th. 6, 9) ojrrwdw' periv tini – страхувам се за някого. 

III.2.2. За израз на вътрешна или по-често външна причина – рядко се 

среща в поезията. Предимно с глаголи със значение страхувам се, като може да 

означава и страхувам се от и страхувам се за. 

• Външна причина. 
(Th. 7, 53) deivsante" peri; tai'" nausivn – уплашили се за корабите си. 

• Вътрешна причина. 
(A. Pers, 694) periv tavrbei – от страх. 

IV Употреба с Accusativus 

IV.1. За място 

IV.1.1. За да се изрази движение около даден обект. 

(Th. 2, 23) oiJ !Aqhnai'oi ajpevsteilan ta;" eJkato;n nau'" peri; Pelopovnnhson – Атиняните 

изпратиха сто кораба около Пелопонес. 

IV.1.2. Обикновено при глаголи за състояние за израз на разположение в 

пространството – до, при, през около някакъв обект. 

(S, 374) eJstavmenoi peri; toi'con – наредени до стената. 

(Th. 2, 23) w]/koun peri; pa'san th;n Sikelivan – живееха по цяла Сицилия. 

IV.2. За време – за да се изрази приблизително време (като ajmfiv) и за да 

определи приблизителния брой на предметите. 

(Th. 6, 101) peri; o]rqron – около разсъмване. 

(Th. 1, 54) peri; ejbdomhvkonta – около седемдесет. 

IV.3. Преносно – за израз на физическо или душевно състояние, усилие за 

нещо, занимание с нещо. Като ajmfiv, но се среща по-често. Изобщо за израз на 

съображенията, свързани с нещо. 
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(Andoc. Mist. 29, 1) oujde; e]sti moi aJmavrthma peri; tw; qew; – не съм съгрешил спрямо 

богините4. 

(X. Hell. 2. 3, 53) ou|toi ouj movnon eijsi; peri; ajnqrwvpou" ajdikwvtataoi, ajlla; kai; peri; 

qeou;" ajsebevtatoi – е не само спрямо хора са твърде несправедливи, но и спрямо 

богове са твърде нечестиви. 

(Pl. Cr. 50, d) oiJ novmoi oiJ peri; tou;" gavmou" – законите за брака. 

(Th. 1, 3) ta; peri; ta;" nau'" – нещата, свързани с корабите. 

ІІІ. Metav 
I Произход и значение – затова. На еолийски, беотийски и критски е pevda, на 

англосаксонски mid. Предлогът е свързан с Accusativus, съответства на немското 

mit. Основното му значение е вътре в (в средата на), помежду, при това, освен 

това. 

II Употреба с Genitivus 

II.1. За място – вътре, заедно с, във връзка с, на страната на някого, между. 

(Eur. Hec. 209) nekrw'n mevta – в царството на мъртвите. 

(Isokr. 9, 15) e{w" h\n met! ajnqrwvpwn – докато беше сред хората. 

(Xen. Cy. 8. 3, 1) qu'sai met! ejkeivnwn – принася жертва заедно с тях (в тяхно 

присъствие). 

II.2. Преносно значение – за различни обстоятелства (meta; kairou' според 

обстоятелствата), инструментално и модално: посредством, чрез, от, с. 

(X. Comm. 3. 5, 8) met! ajreth'" prwteuvein - отличил се с добродетел. 

(D. 3, 36) meta; kinduvnwn kthsavmenoi th;n tavxin – овладели позициите си сред 

опасности. 

(Th. 7, 75) luvph meta; fovbou – скръб и заедно с това ужас. 

III Употреба с Dativus със значение на Locativus – само в поезията и то в епоса, 

рядко при другите поети. За изразяване на пространствена връзка: вътре, сред, 

между. Среща се само с множествено число или събирателно единствено число за 

лица, субстантивирани понятия, или части от живи обекти.  

(r, 467) meta; mnhsth'rsin e[eipen – говори заедно с женихите. 

(D, 245) meta; fresiv – в сърцата им. 

(Y, 367) meta; pnoih/'" ajnevmoio - заедно с духането на вятъра. 
 

4 Става дума за Деметра и Персефона. 
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IV Употреба с Accusativus 

IV.1. За място – само в поезията и особено епоса. 

IV.1.1. За изразяване на посока или някакво движение. 

• Навътре към център. 

(G, 264) i{konto meta; Trw'a" kai; !Acaiou'" – идват сред троянците и ахейците. 

• Движение към нещо в приятелски или враждебен смисъл. 

(Y, 391) hJ de; met! !Admhvtou uiJo;n kotevousa bebhvkei - ядно се впусна да тича след 

сина на Адмет. 

• С финално подчинителен смисъл. 

(K, 73) aujta;r oJ bh' rJ! ijevnai meta; Nevstora - а самият той отиде при Нестор (за да го 

потърси). 

• Зад нещо, след нещо. 

(N, 492) laoi; e{ponq! wJseiv te meta; ktivlon e{peto mh'la - после вървяха войските 

както овцете вървят след овена. 

IV.1.2. За положение в пространството – тук е единственият израз от този 

тип, който се среща в прозата. 

(Hdt. 7, 16) ei[comen meta; cei'ra" – държим в ръце. 

IV.2. В пространствена взаимовръзка – връзка с времето, със стойност или 

някакво друго отношение. 

IV.2.1. Особено често в случаите, когато се свързва със superlativus. 

(B, 674) kavllisto" meta; Phleivwna - най-красив след Пелей. 

IV.2.2. За време: след, подир (meta; tau'ta – след това) 

(Th. 2, 68) meq! hJmevran – след разсъмване 

IV.3. За мярка – за измерване на последствие с етична стойност. 

(O, 52) meta; so;n kai; ejmo;n kh'r – според твоето и моето сърце (по твое и мое желание). 

IV.4. Преносно – по, съобразно, в следствие на. 

(L, 227) meta; klevo" - вследствие на славата 
 

parav и prov" 
Двата предлога са свързани по значение, но parav се отнася до близкото 

минало или бъдеще, докато prov" се отнася до миналото. Parav се отнася повече до 

пространството, докато prov" – по-скоро за причините и връзките между действията. 
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Разликите между двата предлога могат най-ясно да бъдат откроени в употребата им 

с Genitivus. 

ІV. Parav 
I Произход и значение – в епоса paraiv на латински por (cf. в глагола porrigo5) 

Освен с Accusativus се използва предимно за лица и субстантивирани понятия. 

Основно значение: при, около нещо, до, близо до. 

II Употреба с Genitivus със значение на Ablativus. 

II.1. За място – при глаголи със значение идвам, отивам си, за да се покаже 

отдалечаване от дадено лице. 

(X. Oec. 4, 18) para; me;n Kuvrou oujdei;" levgetai aujtomolh'sai pro;" basileva – Никой 

не се е отметнал от Кир и не е дезертирал при царя. 

II.2. За причина и преносно – например за означаване на произход, 

източник или създател. 

II.2.1.  Почти като пространствената употреба, но с идеята за цел. 

(Hdt. 8, 140) ajggelivh h{kei para; basileov" – пратеникът отиде при царя. 

II.2.2.  За обозначаване на средство (като per на латински). 

(Pl. civ. 461, e) dei' dh; to; meta; tou'to bebaiw'sasqai para; tou' lovgou – но трябва след 

това да се гарантира с думи. 

II.2.3.  При глаголи със значение приемам, чувам, познавам. 

(X. An. 3. 4, 8) para; Mhvdwn th;n ajrch;n ejlavmbanon Pevrsai - персите взеха властта 

от мидийците. 

II.2.4. При пасивни и интранзитивни глаголи вместо uJpov, когато трябва да се 

покаже, че действието е в непосредствена близост и във физически и в психически 

смисъл.  

(Isokr. 4, 26) ta; para; th'" tuvch" dwrhqevnta – даровете на съдбата (подареното от 

съдбата). 

(X. Cy. 6. 1, 42) ta; para; sou' legovmena - казаното от теб. 

(X. Comm. 1. 3, 4) ta; para; tw'n qew'n shmainovmena – показаното от боговете. 

(L. 30, 12) tou'to para; pavntwn oJmologei'tai – това се признава от всички. 

II.2.5. При глаголи със значение давам 

(Hdt. 8, 5) par! eJwutou' divdou" – даденото от него. 
 

5 porrigo, rexi, rectus, 3 – протягам, простирам, разпростирам, т.е. разполагам нещо в близката околност. 
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II.2.6.  За да се покаже притежание или произход; този, който приключва 

действието или от когото произтича. 

(Lycurg. 82) th;n para; tw'n qew'n eu[noian – благоволението на (от страна на) боговете. 

III Употреба с Dativus със значение на Locativus. 

III.1. За място – за пребиваване в близост до дадено лице: до, при, у. 

(X. Cy. 1. 2, 8) ouj para; mhtri; sitou'ntai oiJ pai'de", ajlla; para; tw/' didaskavlw/ – децата 

не трябва да ядат у майките си, а при учителите си.  

(X. An. 7. 2, 25) ta; para; qalavtth/ cwriva - местностите край морето. 

III.2. Пространствено разбиране при употребени преносно изрази, което лесно 

се разпознава. 

III.2.1. За притежател. 

(Aes. 3, 240) to; me;n crusivon para; touvtw/ – златото у този. 

(X. Cy. 3. 1, 19) th;n par! eJautw/' duvnamin – силата у него. 

III.2.2. За лице, което е подчинено на някого. 

(X. An. 1. 5, 16) tw'n para; basilei' o[ntwn – тези, които са подчинени на царя 

III.2.3. За показване съдийство или присъда. 

(Hdt. 3, 160) para; Dareivw/ krith'/ – под съдийството на Дарий. 

(Hdt. 1, 32) par! ejmoiv – под моето съдийство. 

(X. Cy. 1. 6, 10) ajnaivtio" para; toi'" stratiwvtai" – невинен, според на войниците. 

IV Употреба с Accusativus 

IV.1. За място 

IV.1.1. За цел свързана с пространството: посока към или движение близо 

до дадено лице или в поезията в близост до предмет или към дадено място: към, до, 

близо до. При глаголи със значение идвам, отивам си, пращам. 

(X. An. 2. 4, 17) para; th;n gevfuran pevmyai – изпрати ги до моста. 

(Th. 2, 9) h{nper e[labon nau'n ajnevqesan para; to; tropai'on – този кораб, който бяха 

заловили, го поставиха при трофеите. 

(X. Cy. 1. 4, 18) ei\pen aujtw'/ mevnein par! eJautovn – каза му да остане близо до него. 

IV.1.2. Разположение в пространството в близост до даден обект: до, 

покрай. 

(X. An. 4. 3, 1) h\n para; th;n oJdo;n krhvnh – имаше изворче до пътя. 

IV.2. За време – за нещо простиращо се във времето, при което действието се 

осмисля като паралелно протичащо: по време на, при, през. 
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(Pl. Phaed. 116, d) para; pavnta to;n crovnon – през цялото време. 

(Dem. 23, 182) par! hJmevran – в продължение на един ден. 

(Aes. 3, 170) para; ta; deinav – по време на опасност. 

IV.3. За причина и преносно 

IV.3.1. За причинно обстоятелство (като латинското propter). 

(Dem, 4, 11) para; th;n hJmetevran ajmevleian – поради собственото си нехайство. 

IV.3.2. За някаква зависимост. 

(D. 18, 232) para; tou'to gevgone ta; tw'n @Ellhvnwn – съдбата на гърците зависи от това. 

IV.3.3. От значението на предлога до се е развило значение за означаване 

на разлика или приближаване към някакво количество: за разлика от, с изключение 

на, около, за. 

(Th. 7, 77) par! ojlivgon h] dievfeugon h] ajpwvllunto – малка е разликата дали бягат или 

загиват. 

IV.3.4. При сравнение: в сравнение с. 

(X. Comm. 1. 4, 14) para; ta; a[lla zw'/a w{sper qeoi oi a[nqrwpoi bioteuvousi – в 

сравнение с другите живи същества хората живеят като богове. 

(Th. 4, 6) ceimw;n meivzwn para; th;n kaqesthkui'an w{ran – бурята беше по-жестока 

отколкото се очакваше за сезона. 

V. Prov" 
I Произход и значение – в епоса protiv, но заедно с това се среща и potiv. На 

беотийски, тесалийски и дорийски е potiv, а на аркадски и кипърски pov", на санскрит 

prati, на староперсийски pati. Най-общо означава присъствието и настоящето на 

нещата: с оглед на, предвид на, пред, към. 

II Употреба с Genitivus със значение на Ablativus. 

II.1. За място – с Genitivus separativus за отделяне: от, от страна на, откъм. 

(A. Ant. 1038) to;n pro;" Zavrdewn h[lektron – електрон6 от Сарди (доставя се оттам). 

(X. H. 4. 4, 18) ta; uJpozuvgia e[conte" pro;" tou' potamou' – имаха впрегатни животни 

от страната откъм реката. 

(X. An. 4. 3, 26) Xenofw'n parhvggeile touv" me;n locagou;" pro;" tw'n Kardouvcwn ijevnai, 

oujragou;" de; katasthvsasqai pro;" tou' potamou' – Ксенофонт заповядал лохазите7 да 

вървят към кардухите8, а последните в строя войници да се установят откъм реката. 
 

6 Електрон – сплав, състояща се от 4 части злато и 1 част сребро. 
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II.2. За причина и преносно – повода или основанието за това, от което 

произтича действието. 

II.2.1. За принадлежност към род. 

(S. Ai. 1305) oiJ pro;" ai{mato" – кръвни роднини 

(Hdt. 7, 99) gevno" ejx !Alikarnhssou' ta; pro;" patrov" ta; mhtrovqen de; Krh'ssa – родът 

от страна на бащата е от Халикарнас, а от страна на майката от Крит. 

II.2.2. За лице или предмет, на което нещо е присъщо или от който произтича 

някакъв навик или обичай. 

(X. An. 1. 2, 11) ouj ga;r h\n pro;" tou' Kuvrou trovpou – понеже не беше по начина на 

Кир. 

II.2.3. За лицето, от чиято гледна точка се разглеждат нещата: според, 

съобразно, спрямо. 

(X. An. 2. 5, 20) o}" movno" me;n pro;" qew'n ajsebhv", movno" de; ajnqrwvpwn aijscrov" – този, 

който единствен е безбожен в очите на боговете, а и единствен е позорен според 

хората. 

II.2.4. За отправна точка или произход. За обекта или лицето, от което 

произтича информацията: откъм, от, по. При глаголи за състояние или възприемане 

(ajkouvw и с подобно значение), при интранзитивни глаголи. Означава логическия 

подлог в passivum, както uJpov с Genitivus. 

(Hdt. 2, 139) i{na kakovn ti pro;" qew'n h] pro;" ajnqrwvpwn lavboi. – За да си навлека 

някаква беда от боговете или от хората.  

(Hdt. 7, 139) gnwvmhn ejpivfqonon pro;" tw'n pleovnwn – мнение отхвърлено от повечето. 

(Hdt. 1, 61) ajtimavzesqai pro;" Peisistravtou – лишен от граждански права от 

Пизистрат (т.е. Пизистрат го лишава от граждански права). 

II.2.5. За да означи този, за когото нещо е от полза. 

(X. Hell. 7. 1, 17) sponda;" poihsavmeno" pro;" Qhbaivwn ma'llon h] pro;" eJautw'n – който 

сключва договор по-скоро в полза на тиванците отколкото в негова собствена. 

II.2.6. За клетви и уверения: в името на. 

(X. Hell. 2. 4, 21) prov" qew'n – в името на боговете. 

II.2.7. За основания и повод – среща се рядко в изрази като pro;" ou{to със 

значение заради това, по тази причина. 

 
7 Началник на отряд, центурион. 
8 Племе в Азия, сега кюрди. 
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III Употреба с Dativus 

III.1. За място 

III.1.1. За пребиваване в някакво положение: при, край, до. 

(X. An. 1. 8, 4) Klevarco" ta; dexia; tou' kevrato" e[cwn pro;" tw/' Eujfravth/ potamw/' – 

Клеарх разположил десния си фланг при реката Ефрат. 

III.2. За да означи в чие присъствие се върши действието. 

(Th. 21, 18) o{sa ge ejn tw/' dhvmw/ gevgonen h] pro;" toi'" kritai'" – колкото неща все 

пак са станали в народното събрание или пред съдиите. 

III.3. Преносно 

III.3.1. Понякога се употребява както предлога ejn. 

(Th. 3, 57) pro;" iJeroi'" toi'" koinoi'" ajnateqh'nai – да (го) посветят в общия култ. 

III.3.2. В допълнение към, към, до, освен това. 

(Th. 7, 57) pro;" aujtoi'" – освен тях 

III.3.3. За заетост с нещо. (givgnomai/eijmi; prov" tini – занимавам се/ 

задълбочен съм в нещо) 

(Dem. 19, 127) h\n o{lo" pro;" tw/' lhvmmati – беше изцяло зает с печалбата си. 

IV Употреба с Accusativus 

IV.1. Отчасти за място, отчасти преносно: 

IV.1.1. За разположение на дадена местност: срещу, в, на, пред, при.  

(Th. 2, 55) pro;" Pelopovnhsson oJra/' – гледа към Пелопонес. 

IV.1.2. За посока, особено към някакво лице, но също и към предмети или 

места: към, при, до, пред. 

(X. An. 7. 6, 6) uJma'" a[xomen pro;" aujtouv" – ще ви заведем при тях. 

(X. Cy. 6. 4, 19) ejlqovnte" pro;" ta; iJerav – идващи в свещените места. 

(Pl. Menex. 234, b) ajfikovmhn pro;" to; bouleuthvrion – дойдох при булевтериона.  

IV.1.3. За отношение към някого. 

• Враждебно отношение: към, против, срещу, пред. Често и в 

изрази като mavcomai, polemevw prov" tina – водя война срещу някого. 

(X. An. 2. 6, 10) ijevnai pro;" tou;" polemivou" – отивам срещу враговете. 

(R, 98) pro;" daivmona – срещу волята на божеството 

• Приятелско отношение в изрази като i{stasqai pro;" ti – 

стоя на страната на някого. 



 14

IV.2. За време – за приблизително определяне на времето: към, на, при. 

(X. Hell. 2. 4, 6) pro;" hJmevran – призори. 

(X. Hell. 2. 4, 24) pro;" o[rqon – на разсъмване. 

(X. Hell. 4. 5, 4) pro;" eJspevran – надвечер, привечер. 

IV.3. Преносно: 

IV.3.1. За намерения и цели. 

(Th. 1, 96) parevcein crhvmata pro;" to;n bavrbaron  – да предоставят пари (с оглед на) 

за варварите (необходими за победата над варварите). 

IV.3.2. В адвербиални изрази като: pro;" bivan – насила; pro;" hJdonhvn – с 

удоволствие; pro;" kairovn – в удобен момент; pro;" ajnavgkhn – от нужда. 

IV.3.3. За някакво съответствие – съобразно с, с оглед на, според. 

(X. Cy. 8. 4, 29) pro;" th;n ajxivan – съобразно достойнството. 

IV.3.4. Някакъв вид преценка, например при сравнение на 

противоположни понятия: в сравнение с. 

(Th. 3, 37) oiJ faulovteroi tw'n ajnqrwvpwn pro;" tou;" xunetwtevrou"... a[meinon oijkou'si 

ta;" povlei" – по-негодните от хората в сравнение с по-разумните...живеят по-добре в 

града. 

(I. 4, 107) cwvra wJ" pro;" to; plh'qo" tw'n politw'n ejlacivsth – територията е твърде 

малка в сравнение с големия брой на гражданите. 

IV.3.5. За изразяване на отношението към някакъв обект, направление в 

разнообразни връзки към даден обект: спрямо, към, с. 

(Dem. 21, 44) oujde;n aujtw/' pro;" th;n povlin ejstivn – няма нищо общо с града. 

(Licurg. 15) pro;" tou;" qeou;" eujsebw'" e[cein – постъпва според дълга си спрямо 

боговете. 

IV.3.6. За размяна. 

(P. Ph. 69, a) hJdona;" pro;" hJdona;" katallavttesqai – да смениш едно удоволствие за 

друго удоволствие. 

 

ejpiv и uJpov 
Основното значение и на двата предлога засяга положението на даден обект 

или лице спрямо друг, като ejpiv означава пребиваване над този обект, а uJpov 
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пребиване под него. В този смисъл двата предлога се отнасят един към друг като 

антоними. 

VІ. !Epiv 
I Произход и значение – на санскрит api. Има основно значение върху в 

противовес на uJpov - под. Както ejpiv така и uJpevr се отнасят до повърхност, но с 

разликата, че uJpevr е за нещо, което е допряно до повърхността, докато ejpiv 

предполага нещо, което се носи над нея или съвсем леко се докосва. От всички 

предлози ejpiv обхваща най-голямо разнообразие от връзки. Първоначалното 

значение върху, най-ясно се изразява с Genitivus и Accusativus, и по-неясно с Dativus, 

където предлогът най-често се използва, за да изрази близост (със значение при). В 

повечето случаи Dativus има функция на Locativus, а функциите му на Dativus личат 

там, където се изразява посока или цел.  

II Употреба с Genitivus 

II.1. За място 

II.1.1. За израз на пребиваване върху дадено пространство или обект или 

граничене с някакво място: на, върху, по, при, до, в, сред. 

(P. Menex. 246, d) ou[t! ejpi; gh'" ou[q! uJpo; gh'" – нито над земята, нито под земята.9

(X. Cy. 6. 1, 6) ejpi; qrovnou ejkaqevzeto – той седна на трона. 

(X. Cy. 4. 5, 58) ejpi; tw'n i{ppwn ojcei'sqai – язди кон (язди върху гърба на кон). 

(Dem. 9, 21) ejpi; Qra/vkh" – местата по тракийския бряг. 

(Dem. 18, 116) ejn th/' ejpi; tou' potamou' mavch/ – в битката при реката. 

II.1.2. За посока – среща се при Омир. Genitivus показва само посоката към 

целта, но не носи информация дали целта е достигната. 

(X. Cy. 7. 2, 1) ejpi; Savrdewn e[feuge – избяга към Сарди. 

(Th. 1, 116) plei'n ejpi; tw'n Qhbw'n – плувам към Тива. 

(Th. 3, 24)  th;n ejpi; !Aqhnw'n fevrousan (oJdovn) – пътят водеше към Атина. 

II.2. За време – указва кога се извършва действието. Среща се при Омир. 

Свързва се със сегашно причастие: през, по време на, при. 

(Hdt. 6, 98) ejpi; Dareivou ejgevneto – случи се през управлението на Дарий. 

(X. Cy. 1. 6, 31) ejpi; tw'n hJmetevrwn progovnwn – по времето на нашите предци. 

(Dem. 2, 14) ejpi; Timoqevou – при Тимотей. 
 

9 В примера ясно личи противопоставянето между двата предлога ejpiv и uJpov в значението им за място. 
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(Th. 6, 34) ejpi; kinduvnou – в опасност, (в момент на опасност). 

(Th. 1, 7) ejp! ejmou' – по мое време. 

(Dem. 22, 15) ejpi; tou' Dekeleikou' polevmou – по време на Декелейската война. 

II.2.1. За причина и преносно  

II.2.2. За изразяване на притежание, понякога се свързва с eijmiv. 

(Dem. 39, 21) ajkouvete, o{ti ejgw; mevn eijmi ejpi; tou' ojnovmato" touvtou – разберете, че 

съм с такова име (че имам такова име). 

II.2.3. При понятия за казване, обещаване, уверяване. 

(X. Hell. 6. 5, 41) ejp! ojlivgwn martuvrwn – според свидетелството на малцина. 

II.2.4. За израз на повода на действащото лице: по, според, чрез. Най-вече в 

идиоматичния израз “да си кръстен или наречен на някого или нещо”. 

(Hdt. 7, 150) ejpi; profavsio" – според пророчеството. 

(Hdt. 4, 45) e[cein o[noma ejpiv tino" – наречен съм на някого (нося името си по 

някого) 

II.2.5. За израз на пристрастие или да разчиташ на нещо. 

(X. An. 2, 4, 10) oiJ $Ellhne" uJforw'nte" tou;" barbavrou" aujtoi; ejf! eJautw'n ejcwvroun 

hJgemovna" e[conte" – Понеже гърците подозирали варварите вървели отделно и с 

други водачи. 

(Th. 2, 63) ei[ pou ejpi; sfw'n aujtw'n aujtovnomoi oijkhvseian – ако по някакъв начин 

разчитайки на своите собствени (сили), запазят независимостта си.  

II.2.6. За израз на юрисдикцията на закона над нещо: на, над, за. 

(Hdt. 5, 109) ejp! ou| ejtavcqhmen – над (за) което сме поставени начело. 

II.2.7. За начин. 

(Dem. 18, 17) ou[te dikaivw" ou[t! ejp! ajlhqeiva" oujdemia'" eijrhmevna – за нищо не е 

решено нито справедливо, нито истинно10 (Неща казани нито справедливо нито 

съгласно каквато и да е истина). 

II.2.8. Дистрибутивно: по. 

(X. An. 1. 2, 15) ejpi; tettavrwn tetagmevnoi – наредени по четирима. 

(X. An. 5, 2, 6) h\n ejf! eJno;" hJ katavbasi" – слизането ставало един по един. 

III Употреба с Dativus 

 
10 В случая предлогът и съществителното, към което се отнася, се превеждат като наречие, за да отговорят 
на същото ниво като наречието на въпроса за причина “как?” – “нито справедливо, нито истинно”. 
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III.1. За място – за израз на пребиваването не само както при Genitivus върху, 

но и по-често в по-разширено значение, на или при някакво място или обект. 

III.1.1. Върху, на. 

(Th. 1, 56) oijkou'sin ejpi; tw/' !Isqmw/' – живеят на Истъма. 

pai'" a[ggo" ejpi; th/' kefalh/' e[cousa – момиче със съд върху (на) главата11. 

III.1.2. При (съвсем до, в близост, в околността, край, зад) използва се за 

да се означи мястото на дадена битка.  

(Th. 7, 4) to; ejpi;...qalavssh/ tei'co" – стените при морето 

oiJ gumnh'tai ejpi; toi'" oJplivtai" tetagmevnoi h\san – леко въоръжените бяха наредени 

зад тежко въоръжените12. 

III.2. За време – най-вече в поезията, по-късно и в прозата: през, по време на, 

в, при, след. 

(Q, 529) ejpi; nuktiv – през нощта. 

(X. An. 2, 2, 4) ejpi; tw'/ trivtw/ shmeivw/ e{pesqe tw/' hJgoumevnw/ – при третия сигнал 

последвайте водача. 

III.3. За причина и преносно  

III.3.1. За следване и прибавяне на нещо: освен, след. 

dwvsw soi gunai'ka kai; crhvmata ejp! aujth/' – ще ти дам жена и освен нея средства13. 

III.3.2. За израз на юрисдикцията на закона – командване и зависимост: 

под властта на, начело на, над. 

(X. Cy. 5. 3, 36) a[rcwn ejpi; touvtoi" h\n  – начело на тези имаше началник. 

III.3.3. За някаква зависимост. 

(I. 6, 8) kaq! o{son ejsti;n ejp! ejmoiv – дотолкова доколкото зависи от мен. 

III.3.4. За израз на условието, при което се извършва нещо. За сблъсък на 

условни обстоятелства при съществуващи обстоятелства. 

(Dem. 8, 5) ejf! oi|" th;n eijrhvnhn ejpoihsavmeqa – при такива условия сключихме мир. 

III.3.5. За причина, мотив – най-вече при verba affecta (вместо обикновен 

Dativus): заради, от. 

(X. O. 4, 21) pavnta tau'ta qaumavzw ejpi; tw/'' kavllei – учудвам се на всички тези неща, 

заради красота им. 
 

11 Примерът е взет от Милев, Ал., Г. Михайлов, Старогръцка граматика, НИ, София, 1979, с. 256. Там не 
са описани авторът и произведението. 
12 Ibidem, с. 256. 
13 Ibidem, с. 257. 
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(P. Pr, 312, b) oujk ejpi; tevcnh/ e[maqe" ajll! ejpi; paideiva/ – не учиш заради занаята, а 

заради самата образованост. 

III.3.6. За стойност, някаква награда или цена. 

(K, 304) dwvrw/ ejpi; megavlw/ – (има) големи награди. 

(Th. 1, 143) ejpi; tw/' kinduvnw/ oujdei;" a]n devxaito tw'n xevnwn th;n auJtou' feuvgein – при 

такава опасност14 никой от чужденците не би приел да избяга от родината си. 

(P. A. 41, a) ejpi; povsw/; – За колко? 

III.3.7. За цел, но и за последствието от действието. По-често се използва 

за негативно насочено към някого действие: заради, за, в полза на, срещу. 

(Th. 3. 63) hJ ejpi; tw/' Mhvdw/ xummaciva  – съюзът срещу Медес. 

IV Употреба с Accusativus 

IV.1. За място 

IV.1.1. За израз на пространствена цел, посока или движението към, до, 

срещу дадено място или обект. Рядко ejpiv се използва със значението пред. 

(X. An. 4. 7, 18) ajfivkonto ejpi to;n $Arpason potamo;n – пристигнаха при река Харпас. 

(X. Cy. 7. 1, 1) ajnevbainen ejpi; to;n i{ppon – качва се на коня 

IV.1.2. За израз на разпространение при глаголи за движение и състояние: 

по, през, при, на. 

(X. An. 4. 8, 11) ejpi; pollou;" tetagmevnoi – подредени на голямо пространство. 

(Pl.Criti.112,e) (oiJ !Aqhnai'oi) ejpi; pa'san Eujrwvphn kai; !Asivan...ejllovgimoi – (атиняните) 

известни в цяла Европа и Азия. 

IV.2. За време – за израз на действие продължило във времето: до през, по 

време на, или не се превежда. 

(Dem. 21, 41) ejpi; polla;" hJmevra" – в продължение на много дни. 

(B, 299) ejpi; crovnon – известно време. 

IV.3. Преносно 

IV.3.1. За изразяване на цел или отношение: на, за, към. 

(X. Cy. 6. 2, 9) pevmpein ejpi; kataskophvn – да изпрати с цел разузнаване (за да 

разузнаят). 

(Th. 6, 47) ajpevsteilan ejpi; crhvmata – изпратиха (ги) за пари. 

• Още при Омир. 
 

14 В случая примерът може да се отнесе и към причинната употреба на предлога. Т.е. поради опасността 
никой от чужденците не би приел да напусне родината си. 
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(g, 421) ejpi; bou'n i[tw – да отиде за вол. 

• За враждебност: срещу. 

(Th. 2. 90) e[pleon ejpi; tou;" !Aqhnaivou" – отплава срещу атиняните. 

• при tavttw и подобни изрази. 

(X. Hell. 3. 4, 20) Xenokleva e[taxen ejpi; tou;" iJppeva" – Кенокъл го нареди при конете. 

IV.3.2. При числа: към, около. 

(X. Cy. 7. 5, 8) plavto" e[cwn plei'on h] ejpi; duvo stavdia – имаше ширина повече от 

(приблизително) два стадия. 

IV.3.3. За израз на съразмерност, начин, съображение (може да се срещне 

с или без eijmiv). 

(L. 13, 58) tov ge ejp! ejkei'non ei\nai – що се отнася до онзи.  

VІІ. @Upov 
I Произход и значение – поетично uJpaiv, на еолийски ujpav, на санскрит upa, на 

латински sub, на готски uf, ufan, uffen. С основно значение под. 

II Употреба с Genitivus със значение на Ablativus: 

II.1. За място 

II.1.1.  За движение от ниска област нагоре: изотдолу, отдолу, изпод. 

(Hs. Th. 609) uJpo; cqono;" h|ke fovw"de – изпод земята излезе на светлина. 

II.1.2. За пребиваване под даден обект, както ujpov с Dativus без видима разлика. 

(Pl. A. 18, b) ta; uJpo; gh'" a{panta – всички неща под земята. 

II.2. За причина и преносно 

II.2.1. За логическия подлог при интранзитивни глаголи и глаголи в passivum. 

(X. An. 7. 7, 23) mevga moi dokei' eu\ ajkouvein uJpo; tw'n ajnqrwvpwn – струва ми се, че 

хората говорят много добри неща за мен. 

(X. An. 2. 5, 14) swqevnte" uJpo; sou'  – спасени от теб. 

(Th. 5, 2) aijsqovmeno" uJp! aujtomovlwn – осведомен от избягалите. 

• При пасивни съществителни. 

(X. M. 4, 4, 4) hJ uJpo; Melhvtou grafhv – обвинението (внесено) от Мелет. 

(Dem. 19, 32) klh'si" uJpo; th'" boulh'" – покана от булето. 

II.2.2.  За причина, основание, повод за някакво въздействие: поради. 

• За външна причина. 

(X. An. 1. 5, 5) ajpwvleto uJpo; limou' – погубен от глад (поради глад). 



 20

                                                

(Th. 6, 37) oujk ejpi; polu; uJpo; tw'n iJppevwn ejxiovnte" – не излизат надалеч заради 

конницата. 

• За вътрешна причина. 
(Th. 1, 76) uJpo; tw'n megivstwn nikhqevnte", timh'" kai; devou" kai; wjfeliva" – подбудени 

от най-важните основания, уважение, страх и изгода. 

(X.15) oujk ejduvnato kaqeuvdein uJpo; luvph" kai; povqou patrivdwn – не можеше да спи от 

скръб и мъка за родината. 

II.2.3. За съпътстващи и съдействащи обстоятелства като светлина, звук, 

напрежение, със значение под, на. 

(X. R. L. 5, 7) uJpo; fanou' poreuvesqai – вървят на светлината на факли. 

(X. An. 3. 4, 25) ejtovxeuon uJpo; mastivgwn – стрелят под ударите на камшици. 

(Ar. Arch 1001) pivnein uJpo; th'" savlpiggo" – пируват под звуците на тръба. 

II.2.4. За начин. 

(Th 3, 33) uJpo; spoudh'" – бързо, необмислено. 

II.2.5. За някакво покорство – среща се рядко. 

(t, 114) ajretw'si de; laoi; uJp! aujtou' – народът беше доволен под него (покоряваше 

му се охотно) 

III Употреба с Dativus със значение на Locativus. 

III.1. За място – за пребиваване под даден обект. (В това си значение 

предлогът се среща по-често с Dativus отколкото с Genitivus) 

(Pl. Phil. 38, c) eJstavnai uJpov tini devndrw/ – да стоиш под дърво. 

(Pl. Phaedr. 228, d) tiv ejn th/' ajristera/' e[cei" uJpo; tw/' iJmativw/; – какво носиш в лявата 

си ръка под наметалото? 

III.2. За причина и преносно: 

III.2.1. За този, от когото произтича действието, както с Genitivus, но с 

идеята за физически допир, предимно в поетичния език. 

(Pl. Lach. 184, e) uJpo; paidotrivbh/ ajgaqw/' pepaideumevno" – обучаван под ръководството 

на добър учител. 

III.2.2. За съпътстващи причини, както с Genitivus, но също с идеята за 

физически допир. 

(Z, 171) bh' uJp! ajmuvmoni pomph'/ – пристъпяше с (под, сред) безукорното шествие. 
 

15 Примерът е взет от Милев, Ал., Г. Михайлов, Старогръцка граматика, НИ, София, 1979, с. 260. Там не 
е описано точното място в Ксенофонт. 
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III.2.3. За ръководство, смирение: под, под ръководството на, под 

властта на. 

(X. Cy. 8. 1, 6) oiJ uJpo; basilei' o[nte" – тези, които бяха под царя (т.е. подчинените на 

царя) 

(Dem. 18, 40) uJf! auJtw/' poihvsasqai – да ги направи свои подчинени. 

IV Употреба с Accusativus: 

IV.1. За място: 

IV.1.1. Движение под даден обект. 

(X. An. 1. 10, 14) uJp! aujto;n (to;n lovfon) sthvsa" to; stravteuma – спрял войската под 

хълма. 

IV.1.2. За израз на посока на движение, най-вече към по-ниско 

разположено място – предимно в поезията: под, надолу под, на. 

(S, 333) ei\m! uJpo; gai'an – ще отида под земята. 

(Hdt. 5, 10) ta; uJpo; th;n a[rkton – на север. 

IV.1.3. За нещо, което се простира под даден обект: под, в подножието 

на, при. 

(X. An. 7. 4, 5) aiJ uJpo; to; o[ro" kw'mai – селата в подножието на планината. 

IV.1.4. За близост. 

(I. 4, 108) uJpokeimevnh hJ Eu[boia uJpo; th;n !Attikhvn – Евбея е разположена близо до 

Атика. 

IV.2. За време – за приближаване на някакъв момент във времето. 

(Th. 2, 92) uJpo; nuvkta – с приближаването на нощта 

(I. 4, 177) uJpo; th;n eijrh;nhn – по време на мир. 

IV.3. Преносно (Както с Dativus):  под, под властта на, под закрилата на.  

(Th. 4, 60) uJpo; sfa'" poiei'sqai – да ги направят техни подчинени. 
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Заключение 
 

В заключение може да се каже, че предлозите имат три основни функции: 

1. Адвербиална – когато определят глаголното действие – тогава те стоят най-

често пред глагола, но са отделени от него. Понякога спомагателният глагол 

може да се изпусне.  

2. Свързваща – когато свързват глаголите и други части на речта с косвени 

падежи на съществителни и прилагателни. 

3. Словообразуваща – когато се сливат с глаголи (и по-рядко със 

съществителни и прилагателни), за да образуват съставни думи. 
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