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(Abstract) 

The article analyzes the lexeme дѫгA – translates Gr. τόξον (‘bow’, ‘rainbow’ 

‘arch’) and ἶρις (‘rainbow’). Along with this ordinary meaning, the word translates 
Gr. εἲρ (‘wide awake’) and refers to the image of an angel, belonging to the hea-
venly hierarchy. This translation is available in the Interpretation of the Book of 
Daniel by St. Hippolytus of Rome. Translation is assumed to be made in Bulgaria 
in the 10th century, Preslav literary center. The translation of Gr. εἲρ – Old Church 
Slavonic дѫгA is a common mistake due to the Greek original, reflected in all pre-
served copies of the Interpretation. It shows specific understanding of the prototype 
from the Bulgarian translator, who has sought to avoid Greek words and use Bul-
garian lexemes; it also certificates for a single translation of the text. 

Keywords: Hippolytus of Rome, Book of Daniel, Old Church Slavonic, Preslav 
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Дъгата е познато природно явление, видимо при поява на слънчеви 

лъчи по време или след дъжд. Имаме всички основания да вярваме, че 
явлението е добре познато на славяните и несъмнено е предизвиквало 
техния интерес. За това например свидетелства преводният трактат на пат-
риарх Генадий Константинополски (458–471) За небесната дъга, която е 
Божие подобие, запазен в препис от ХV в. в сборник на руския книжовник 
Ефросин (монах от Кирило-Белозерски манастир, втората половина на ХV 
век)1. Феноменът дѫгA, ы ‘дъга’ не се среща в голям брой ранни паметни-
ци и появата на тази лексема не е лесно проследима, но предава смисъла 
на гръцките съществителни τόξον (‘лък’, ‘дъга’) и ἶρις (‘дъга’) именно с 
това значение – в паримейни текстове, съдържащи книга Битие, Книга на 
пророк Иезекиил и в книга Откровение. В Стария завет смисълът на ‘дъ-
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га’, ‘лък’ и ‘арка’ се предава с една и съща дума  – кèшет (Алмалех 
2010: 274–275). „Дъгата в облаците“ е добре познато явление от Битие 
(9:13-16), като се явява по интересен начин и в описанието на появата на 
първосвещеника Симон в храма (Сирах 50:7), но също така се описва и 
красотата £, като отново се посочва отношението между дъгата и Сътво-
рителя (Сирах 43:12). На всички места в Септуагинта дъгата е естествено 
в контекста на връзката Бог – човек, но само в Откровение 4:3 и 10:1 се 
използва думата ἶρις, а на всички други места е използвана лексемата 
τόξον. Тази замяна всъщност издава, че независимо колко близки 
синоними могат да бъдат двете лексеми, все пак редуването им се налага, 
защото чрез ἶρις се отбелязва Божията дъга в Новия завет, за да се различи 
от лъка на ‘първия ездач’ в Откровение2, където е употребена именно 
τόξον в буквалния £ смисъл на оръжие (Olley 2009: 243) – както е и на ив-
рит, но има разлика в разбирането на гръцки. 

Лексемата д ѫ гA е засвидетелствана в Първия Симеонов сборник (Из-
борник от 1073 г.) (Симеонов сборник 1991: л. 177в 22, 247б 2) в смисъл на 
знак за Божия завет: прI пOтOпѣ нOе вѣ O дOUзѣ (превежда τόξον) (Срез-
невски I 1958: 741), но също така и като природно явление: тI AкOже пAк ы 
въ дOUзѣ свOIствA сѫ ть ч рь венOE I сIн е I зеленO. I бAгърѧнO сѫ штIEмь. Сре-
ща и в Изборника от 1076 г. (Мушинская, Мишина, Голышенко 2009: 696) 
най-вероятно в превод на ἶρις, но не е открито точно гръцко съответствие. 
В същия смисъл и в сходен контекст думата е употребена и в Диалозите 
на Псевдо-Кесарий (където дѫгA превежда ἶρις) (Милтенов 2006: 540, 
113,3; 113, 19; 113, 25; 113,26; 113,44).  

В Григоровичевия паримейник (Рибарова 2014: 146) от ХII–ХIII в. 
дъгата е като знак за Божието присъствие – в Книга Битие (9:13–14 и 9:16) 
и предава τόξον (Рибарова, Хауптова 1998: 157)3: 
дѫгѫ мOѧ пOстAвꙙ нA ѡблAцA . I бѫде въ знAменIе зAвѣтꙋ в AчнOмѹ . междѹ 
мнOѧ I зем еѧ 
τὸ τόξον μου τίθημι ἐν τῇ νεφέλῃ, καὶ ἔσται εἰς σημεῖον διαθήκης ἀνὰ 
μέσον ἐμοῦ καὶ τῆς γῆς. 
I бѫде тъ егдA ѡблAчIтI мI небO ѡблA (…)ъ сꙙ дѫгA мOѣ нA ѡблAцA 
καὶ ἔσται ἐν τῷ συννεφεῖν με νεφέλας ἐπὶ τὴν γῆν ὀφθήσεται τὸ τόξον 
μου ἐν τῇ νεφέλῃ 
I бѫде тъ дѫ<гA> мO<ѣ> нA (…) пOм ꙙ н ѫ тI зAв A т ъ мOI вѣ <п>Oс<тA>вIхъ 
междѹ мнOѧ I междꙋ (…) дш҃ѫ жIвOѧ 

καὶ ἔσται τὸ τόξον μου ἐν τῇ νεφέλῃ, καὶ ὄψομαι τοῦ μνησθῆναι 
διαθήκην αἰώνιον ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ἀνὰ μέσον πάσης ψυχῆς ζώσης4. 
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Освен тези означения като присъствие на Бога в Григоровичевия пари-
мейник също така дъгата предава и природно явление – вIдѣнIе дѫгы. егдA 
естъ нA ѡблAцA. въ д<ь>н ъ дъжденъ (Иезекиил 1:28)5, превод на грц. ὡς 
ὅρασις τόξου, ὅταν ᾖ ἐν τῇ νεφέλῃ ἐν ἡμέραις ὑετοῦ6, която илюстрира 
конкретното значение на лексемата като оптична илюзия по време на 
дъжд. Аналогична е употребата £ на същото място в Лобковския и Заха-
ринския паримейник (SJS, I: 555) съответно от ХIII в. Другите случаи на 
употреба на лексемата със значение на ‘дъга’ се регистрират в текста на 
Апокалипсиса в Хваловия ръкопис от 1404 г.7 и могат да се илюстрират по 
следния начин: I бы д ѹ гA Oкрьсть прѣстOлA (Откровение 4:3), превод на 

καὶ ἶρις κυκλόθεν τοῦ θρόνου и καὶ ἡ ἶρις ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, καὶ τὸ 
πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος8, което се предава с дѹгA нA г лAвы егO. I лыце 
егO ѣ кO сльнце (Откровение 10:1). При последния случай преписвачът до-
бавя и заглавие, което описва съдържанието на главата: O з҃-Oмь Aнћелы 
OдыAнIмь OблAкOмь I дѹгOю.  

В споменатия трактат на Генадий по преписа от сборника на Ефросин 
явлението е описано по следния начин: ст҃гO генAдїѧ пAт р їAрхA кOнстAн тIн ѧ 
г рAдA ѡ дѹз ѣ н б҃(с)н ѣI. AкO пO(д)Oбї е бж҃ їе есть. д ѹ гA е(с) ѡ б рA(з) бж҃твенAгO 
пOдOбїA. AкO(ж) вO чл ҃ъцѣ(х) сътв(O)рI ѡбрA(з) с вOегO пO(дO)б їA, невIдIмOе 
ѹмъ. слOвO. дш҃A. пO(дO)бї е же егO вIд ѣ н ї е. слышAн ї е. ѡбOнѧнїе. I сїI сOс тAвI 
вO плOтI сѹ(т) невIдIмI дѹгA же е(с) вIдIмA, нO бес плOтI сIмъ ѹкAзAе(т), 
AкO вOсхOтѣ б҃ъ AвIтI с ѧ, I вIдI(м) б ы тI вO плOтI. (л. 486а)9.  

Дъгата е подробно характеризирана и обяснена, като същевременно се 
сравнява с безплътната и неразделна природа и същество на Бога, и се 
дава интересното сведение, че последната му поява, видима за хората е, 
когато от Адам до потопа са изминали 2242 години (в҇ с҇ м҇ в҇). 

Лексемата д ѫ гA се среща в превода на Тълкуванието на Книга на про-
рок Даниил от св. Иполит Римски, който се приема, че е направен в Бълга-
рия през Х в. и се свързва с Преславското книжовно средище (Thomson 
1998: 865–866, Алексеев 1999: 160). Преписите, руски по произход, са след-
ните10: 

1. Погодинските кирилски листове (известни и като Московски кирил-
ско-глаголически листове) от XI–XII век (насетне Р) (Ильинский 1929: 86–118); 

2. Ръкопис от Сийския манастир № 92, днес в Архангелската сбирка, 
Арханг. Д 171 в Библиотеката на Академията на науките, Санкт Петер-
бург, от края на ХV – началото на ХVІ в (насетне А) (Викторов 1890: 86); 

3. Ръкопис от Петрозаводск № 74 (71), по-рано от библиотеката на 
Петрозаводската архиепископия № 11, датиран към края на XV– началото 
на ХVІ век (насетне К) (Пигин 2010: 199–200); 
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4. Ръкопис № 486 от Волоколамската сбирка, датиран по приписка 
1519 г., бивша сбирка на Московската Духовна Академия, днес се съхра-
нява в Руската държавна библиотека в Москва (насетне М) (Иосиф 1882: 
90–91); 

5. Ръкопис от сбирката на Троицко-Сергиевата лавра № 782, от средата 
на XVI в. (насетне Т) (Арсений, Иларий 1879: 203). 

Тази привидно обикновена лексема дѫга предава част от превода на 
словосъчетанието εἲρ καὶ ἅγιος, в текста дѹгA и свѣтъ, което се отнася в 
различна степен до всички по-ранни или по-късни преписи, които от-
разяват Иполитовото тълкувание, илюстрирано в следващата таблица: 

 

Гръцки 
текст11 

Р А К М Т 

 
III.3.1. καὶ 
ἰδοὺ εἲρ καὶ 
ἅγιος κατέβη 
ἀπὸ τοῦ 
οὐρανοῦ καὶ 
ἐφώνησεν ἐν 
ἰσχύϊ (Даниил 
4:10-11) 

Л. 1б: I ҇ [с]е 
д ѹ гA I ҇ 
свѣтъ съ 
нб҃се сънIде 
I ҇ въ зг лAсI 
вельмI 

391б: I се 
д ѹ гA I 
свѣтъ съ 
нб҃с ї 
сънїде. 
I въ зъ-
г лAсI 
вельмI 

66а: I се 
д ꙋ гA I свѣT 
с нб҇се 
снIде I 
вOзглAсI 
велмI 

125б: I се 
д ѹ гA I 
свѣтъ с 
нб҃с ѣ 
снIде. I 
възглAсI 
вельмI  

142а: I се 
д ꙋ гA I 
свѣтъ съ 
нб҇сI снIде 
I вOзг лAсI 
вельмI 

III.3.1. εἲρ ὁ 
λόγος [καὶ] 
ρῆμα ἅγιον 
(Даниил 4:14) 

Л. 1б: дѹбA 
(sic!) слOвO 
I г л҃ъ ст҃ъ 

392а: 
дѫгы 
Aвлены I 
ст҇ъ 

липсва липсва 142б: 
дꙋгы 
Aвлены I 
ст҇ъ 

III.5.2. εἶδεν ὁ 
βασιλεὺς εἲρ 
καὶ ἅγιον 
καταβαίνοντ
α ἀπ’ 
οὐρανοῦ (Да-
ниил 4:20) 

липсва 393б: цр҇ь 
вIдѣ 
дꙋгѫ. I 
свѣT велIкь 
схOдѧ ⷳ
(394а) съ 
нбс҇е 

липсва липсва 145б: цр҇ь 
вIдѣ 
дѹгꙋ. I 
свѣтъ 
велIкъ 
схOд ѧ щь 
съ нб҇се 

III.7.9. καὶ 
ἐπεὶ ἴδεν ὁ 
βασιλεὺς εἲρ 
καὶ ἅγιον ἀπ’ 
οὐρανοῦ 
καταβαίνοντ
α (парафраза 
на Даниил 
4:20) 

липсва 396б: 
єльмA ⷤ
вIдѣ цр҇ь 
д ѫ бъ. 
(sic!) I 
свѣT схOдѧ 
397а ще 
съ нб҇сI  

70б: елⸯмA 
ж е вIдѣ 
цр҇ь дUгU I 
свѣтъ 
схOд ѧ щь с 
нб҇се 

133б: I 
елмA ж е 
вIдⷺ цр҃ь 
дѫгѫ I 
свѣтъ 
схOд ѧ щь с 
нб҃се 

150б: 
єльмA ж е 
вIдѣ цр҃ь 
д ꙋ бъ 
(sic!) I 
свѣтъ 
схOдѧще 
съ нб҇сI 
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Преводът на общо три места в преписите А и Т на лексемата εἲρ е 
осъществен с дѫгA, а на четвъртото място се регистрира погрешно преда-
ване с дѫбъ поради близостта на дѫгA и дѫбъ. Показателен е и фактът, че 
лексемата се използва именно във видението за голямото дърво и цару-
ването на Навуходоносор, което издава недвусмислено традицията за пре-
даване на думата εἲρ с д ѫ гA, като за целта се налага сравнение с текстовете 
на К и М, където това е възможно. Тяхното съдържание точно показва 
състоянието на превода, а е красноречиво, че самият Г.А. Илински в 
изданието на Погодинските листове погрешно реконструира дѫгA с д ѫ б ъ 
(SJS I: 555). Славянският превод най-вероятно се дължи на грешка още на 
гръцка основа с неправилно предаване и смесване с думата ἶρις (дъга или 
Ирис – пратеникът на боговете12) (проблематичният цитат е отбелязан в 
няколко издания – Ziegler 1954:139,142; SJS I: 555; Алексеев 1999: 160). 
Поради същата причина ἅγιος на всички посочени места се предава със 
свѣтъ, а не със св ѧтъ13, защото преводачът не е могъл да си представи 
„свята дъга“, но тя все пак може да бъде съпроводена със светлина и така 
той на практика променя цялостната концепция на текста. Неговата 
представа е за някакъв чуден и почти свръхестествен феномен, който се 
случва пред очите на цар Навуходоносор. Възможно е друго обяснение на 
тази грешка, както ще видим, която всъщност има много по-дълбоки 
корени. 

На новобългарски предаването на тези два сходни стиха е следното: 
„… и ето, от небесата слезе Будният и Светият. Като извика високо…“, 
както и: „А дето царят е видял Будния и Светия, Който слизал от небесата“ 
(Даниил 4:10 и 4:20) и става дума за ангела ир ве-кадùш, на латински vigil 
et sanctus, на иврит  – „този, който е бодърстващ и свят“ 
(Вълчанов 1975: 52). М. Алмалех посочва, че е разбираем преводът на 
[ир]14 като светлина [ор], тъй като думите си приличат. Наличие на дъга в 
превода обаче е нелогично и може да означава евентуално корумпиран 
гръцки източник или неправилна интерпретация в схолия, например, къ-
дето недостатъчното познаване на арамейски език е довело до подобна 
трактовка в първообраза и последвалия превод на старобългарски на Ипо-
литовото Тълкувание на Книга на пророк Даниил.  

Според учението на вавилонците в света има две небесни категории на 
планетните божества – върховни и второстепенни. Към втората група св. 
Иероним отнася и боговете-съветници (θεοὶ βουλευτικοὶ), а такива са и ан-
гелите, които винаги бодърстват и са готови на постоянна служба на Бога. 
В Псалм 120:4 тези качества се отнасят до самия Бог: „не дреме и не спи 
този, който пази Израиля“. Тази терминология важи и за юдейската кос-
мология и е широко застъпена в апокрифната традиция, съхранена вклю-
чително и в откритите през 1947 г. край Мъртво море Кумрански ръкописи 
(Вълчанов 1975: 52–53).  
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Изданието на старозаветната Книга на пророк Даниил, направено от И. 
Евсеев (Евсеев 1905), дава възможност да се направи сравнение с биб-
лейския текст, който той реконструира. В т. нар. от него Методиев превод, 
публикуван според Архивския хронограф (РГАДА, ф. 181, № 3, 279/658), 
словосъчетанието εἲρ καὶ ἅγιος е преведено I҇ръ I҇ ст҃ы (Евсеев 1905: 70–
75), а в Симеоновия т.е. в Тълковните пророци гласи: бъждрI I ст҃ы15: 

Гръцки текст според 
изданието на И. 

Евсеев 

Архивски сборник 
(т. нар. Методиев 

превод) 

Тълковни пророци 
(т. нар. Симеонов 

превод) 

IV. 10-11 καὶ ἰδοὺ εἲρ 
καὶ ἅγιος ἀπ’ τοῦ 
οὐρανοῦ κατέβη καὶ 
ἐφώνησεν ἐν ἰσχύϊ 

I се Iръ. I ст҃ы съ 
нб҃се снIде. I҇ въз глAсI 
крѣпOстIю 

I се бъждрI I ст҃ы Oтъ 
нб҃се сънIде: I възглAсI 
крѣпъцѣ 

IV. 14 εἲρ ὁ λόγος [καὶ] 
ρῆμα ἅγιον 

I҇рOвOм ъ слOвO I гл҃ъ 
ст҃ыхъ 

бъждре слOвO, I гл҃ъ ст҃ъ 

IV. 20 ἐπεὶ ἴδεν ὁ 
βασιλεὺς εἲρ καὶ ἅγιον 
ἀπ’ οὐρανοῦ 
καταβαίνοντα 

A кO вIдѣ ц р҃ъ Iръ 
ст҃ы схOдѧщь съ нб҃се 

I A кO вIдѣ ц р҃ъ Aг҃лA 
ст҃AAгO съхOд ѧ щA съ 
нб҃се 

 

От посочените примери се вижда ясно, че преводът на библейската 
Книга на пророк Даниил, изведен от И. Евсеев, има съвсем различна тра-
диция на предаване на съдържанието на посочените стихове спрямо 
превода на Тълкуванието на Иполит Римски. В Архивския хронограф не-
ясната дума се предава с транслитерация от гръцки, докато при Тъл-
ковните пророци думата е предадена по смисъл, но, както се вижда от пос-
ледния пример, пасажът буди неяснота и преписвачът замества особената 
лексема с по-близката му Aг҃г е л ъ. Макар че ир ве-кадúш е едно от небес-
ните същества, замяната на лексемата издава достатъчно точно и ясно поз-
наването на това божествено проявление в паметника. Думата е упот-
ребена само в Книга на пророк Даниил в Стария завет и привлича вни-
манието и на Теодорит Кирски, който я обяснява с „наблюдател“16, т.е. 
един от същите тези ангели, които служат на Бога и се явяват негови из-
вестители. Те също така са споменати и описани в старозаветната апок-
рифна книга Юбилеи, в която следят поведението на хората, както и в 
апокрифната Книга на Енох17. Някои от тях впоследствие биват известни 
(включително и в популярната литература и киното) като т. нар. „паднали 
ангели“. 

Това е единственият случай, когато е налице това специфично значе-
ние на лексемата дѫгA в старобългарската литература. Употребата е важна 
в две основни насоки: 1) Свидетелства за разбирането на гръцкия първо-
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образ на старобългарския книжовник-преводач на Иполитовото тълку-
вание на Книга на пророк Даниил, който се е стремял да избягва гърциз-
мите и да използва български лексеми; 2) Представлява аргумент за архе-
типа на превода на Тълкуванието и за неговия произход, тъй като пред-
ставлява обща грешка, отразена във всички достигнали до нас преписи. 
Тази обща грешка за всички преписи издава техния произход от един пре-
вод на Тълкуванието, недвусмислено свързвайки съдържанието на Пого-
динските листове с останалите преписи. По този начин се доказва архаич-
ността и целостта на ръкописната традиция, която произхожда от единст-
вен превод в ранната старобългарска епоха.  
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