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This paper analyses the characteristics of the Old Bulgarian translation and the
linguistic features of the Vita of St. Blaise of Amorion in the context of the earliest
translations of Old Bulgarian collections that include texts for each day of the month.
The author produces evidence that the translation was made at the very beginning of the
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Св. Власий Аморийски (ок. 830–18 февр. 910/911/912), памет на 20 декември, 19 февруари, 31 март, е благочестив монах, подвизавал се в Константинопол и Рим, основател на манастир на Атон (ПЭ/PE). Съдбата му е
белязана от сериозните разногласия сред византийските духовни среди,
драматичното редуване на Игнатий и Фотий на патриаршеския престол,
както и от борбата за надмощие между братствата на увеличаващите своя
брой атонски манастири през втората половина на VІІІ и ІХ в. (Morris
1996). Погребан е в олтарната част на храма „Св. Георги“ в Студийския
манастир (ПЭ/PE).
В Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) паметта му е отбелязана под
20 декември, BHG 278.
____________________________________________________________
*

Изследването е по Проект ДО 02/5 от 24.07.2018 „Езикова и етнокултурна динамика
на традиционните и нетрадиционни ценности в славянския свят“ в рамките на Програмата ERA.Net.RUS Call 2018 (проект #472–LED-SW).
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Роден е около 830 г. село Аплатяниес, близо до град Амория (Мала
Азия), в знатно и богато семейство, което е дало добро образование на
синовете си и ги е посветило на служение на Църквата. По-големият му
брат e свещенослужител в храма „Св. София“ в Константинопол. Власий е
ръкоположен за иподякон в Амория от Евстратий, митрополит на Песинонт, ученик и привърженик на патриарх Игнатий. След това заминава за
Цариград, където самият Игнатий го ръкополага за дякон в храма „Св. София“. След низвержението на патриарх Игнатий и първото възкачване на
престола на Фотий (858 г.) Власий се отправя (по-точно бяга) в Рим. По
пътя променливата съдба на два пъти го среща с българите и българската
държава.
Във връзка с това в Житието на св. Власий (глави 8, 9, 10 по сегментацията на гръцкия текст) се съдържат исторически сведения за българската
история. Лаконичните данни за тези събития са публикувани в ГИБИ
(ГИБИ/GIBI 5 1964). Първият сблъсък на Власий с България е когато с
измама неговият спътник успява да го продаде в робство на един местен
болярин, или както е казано в текста – на един скит (по този начин гръцките извори от онова време наричат българите):
èáî èçú ãðàäà èçëýçúøà. wáà æå êú áîëãàðüñê¥èìú ñòðàíàìú äîøåäúøà.
ë¹êàâüñòâîìü ¹êðàäåòü. w ñåáå ïðDáíîì¹ ñìЃðòü. è 2äèíîì¹ § ñê¹ôú òîãî
ïðîäàâú. òàè èõú ¹èäå äýëî òî ñòâîðèâú
êáp ä[ ôï‡ Âõæáíôßïõ BðÜñáíôåò Dìöù ôå ðñ{ò ô@ ô\ò ô@ ô\ò Âïõëãáñßáò
ìÝñç ëïéð{í êáôáíôÞóáíôåò, äïëïêëïðåq ô© íÝ¥ ô{í èÜíáôïí êáp Tí Uíp
Óêõè™í ôï‡ôïí BðåìðïëÞóáò, êñýâäçí áˆô{ò ÷åôï, ô{ äñAìá
ôáìéåõóÜìåíïò

След като научава историята му, велможата го освобождава и преподобният продължава пътя си към Рим по Дунава, но попада на разбойници
и когато успява с помощта на ангел да се спаси, отново се озовава в България. Запознава се с един епископ, който го представя на княз Борис І
Михаил, а по-късно, през 879 г., се присъединява към първото пратеничеството в Рим. Според изследователите най-логично е той да е придружавал българския пратеник багатур Сондоке (Гюзелев/Gyuzelev 1968). Тук
се установява в столичния манастир „Св. Цезарий“, където по това време
игумен е Евстратий Кизикийски. В Рим приема монашеска схима и променя рожденото си име Василий на Власий. Когато мисията на българите
завършва, Власий е поканен да се завърне с тях и да се установи в Българското царство, но взема решение да остане в Рим.
С това завършва „българската връзка“ в житийния текст.
След дълги години в Рим св. Власий се завръща в Константинопол, където е приет радушно от игумена на Студийския манастир Анатолий, кой74
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то го представя на патриарх Антоний ІІ Кавлея и на император Лъв VІ
Мъдри. След 4 години в Студийския манастир Власий решава да отиде със
свои ученици на Атон, където основава манастир. Поради разногласия
сред монашеската общност се завръща в Констатинопол, където успява да
получи от императора хрисовул, даряващ имоти. В столицата св. Власий
се разболява и умира. Това е житийният разказ в гръцкия текст, но не и в
славянския превод, който е предмет на това проучване. В Православная
энциклопедия житейският път на св. Власий Аморийски е представен според византийския агиографски текст (ПЭ/PE).
Предполага се, че Житието на св. Власий (BHG 278) е било написано
твърде рано, най-вероятно от ученик и сподвижник на преподобния (ПЭ/
PE).
Словото е било обект на интерес основно заради споменатите по-горе
исторически свидетелства1. Специално изследване му посвещава В. Гюзелев (Гюзелев/Gyuzelev 1968). Той разглежда едновременно византийския и
славянския текст и прави ценни изводи, както и точно датиране на описаните в житийния текст събития.
Ръкописът, който вземам за основен в това проучване и в който е поместено Житието на Власий, е руски и е писан през ХV в. Това е № 92.1 от
колекцията на Московската духовна академия и представлява чети-миней
за месец февруари. Словото е с начало: èæå âíøíÿ äîáëåñòè íà äúñêàõú
íàïèñàòè õwòùå. è íà ò¥ÿ ìíwã¥èìú âúçèðàòè âåëùå. wáðàçú âåëè÷üñòâà. è
ïîâýñòè è ñêàçàí·à. ïðèëîæàøå ÿêî è øàð¥ äîáðîëè÷üí¥èìè ¹êðàøàþùå ïüñòðòü – Ïs ô@ò Vîùèåí Bñéóôåßáò ðßíáîéí Tã÷áñÜôôåéí âïõëüìåíïé êáp ôáýôáéò
ôï†ò ðïëï†ò Tíáôåíßæåí TèÝëïíôåò, årêüíùí ìåãÝèåé êáp sóôïñé™í TóçãÞóåé
ðñïóèÞóù ä< Ѓôé êáp ÷ñùìÜôùí åˆ÷ñïßáéò êáôáðïéêßëëïõóéí. В ръкописа

текстът е включен под дата 18 февруари и е разположен на с. 202–2252.
Кодексът е въведен в научно обращение от И. И. Срезневски (Срезневский/Sreznevskii 1874). Изследователят смята, че преводът на текстовете в
сборника е осъществен в най-ранна епоха в България3. След описанието на
ръкописа са публикувани епизодите от Житието на Власий, които имат
отношение към българската история. Всъщност това е единственият текст
от МДА 92.1, който публикува Срезневски. Така сведенията от българската история стават известни на научната общност.
Твърде скоро след това историческите данни, съдържащи се в Житието, привличат вниманието на изследователите. Един от първите е архим.
Леонид. Заглавието на публикацията му от 1887 г. е повече от категорично
– Житие преподобного Власия мниха, памятник славяно-болгарской письменности ІХ века из рукописной чети-минеи ХV в. (Леонид архим./Leonid
arhim. 1887). Днешната руска наука споменава това изследване единствено
за да отрече за пореден път едно отдавна опровергано предположение на
архимандрит Леонид – това, че Житието на Власий е оригинално славян75
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ско – старобългарско – съчинение. Отговаряйки на въпроса къде е написан
житийният текст, Леонид предполага, че това вероятно е мястото на последните подвизи на св. Власий – Атон, където паметта му се е запазила
сред българите, посветени в християнската вяра. Ученият напомня, че преди полуостровът да бъде предаден в изключително владение на монасите,
на Атон живеели български славяни, които се занимавали със скотовъдство. В заключение авторът предполага, че Житието на св. Власий е било
написано от някой от учениците му (българи) (Леонид архим./Leonid arhim.
1887: V–VІ). Авторът прави първата публикация на целия текст.
След публикацията на архим. Леонид успореден гръцки текст на Житието на Власий е открит в Par. gr. 1491 от Х в. Този гръцки ръкопис и до
днес остава единственият, който съдържа пълната версия на житийния
текст4. Текстът е публикуван през 1925 г. в Acta Sanctorum (AS 1925: 657–
669). Наскоро е осъществено ново критично издание на византийския текст
(ÐïëÝìçò, Ìßíåâá 2016).
Вероятно единствена, друга следа от Власий Аморийски във византийската книжнина е запазена в Месецеслова на Василий в кратък разказ с
променени географски имена – Аморея е заменена с Мареоск; Рим с Византия; Атонска гора с Атина. Склонна съм да приема обяснението на архим.
Леонид, че причината е целенасоченото изчистване на следи от оживени
контакти и дружески отношения между духовенството в Константинопол
и Рим след разделението на Църквата (преп. Власий приема монашество в
римския манастир „Св. Цезарий“, където повече от 18 г. бил канонарх, еклесиарх и переписвач на книги).
Житието на св. Власий Аморийски е отбелязано в разработката на Х.
М. Лопарев Византийския житья святых VІІІ–ІХ веков (Лопарев/Loparev
1912). Авторът познава гръцкия прототип и определя езика му като древен. Подчертавайки специално наличието на исторически сведения, Лопарев се спира и на качествата на славянския превод, като смята, че той е с
извънредно тежък език и се отличава с неопитност на преводача (Лопарев/
Loparev 1912: 114).
На фона на единичното материално свидетелство за съществуване на
византийски житиен текст на св. Власий не може да не отбележим като
впечатляващ факт присъствието му в славянската книжнина.
Пълното сравнение на византийското и славянското житие се натъква
на немалко различия, най-сериозното от които е това, че гръцкият текст
съдържа 26 глави, а славянският превод следва извора до началната част
на глава 18, като завършва с отшелническите подвизи на св. Власий Аморийски на Атон. По тази причина липсват главите, описващи последващото пътуване до Константинопол, пребиваването му в Студийския манастир, срещата му с император Лъв VІ и патриарх Антоний ІІ Кавлеа, както
и получения от Власий императорски хрисовул с дарения за основания от
него манастир на Атон. Липсват и заключителните редове от полагащото
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се по канон споменаване на кончината на преподобния и на мястото, където са положени тленните му останки. В края на славянската версия на Житието пастири, които пасат своите стада на Атон, и преп. Власий пеят
„Трисветото“ и отправят молитви.
В проучването си В. Гюзелев отделя специално внимание на разминаването между византийския текст и славянския превод. Гюзелев набелязва
следните основни различия между гръцкия текст и превода:
1. В превода липсва голяма част, отнасяща се до пребиваването на преподобния в Рим.
2. В превода липсва срещата на Власий с император Лъв VI и патриарх Антоний Колеас.
3. Четирите години, прекарани от Власий в Студийския манастир, са
посочени като прекарани в Рим.
4. В превода липсва краят на житието. Разказът внезапно прекъсва
след описание на едно от чудесата на светеца, които той извършва
на Атон.
5. В превода преподобният навсякъде е наречен Власий, а в прототипа
до замонашването си той е Василий (Гюзелев/Gyuzelev 1968: 23).
Според В. Гюзелев причината за тези несъответствия и съкращения е
лошата подготовка на книжовника преводач, който не се е справил напълно със задачата си. Езикът на славянския превод е тежък и грапав, превеждането на много места е неточно. По всяка вероятност това се дължи на
недоброто владеене на гръцки език (Гюзелев/Gyuzelev 1968: 23–24).
Наскоро Е. Минева посвети изследване на произхода, датировката и
характеристиката на славянския превод на Житието на св. Власий
(Минева/Mineva 2017). Авторката отделя специално внимание на детайлно
сравнение на византийския и славянския текст и стига до заключението, че
в превода не само има пропуски (това са липсващите глави), но са налице
и размествания на епизоди. Според нея тези недостатъци се дължат на
дългата ръкописна традиция, а не само на първоначалния превод. Многократното преписване и преправяне по нейно мнение е довело до осакатяване на текста (Минева/Mineva 2017: 463).
Напълно споделям изводите на двамата изследователи за сериозното
разминаване между византийския текст, за който по презумпция се предполага, че е прототип, и славянския превод. Заедно с това искам да обърна
внимание на някои факти, които по мое мнение сочат не грешки в превода,
а насочват към заключението, че на старобългарски език е бил преведен
друг, незапазен днес текстов вариант на Житието на св. Власий. Малко
преди решителното разминаване между прототип и превод, към края на
славянския текст, има един пасаж, който ми дава основание да предполагам, че определя заключителната рамка на една първоначална редакция на
Житието, което по-късно, след кончината на светеца, е било разширено:
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МДА 92.1 § ìíîã¥èa æå ÷þäí¥ÿ ãЃëþ. ë¹ê¹ è ñ¹ìåwíà è ïîñë¹øàí·þ íåñýêwì¥è
êàì¥êú. èwñèôà. 2ãîæå §âåðæåí·2 ìèðà. ïðèòðàíî2 è äîáðî ¹ñåðäüíî2. àùå è ìíîãà
ïîäâèãà, òðåá¹2òü è äð¹ã¥ÿ ïîâýñòè. íî ñúáðàâøèõú ñ ðàäè ïîëçà. ñèþ 2äèí¹
âú ìàëý ñäå ïðåäëîæèìú ãëàâèçí¹.

Гръцки текст <Åê äS ô™í ðïëë™í ôï†ò èáõìáóßïõò öçìp ËïõêAí ôå êáp
Óõìåþíçí êáp ô{í ô\ò ‰ðáêï\ò BäÜìáíôá <ÉùóÞö, ïЏ ô\ò Bðïôáã\ò ô{
îÝíïí ôå êáp åˆðñüèõìïí år êáp ðïëë\ò ô\ò ðñáãìáôåßáò êáp UôÝñáò ÷ô\ôáé
ô\ò äéçãÞóåùò, Bëë< ïЋí ðñ{ò ô[ò ô™í Tíôõ÷áíüíôùí љöÝëåéáí ôüäå êáp
ìüíïí äé< |ëßãùí ðñïèÞóïìåí ô{ êåöÜëáéïí.
След този пасаж гръцкият и славянският текст се развиват в различни
посоки.
Смятам, че на старобългарски език е бил преведен по-кратък и на практика недовършен житиен текст. Данни за такава версия във византийската
традиция липсват. Въщност византийската традиция е представена от единединствен ръкопис.
Сравнението между византийското и славянското житие за мен свидетелства, че по-скоро нашият превод е правен от различен от Par. gr. 1491
текст, а „осакатеният“, по думите на Минева, славянски текст не е получен
в резултат на съзнателно избягване на трудно разбираеми за един славянин места, както и от многократното преписване на житийния текст в славянската книжнина, всъщност единствено в източнославянската, и то в
преписите на точно определен тип паметник – чети-минеите. Тази хипотеза намира потвърждение в едно интересно изследване на Афиногенов, посветено на проблема за възстановяване на изгубени византийски източници
по техните славянски преводи (Афиногенов/Afinogenov 2008). Авторът
защитава убедително становището си, че голямото количество изгубени за
византийската книжнина текстове, които днес могат да се възстановят само по славянските си преводи, не е просто стечение на обстоятелства, а е
обусловено от системни причини. В края на Х в. унификацията на Симеон
Метафраст води до изтласкване на дотогавашните колекции, които престават да се преписват. Тъй като в голяма степен материалът на Афиногенов е
свързан с февруарския том на чети-минея, в който е поместено и Житието
на св. Власий, ще спомена само един от примерите, които ученият привежда. Това е Житието на св. Тадей Скит или Студит. Житието и мъченичеството на Тадей, пострадал при Лъв V, липсва във византийската книжнина.
Не е било известно и на създателя на Синаксара на Константинополската
църква, който за деня на паметта на светеца е поместил напълно измислени сведения, написани явно много години след смъртта му (Афиногенов/Afinogenov 2008: 31). На този фон славяският превод напълно съвпада
с писмата на Теодор Студит, който описва грубия натиск и мъченията, на
които са подложени монаси от Студийския манастир по време на втория
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иконоборски период. Афиногенов предполага, че гръцкият текст е създаден от човек, който е бил добре запознат със събитията, като смята, че това е станало преди възстановяването на иконопочитанието през 843 г.
(Афиногенов/Afinogenov 2008: 31). Такъв поглед върху изследваното Житие на св. Власий отваря възможността на старобългарския превод да се
гледа не като на „осакатяващ“ прототипния текст, а като на възможност
това да е „моментна снимка“ от репертоара на до-Метафрастовите византийски чети-минеи.
Въпреки всички различия първоначалната гръцка версия лежи в основата на Par. gr. 1491 и съпоставки между прототип и превод до известна
степен могат да бъдат направени. Струва ми се, че архим. Леонид е прав в
това, че словото е писано приживе на светеца. Непълният му вариант във
всички преписи на славянския превод следва да е бил направен твърде
рано – преди основното редактиране на прототипа и добавянето на още 9
глави.
За разлика от уникалността на случайно съхраненото в гръцкия Par. gr.
1491 византийско Житие на св. Власий славянската традиция познава поне
няколко ръкописа, които съхраняват превода на този текст. Към използвания тук МДА 92.1 можем да добавим Йосифо-Волокол. 196 и Соф. 1377
(Wijk 1929; Давидов/Davidov 2007). И трите споменати кодекса датират от
ХV в., но има една по-важна връзка между тях – и трите са чети-минеи за
месец февруари.
Ако Par. gr. 1491 пази оцелелия по случайност византийски житиен
разказ за преподобния Власий в пълния му обем, то МДА 92.1, останалите
посочени по-горе преписи, а вероятно и още други съхраняват превод на
незапазения първоначален вид на словото. Във връзка с това е важно да се
напомни, че Par. gr. 1491 е от Х в., т.е. разширеният вариант е достатъчно
древен, като се има предвид датата на кончината на преподобния Власий
Аморийски – началото на Х в. (18 февр. 910/911/912 г.). Може да се направи заключение, че недовършената първоначална версия неминуемо предхожда преписа на пространната от Par. gr. 1491, т.е. разказът за св. Власий
Аморийски в славянския февруарски чети-миней е преведен твърде скоро
след възникването му.
Тези въпроси естествено ни довеждат до въпроса кога е направен
преводът на чети-минеите, както и дали и доколко това има общо с често
определяния като чети-миней Супрасълски сборник от средата на Х в.
През последните години специален интерес към превода на чети-минеите проявява руският изследовател Д. Е. Афиногенов (Афиногенов/Afinogenov 2006; Афиногенов/Afinogenov 2008; Афиногенов/Afinogenov 2017).
В центъра на неговото внимание е 10-томната Йосифо-Волоколамската чети-минейна колекция от ХV в. Особено често авторът се обръща към
февруарския чети-миней и съответно към ръкопис МДА 92.1. Ученият
достига до извънредно важни изводи. Ценен с оглед на времето на превеждането на чети-минеите (по материал от февруарския том) е акцентът,
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който авторът поставя върху 4 слова, които във византийската книжнина
не биха могли да бъдат съставени преди 910–912 г. (смъртта на св. Власий
Аморийски) и 910–925 г. (към този период насочват преки и косвени данни от Житието на св. Николай Студит), т.е. славянският превод безспорно
е възникнал след тези дати. Друг извод в публикациите на Афиногенов,
който е защитен убедително, е връзка на състава на февруарския том със
Студийския манастир и влючването на памети за светци, които нямат
широко разпространен култ и разпространение извън манастирската обител. Идентифицирани са и няколко гръцки кодекса, които биха могли да
бъдат посочени за източник, от който е направен славянският превод. От
това следва, че поне за февруарския том данните, от една страна, сочат
приблизително средата на Х в., а от друга, свидетелстват за връзка с точно
определен книжовен византийски манастирски център – константинополския Студийски манастир. По въпроса къде е бил осъществен преводът,
Афиногенов се дистанцира от мнението на Срезневски, който смята, че
това е станало в България. В противовес на Срезневски, който сочи близостта на МДА 92.1 със Супр., ученият дава примери за различия в преводите на няколко слова между Супр. и Великите Макариеви чети-минеи
(ВМЧ) (Житие на Кодрат, Мъчение на Василий и Капитон, Житие на
Григорий папа римски). Тези различия водят според автора до две възможни обяснения: или в България са били направени два независими превода на тези византийски текстове, или преводът на т.нар. руски комплект
– Йосифо-Волоколамският – е направен по-късно.
Опирайки се на сравнения между споменатите три общи слова между
Супр. и ВМЧ, Афиногенов достига до извода, че в Супр. и ВМЧ трите
текста присъстват в различни преводи. По тази причина той отхвърля възможността преводът на чети-минея да е свързан с Преслав и предлага друго решение – славянският чети-миней е преведен в Студийския манастир
през ХІІ в. по руска, новгородска поръчка. Тази хипотеза е заявена в заглавието на публикацията: Новгородское переводное четьи-минейное собрание: происхождение, состав, греческий оригинал (Афиногенов/Afinogenov
2006). Изследователят добавя още едно предположение – възможно било в
превода да са участвали и български книжовници (Афиногенов 2006: 277).
Всъщност превод от български книжовници е напълно обосновано предположение, но по различни от посочените от Афиногенов причини – това
е големият брой преславски лексикални маркери, които засягат целия
ръкопис МДА 92.1.
Въпросът за това новгородски ли са новгородските чети-минеи, е разгледан в публикацията Новгородски ли са новгородските чети-минеи
(Мирчева/Mircheva 2018). Тук ще кажа само, че не споделям това заключение и смятам, че преводът на чети-минеите е възникнал в свързан с
Преслав книжовен център. Засега имам наблюдения върху тома за февруари. Двата превода на Словото за св. Кодрат (в Супр. и във ВМЧ), които
посочва Афиногенов, разгледах в няколко публикации (Мирчева/Mircheva
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2016а; Мирчева/Mircheva 2016б; Мирчева/Mircheva 2017б). Направените
изводи са в полза на два различни, но основаващи се на една и съща текстова компилация превода, които говорят в полза на нехомогенното понятие Преславска книжовна школа и различията между „ранния“ и „късния“ Преслав. Досега съм установила двойки преславски преводи, разпределени по мое мнение по следния начин – по-стар преславски (за някои от
текстовете е представен в Супр.) и по-нов. Тези преводи по правило нямат
разпространение не само в южнославянската книжнина, но са слабо представени и в източнославянската книжнина. Вторите, по-късни преславски
преводи, по правило откриваме във ВМЧ, който свод се опира на източнославянската ръкописна традиция. В този смисъл различията между мартенския том на чети-минеите (Супр.) и ВМЧ затвърждават маргиналното
положение на Супр.
В подкрепа на мнението ми, че преводът на чети-минея за февруари е
възникнал в Преслав, е и разглежданото тук Житие на св. Власий Аморийски. Житийният текст е един от немногобройните извори за българската
история. Заедно с това той представлява извънредно ценен извор за българската езикова история, за техниката на превода. И нещо особено съществено – българският поглед към житието на един от най-видните духовници, обвързали живота и дейността си със столичния Студийски манастир, с Атон, духовник, безспорно стоящ близко до висшата духовна
власт и императора – води до на пръв поглед дребни, но извънредно любопитни редакторски промени, които ще бъдат коментирани по-долу:
1. Един момент от Житието на св. Власий Аморийски показва, че славянският превод не е само превод, а представлява и редакция на разказа. Това е епизодът, в който св. Власий Аморийски е представен
на самия княз Борис І:
МДА 92.1 ñ¥è 2ïTђïó á¥âú çíà2ìú. èáw ¹âýäýëú áýàøåòü. âñ òâîðåíèÿ w
ïðïAáíýìü çýëî. âú âñåè çåìëè. § ïðåæåíàðå÷åí¥èa çåìë òîÿ áîëðú ïðîøåäúøè âýñòè. âýäwìú è ñàìîì¹ ïðúâîì¹ § áЃà. êíçþ áîëãàðüñêó á¥Tђ. è § òîãî ãîùåíú á¥âú è
¹òýøåíú.

Гръцки текст <Åêåqèåí ïЋí ô© êáô@ ô{í ô{í ôüðïí Tðéóêüð¥ êáèßóôáôáé
ãíþñéìïò·Vôõ÷å ã@ñ áˆô{í Têåqíïí ó†í ôïqò ðñïññçèåqóéí TõíÜñ÷áéò
áˆëßæåóèáé, }ðçíßêá äéáðñáèåpò } ìáêÜñéïò Vêäïôïò Têåßí¥ ô©
öéëåõóåâï‡íôé âáñâÜñ¥ ãåãÝíçôáé·ï‹ôù ä[ êáp áˆô© ô© ðñþô¥ áˆô©í Tê
Èåï‡ Dñ÷ïíôé ãíùóô{ò Tíáðïêáèßóôáôáé êáp ðáñ< áˆôï‡ äåîéï‡ôáé
Особено внимание заслужава появата на „болярите“ на мястото на „благочестивите варвари“, както и добавката на „§ áЃà. êíçþ áîëãàðüñêó“ на място81
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то на „Tê Èåï‡ Dñ÷ïíôé“. „<Ï Tê Èåï‡ Dñ÷ùí“ е титлата на българските владетели от Омуртаг (814–831) насетне. Едва след покръстването тя бива
призната официално от Византия като неразривна част от титулатурата на
българските владетели (Гюзелев/Gyuzelev 1968: 29). Изразът в Житието на
св. Власий потвърждава това. Преводачът обаче следва и съответно въвежда домашната традиция в титулуването на владетеля, а не превежда буквално своя прототип. Разбира се, при явно сериозно редактиран гръцки извор е възможно поправката да е направена при редактирането, но това ми
се струва малко вероятно. Това означава, че в първоначалния гръцки текст
се е говорело за боляри и княз български, които в поправената и допълнена
версия са заменени с благочестиви варвари и архонт. Смятам, че причината за отстраняването на обидното варвари независимо от това, че са благочестиви, както и добавката княз български е направена от български книжовник с ясното съзнание, че този тачен в Студийския манастир светец е
важна личност, в чиято съдба вземат участие, при това уважително, дружелюбно и добронамерено, българската аристокрация, Българската църква и
самият български владетел.
2. Така наречените скитски князе, т.е. болярите, не само приемат радушно св. Власий, но той спомага за утвърждаване на вярата им. А
когато си припомнят бедите и страданията на светеца, те му съчувстват. По-долу ще цитирам този момент, който е показателен за
техниката на превода:
òýìüæå ãîùåí·2 íåïðîñòî2 ñòЃîì¹ ñòâîðèâú çíà2ìà ïðî÷èìü ñê¹ôüñê¥ìú òâîðèòü
êíçåìú. wíè æå ÿæå êú áЃã¹. ¹íààãw ëþá¥ âúäâèãúøè ñ ïà÷å è ïà÷å âú âýðó
¹òâåðäèøà ñ. 2ùå âú ¹íîñòè 2ãî. áýäú è íàïàñòè ïîì¥ñëèâøå ¹õú áî ãЃëàõ¹.
Ѓèåí ïˆ ô[í ôõ÷ï‡óáí îåíßáí ô© Cãß¥ êáñõêåõóÜìåíïò ãíþñéìïí ôïqò
ëïéðïqò ô™í Óêõè™í êáèßóôçóéí Dñ÷ïõóéí. Ïs äS ô{ ðñ{ò ô{í Èå{í ôï‡
ößëôñïí èáõìÜóáíôåò, ìAëëïí êáp ìAëëïí ðñ{ò ô[í ðßóôôéí Tâåâáéþèåóáí,
ô[í Tí Bêìi ô\ò íåüôçôïò áˆôï‡ ô™í äåéí™í Tðéöïñ@í Bíáëïãéæüìåíïé Öå‡
ãÜñ, Vëåãïí,

Ясно може да се проследи плътното следване на оригинала. Преводът
следва текста дума по дума. Може да се отбележи сегашното страдателно
причастие çíà2ìú, което преславските книжовници въвеждат като превод
на причастията на -ìåíïò (и Житието на Власий, и целият февруарски чети-миней изобилстват от сегашни страдателни причастия). Пасажът добавя още един пример към разпространеното изключително в свързани с Преслав ръкописи междуметие ¹õú, което откриваме в Тълковния псалтир на Теодорит Кирски, Изборника от 1073 г., Лествицата от ХІІ в., Хрониката на Йоан Малала, Житието на Теодор Студит (Срезневский/Sreznevskii 3: 1330).
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3. Буквалният превод създава впечатление за тежък стил:
§ ò¹æå âúç ä¹íàè âú ï¹òüíî2 øåñòâ·2 òâîð. âú ðàçáîèíèê¥ ëþò¥ âúïàäå. èæå è
¹áîè÷üñúê¥ íà íü ð¹öý ïðîñòåðøå
#Åùèåí ïЋí ô[í Tí Äáíïõâß¥ ðïíôïðïñßáí ðïéïýìåíïò ëfóôáqò ðåéñáôáqò
ðåñéðÝðôùêåí· ïw êáé öïíßùò áˆô© ô@ò ÷åqñáò Têôåßíáíôåò

Заедно с това преводачът се стреми да представи адекватно приповдигнатия тон на изказ на византийския житиеписец. В приведения пример
имаме един излишен предлог âú, който прави израза в известна степен неразбираем. Предаването на ðïíôïðïñüò опровергава безизключителността
на техниката на буквалния превод. В същото време говори за внимателно
отношение към извора и стремеж към адекватно предаване не само на
лексемите, но и към следване фабулата на текста. Специалната гръцка лексема за пътешествие по море (в текста става дума за плаването по Дунава)
е преведена като пътешествие.
4. Показателен пример за буквален превод е предаването на следния
пасаж: ÷àäî 2ôðîñ¹íå ÷üñî ðàäüìà ñüäå òâîðèø· õwæDåí·2 – ÔÝêíïõ Åˆöñüóõíå, Ѓôïõ ä[ ÷Üñéí ô[í äéáôñéâ[í Tíôá‡èá ðåðïßçóáé. Предаване-

то на дума срещу дума е довело до излишно висок стил на реплика
от разговор, в който игуменът на манастира пита готвача в манастирската магерница, Ефросин, какво търси на мястото, на което той
се разхожда.
5. Интересен е начинът, по който е предадено името на храма „Св. София“ в Константинопол, където братът на св. Власий Аморийски е
ръкоположен за свещеник, а самият Власий – за дякон. Може да се
каже, че гръцкото му наименование, ô@ ìåãÜëf Têêëçóß ô\ò ôï‡ Èåï‡
Óïößáò от текста на Словото и на два пъти е предадено по своеобразен начин: ïîïú âåëèöýè öЃêâè ñòЃ¥ÿ ïðåì¹äðîñòè á¥Tђ – ðñåóâýôåñïò
Tí ô@ ìåãÜëf Têêëçóß ô\ò ôï‡ Èåï‡ Óïößáò ãåãÝíçôáé и âú áЃ·è àãèè

ñîô·è äèàêú – Tí ôi ôï‡ Èåï‡ ÓïößJ äéÜêïíïò. В гръцкия текст църквата е наречена „Премъдрост Божия“, на което отговаря в по-голяма
степен първият пример. Във втория е направена контаминация
между „Премъдрост Божия“ и „Св. София“, като Ἁãßá е останало непреведено.
6. Напълно в стила на жанра и описанието на подвизите на преподобния Власий е пространното описание на борбата на монаха с дявола,
който се стреми да го отклони от праведния живот. Твърде подробно
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житиеписецът описва терзанията на младия Власий, чиито плътски
желания се стремят да вземат връх над волята му.
òýìæå âèä wáù·è ðîäó ðàòíèêú âðàãú. èæå ñâîèìè ñòðýëàìè. âñ© ïðàâä¹ è
ïðàâåäí¹þ äЃø¹. ÿêî ïòèöþ ¹ëîâèòè õâàë ñ. íà÷à íà íü ñêðüæüòàòè è áýñèòè
ñ. è ïîì¥ñëè íå÷·ñò¥èõú ñòðàñò·è ãðýõwâí¥èõú. ïîáýäèòè ì¥øëøå. öýëîì¹äð·þ
ëþáîâüíèêà ÿêîæå ìíøå. ïðúâ¥èìü ñâîèìü ïîõwò·þ âîþÿ. òî áî 2ñòü íàèïà÷å íà
¹í¥ÿ. âúçíåñúøàÿ ñ ãîðäîñòè 2ãw õâàëà. ãЃëþ æå ïîäúï¹ïüí¥èìü ÷ðýâîìü
ïîäðàæàí·à. è ïîõwòí·è çëîáí·è wáðàçè. íî ÿêîæå àê¥ ïîòîê¹ ïîäwáíý. òîãî ñëåçàìè
ïîëèâàøå ñ. è ÿêî ë¹êà ñòðýëà æåñòî÷àèøè ïðèáëèæàÿ ñ âúçâðúùààøå. âåñü
íåèñòîâú á¥âú. 2ëèêà æå ñèëà 2ì¹. ïëàì¥ âúæäü æå âåùüí¥è.
$Ïèåí }ñ™í } êïéí{ò ôï‡ ãÝíïõò T÷èñ{ò êáp ðëÝìéïò } ôáqò ïrêåpáéò âïëßóé
ðAóáí äéêáßáí øõ÷[í ›ò óôïõèßïí êáôáâáëåqí Tãêáõ÷þìåíïò, _ñîáôï êáô<
áˆôï‡ âñý÷åéí ôå êáp Tììáßíåóèáé êáp ôïqò …õðáñïqò. ô™í BêáèÜñôùí
ðáè™í êáôáâáëåqí Tðå÷åTðå÷åßñåé ô{í ô\ò óùöñïóýíçò TñáóôÞí, ќóðåñ
åôï, ô© ô\ò ^äïí\ò äåëåÜóìáôé êáp Tð< áˆô© êáôá÷ñþìåíïò· ôï‡ôï ãÜñ
Tóôéí Ѓôé ìÜëéóôá êáô@ ô™í íåùôÝñùí ô\ò TðçñìÝíçò |öñýò áˆôï‡ ô{
ãáõñßáìá ô\ò Tð< |ìöáëï‡ ãáóô{ò ïs ãáñãáëéóìïp êáp ô@ èåëêôéê@ ô\ò
êáêßáò ríäÜëìáôá. >Ùò äS ÷åéìÜññïõ äßêçí ôïqò ôï‡ }óßïõ äÜêñõóéí
Uáõô{í êáôáâáðôéæüìåíïí Vâëåðåí, Ѓëïò ìáíßáò ãåíüìåíïò, Ѓóç äýíáìéò
áˆô© ìåßæïíôá ô{í öëïãì{í Tðáí\ðôå ô\ò öýóåùò· } äS ãåííáßùò
Tãêáñôåñ™í äéåôÝëåé ô© ðÜèåé öëåãüìåíïò.

Светецът се обръща с молба към св. Богородица, която пристига на
помощ, придружена от 12 мъже, сияещи по-силно от слънчевите лъчи. По драстичен начин (използвайки специален инструмент, който
можем да уподобим на скалпел) двама от тях разрязват центъра на
плътските желания на св. Власий и така отстраняват опасността той
да изгуби целомъдрието си: ÿêîæå ñâîèìà w÷èìà âèäýòè. ãíîè ñòðàñòè
ãðýõwâí¥ÿ è âðà÷üí¥è äýëüíèêú § íåãw äðúæèìú. òàêîæå w÷èñòèâú âñå
âúëåæàùå2. òæüê¥ÿ ïîõwòè ðàñïàëàþøå2 è ïðåá¥âàþùå2. Натуралистичната сцена е предадена евфемистично във византийския извор.
Същото се отнася и до старобългарския превод. Излезлият от
контрола на преподобния порив на плътта е наречен от преводача
ïîäúï¹ïüí¥èìü ÷ðýâîìü ïîäðàæàí·à. è ïîõwòí·è çëîáí·è wáðàçè – ô\ò
Tð< |ìöáëï‡ ãáóô{ò ïs ãáñãáëéóìïp êáp ô@ èåëêôéê@ ô\ò êáêßáò ríäÜëìáôá; ðàçDðýçàòè òîì¹ ïîäúï¹ïüíàãî ÷ðýâà ñúêðîâåíî2 òýëî – ó÷ßæåé
ôïýôïõ ô\ò Tð< |ìöáëï‡ ãáóôñ{ò êåêñõììÝíïí óùìÜôéïí. Преводът
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следва буквално гръцкия текст и адекватно предава високия стил на
оригинала.
7. Главна роля в горния епизод играе специалният инструмент, с който
ãíîè ñòðàñòè ãðýõwâí¥ÿ е отстранена от св. Власий. Той е наречен
„медицински инструмент“: âðà÷üí¥è äýëüíèêú – êáp ô{ ráôñéê{í
Tñãáëåqïí. Съществителното äýëüíèêú е познато със значение „рабо-

тилница“ – за гръцко TãáóôÞñéïí – СтбР/StbR 1: 465, Микл/Mikl: 187;
Срезневский/Sreznevskii 1: 791. Гръцката дума се превежда и като
съществително от ж.р. – äýëüíèöà (Микл/Mikl : 187). Примерите в
лексикографските справочници са от преславски ръкописи – Супрасълския сборник, Григорий Богослов ХІ в., Хомилиара на Миханович. В нашия случай обаче äýëüíèêú превежда Tñãáëåqïí „инструмент“.
8. Подобно на останалите текстове от февруарския чети-миней МДА
92.1 и в Житието на св. Власий Аморийски се наблюдават характерни за преславските преводи и оригинални съчинения особености.
Без да изчерпвам материала, по-долу посочвам някои примери:
8.1. Съчинителния съюз òè: òè òàêî ïî ìàëÿ âðýìåíè – åxè< ï‹ôùò ìåô<
|ëßãïí ÷ñüíïí.

8.2. Последните изследвания върху две старобългарски лексеми,
които в славянската книжнина имат сходно звучене и в известна
степен припокриваща се семантика – ðàòü и ðåòü, показаха, че
късният развой на ликвидната метатеза в славянските езици,
влиянието на акутната интонация върху развоя на гласната, съпровождаща ликвидните, които по време съвпадат с началото на
славянската писменост, първите преводи и дейността на знакови за Златния век на българската книжнина старобългарски писатели, явно стават причина в старобългарската книжнина до
по-широко диалектно разпространеното ðàòü в писмените паметници, свързани с Преслав, да намери място и тясно диалектното ðåòü. Разпространението на съществителното ðåòü, на глагола ðåòèòè (ñ) и свързаните с тях деривати и композити сочи
по недвусмислен начин, че словообразувателното гнездо навлиза в старобългарския книжовен език с продукцията на Преславската книжовна школа (Мирчева/Mircheva 2017а). Към сравнително немногобройните употреби на ðåòü на мястото на много
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по-широко използваното ðúâåíè¬ в значение на „старание, устрем, стремеж“ можем да добавим и следния пример от Житието
на св. Власий: è áýàøå § wáîþ ðåòü. íà ïîñë¹øàí·2 íà ïîñë¹øàí·2
âñ ðàçäðàæàþùè – êáp dí BìöïôÝñùí ^ Eìéëëá, ðñ{ò ô[í ðåéè˜
ô{í Wôåñïí ðáñïôñýíïõóá.

8.3. Ярък преславски маркер е наречието áúõwìà (вж. Милтенов/Miltenov 2006).
8.4. Към характерните черти на преславските преводи се отнася специфичният начин за превод за гръцки композити с първа съставна част áñ÷é- със словосъчетание с първа съставна част ñòàðýèøèíà. Към този подход можем да причислим предаването на
>Ï ðñ™ôïò ô™í >Ñùìáßùí със ñòàðýè ðyìüñê¥èõú áîëðú.

8.5. Заслужава да бъдат отбелязани примери с членоподобни форми:
è àãëTђêî ïðèøåñòâ·2 ìýñòw òî wáèøåäú; ÿêî æå ¹æàñí¹âúøåì ñ
ðàòà2ìú ïðèòåùè íà ìýñòî òî.
9. Една характерна особеност на Житието на св. Власий Аморийски е
включената в него новела за св. Ефросин, която няма нищо общо с
основния разказ. Благодарение на този странен от днешна гледна
точка похват за изграждане на текст научаваме поучителния разказ
за един младеж, който работел в магерницата на манастир и затова
целият бил покрит с въглищен прах. Братята го подигравали и бил
подлаган на унижения, но заради усърдните си молитви и смирението си бил удостоен с великата милост да влезе в райските градини, откъдето откъснал три ябълки, с които изцелявал болни. Задълженията на Ефросин в манастирската магерница са повод в Житието
на Власий да се появи една прабългарска лексема – ñîêàëúêú, ñîêàëî
„готварница“: è êú ñåáå è ñîêàëêà ñú ïîòúùàíè2ìü ïð·èòè wòðîê¹
ïîâåëý – êáp ðñ{ò Uáõô{í Tëèåqí Tê ôï‡ ìáãåéñßïõ ô{í íÝïí ðñïóÝôáôôåí. От т.нар. класически старобългарски паметници са познати три
употреби на прабългарската заемка ñîêà÷èè в Супрасълския сборник

– Супр. 116.2, Супр. 284.7, Супр. 437 (СтбР/StbR 2: 723). Прабългарската заемка е станала основа за появата на множество деривати
(Микл/Mikl: 868). Речникът на Миклошич предлага множество лексеми, но преобладаващата част не препращат към извор, от който
думата е почерпана, и в този смисъл не предоставя надежден материал. Много по-малко заглавни думи от словообразувателното гнез86
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до на ñîêà÷èè, но и много повече данни могат да се открият в речника
на Срезневски – ñîêàëúêú, ñîêàëî, ñîêàëú, ñîêàëüíèöà, ñîêàëü÷üíú, ñîêà÷èè, ñîêà÷èèíú, ñîêà÷èèñêú, ñîêà÷èòüñêú, ñîêà÷ü, ñîêà÷üñêú (Срезневский/
Sreznevskii 3: 458). Лексемите са отбелязани в паметници, свързани с
Преславското книжовно средище – Синайски патерик, Слова на
Ефрем Сирин, Хрониката на Георгий Амартол, Лествицата, Словата
на Григорий Богослов ХІ в., Старозаветните пророчески книги с
тълкувания, преписани от Упир Лихий в Новгород през 1047 г.
Присъствието на прабългарска лексика не би могло да се обясни по
друг начин освен с преславски произход на паметника. Конкретно от
изследвания житиен текст заслужава да прибавим и бол-ръ и шаръ.
Трябва да се отбележи, че прабългарските думи са характерни за целия състав на чети-минея за февруари, а не само за отделни текстове
в него.
Привършвайки изложението, посветено на един исторически извор
като книжовноезиков паметник, ми се иска да споделя една работна
хипотеза, която засяга проблема какви са отношенията между Супр. и чети-минейната колекция (по-скоро февруарския чети-миней). В една скорошна публикация по темата, в която разгледах словосъчетанията „прясно
и кисело мляко“ в един от текстовете на тома за май МДА 92.1 – словото
за Поплий/Публий (Мирчева/Mircheva 2017б), написах следното: „Предполагам, че времето на съставянето на Супр. е terminus ante quem по отношение на осъществяването на проект за превод на чети-минейна колекция
за цялата църковна година. Чети-минейните състави не са богослужебна
книга, но участват във всекидневния ритуал на монашеската общност (четене на утринна, но и в трапезарията). Към тази колекция по мое мнение
може да бъде присъединен и чети-минеят за февруари МДА 92.1 от ХV в.“
(Мирчева/Mircheva 2017б: 57). Днес това становище, което всъщност повтаря мнението на И. И. Срезневски, не ми се струва толкова безспорно.
Склонна съм да смятам, че Супр. и като състав, и като преводи е по-скоро
самотен и уникален паметник, а не органична част от мащабен проект.
БЕЛЕЖКИ / NOTES
1

Изключение от това прави публикацията на Е. Минева „Произход, датировка
и характеристика на славянския превод на Житието на св. Власий Аморийски или
Власий Мних (BHG3 278)“, за която ще стане дума по-долу.
2
Ръкописът е номериран не по листове, а по страници. Възможно е това да е
направил И. И. Срезневски. При сигнирането следвам тази номерация.
3
Ръкописът е поставен под № 64 и е определен като Февральская книга
Минеи-четьи древнего состава по списку ХV века.
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4

Атон не е последното място, където се подвизава св. Власий, както предполага архим. Леонид. Във византийския ръкопис житиеписният разказ продължава
в още няколко глави. За това ще стане дума в по-нататъшното изложение.
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РЕЗЮМЕ
Статията анализира езиковите особености на старобългарския превод на
Житието на св. Власий Аморийски в контекста на въпроса за първоначалния
превод на старобългарските сборници, включващи текстове за всеки ден от
месеца. Привеждат се факти, които свидетелстват, че преводът е направен в самото начало на Х век от незапазена днес първоначална версия на византийския
текст. Лексикалните характеристики на Житието определят превода като преславски.
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