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(Abstract) 

There is a great number of Greek hymnographic works dedicated to the glori-
fication of St. Clement of Ochrid. Their authors are among the most prominent 
archbishops of Ochrid: Theofylact of Bulgaria, Demetrios Chomatianos, Constanti-
ne Kabasilas, Gregory of Bulgaria, Kosmas Metropolitan of Durrë. Some of these 
works have a medieval Bulgarian translation preserved in the Service of Saint Cle-
ment included in the Struga Menaion, an early 15th-century manuscript, no. 542 
from the SS. Cyril and Methodius National Library in Sofia. This is the only known 
copy of the translated service. The manuscript had been a family valuable of the 
Chakarov family of Struga. They have delivered it to Georgi Balaschev, who pub-
lished the service along with the parallel Greek texts in 1898.  

The composition of the service is very complex. It consists of 191 hymnic units, 
with four canons (one by Theofylact, two by Chomatianos, and one prayer canon to 
the Theotokos) and more than 50 stichera. The Short Vita by Demetrios Chomati-
anos is also included in the service. Most probably the translation was made not 
earlier than the 14th century as it exhibits late linguistic features, such as 3rd person 
possessive pronouns, great vacillation in the use of cases, translation of Greek parti-
ciples with finite verb forms. Many characteristic features of the translation give 
evidence of the translator's proficiency in both Greek and Old Church Slavonic: 
when translating polysemantic Greek words, he usually chose the most appropriate 
meaning in the particular context; in many cases he opted not for a literal translation 
but for one that was consistent with the peculiarities of Old Church Slavonic.  

Keywords: service, translation  
 
Почитта към св. Климент Охридски през Средновековието е намерила 

израз в многобройни текстове на старобългарски и на гръцки, но за жалост 
не всички са запазени. От старобългарските текстове се е съхранила само 
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неговата служба, при това в единствен препис (вж. Спространов 1912; 
Иванов 1931: 322–327; Мирчева 2000). Не е запазено неговото старобъл-
гарско житие, не е известно и славянско проложно четиво. Много повече 
са гръцките текстове в прослава на нашия светец, при това са известни 
имената на техните автори. Те са едни от най-видните охридски архи-
епископи, които са и сред най-значимите византийски и поствизантийски 
писатели.  

Основният източник за неговия живот е Пространното житие, напи-
сано от охридския архиепископ Теофилакт Български (вж. Милев 1966; 
Нихоритис 1990; Илиев 1996), използвано като основа за Краткото житие 
от Димитър Хоматиан, също охридски архиепископ (вж. Баласчев 1898; 
Иванов 1931: 314–321; Милев 1966, Дуйчев 1966; Илиев 1996). Значителен 
е броят на химнографските твори в прослава на св. Климент, създадени на 
гръцки. Сред техните автори са отново Теофилакт Български1 и Димитър 
Хоматиан, а също и Константин Кавасила, Григорий Български, Козма 
Драчки. Както отбелязва К. Нихоритис, би трябвало да се говори не за 
гръцка служба, а за византийски химнографски цикъл на св. Климент (Ни-
хоритис 1990: 144). 

Запазени са преписи на някои от тези творби (вж. Григорович 1847; 
Баласчев 1898; Снегаров 1956; Нихоритис 1990), а също и старопечатни 
издания, от които ми е известна една книга, издадена в Мосхопол през 
1742 г. (ÊëÞìçò 1742) Тя съдържа служби за няколко светци, свързани с 
Охрид и с българската история: св. Климент Охридски, св. Струмишки мъ-
ченици, св. Еразъм Охридски, св. Йоан-Владимир, св. Наум, св. Никодим и 
св. Седмочисленици. Службата на св. Климент е триделна (с малка и вели-
ка вечерня и утреня) и е изградена от три стихири и слава на първи глас и 
още три стихири на четвърти глас и слава на осми глас на малката вечер-
ня; на великата вечерня са поместени три стихири на втори лас, слава и 
богородичен на шести глас, последвани от паримейни четива от Премъд-
рост Соломонова; на литията има три стихири на трети глас, слава на шес-
ти глас, следват три стиховни стихири и слава на шести глас и отпустите-
лен на четвърти глас; на утренята има два седални на трети глас, слава и 
богородичен на осми глас, два канона с акростихове, на четвърти глас и на 
осми глас, при първия е посочено името на Димитър Хоматиан, кондакът 
и икосът след шеста песен са на трети глас, а след тях е поместено Прост-
ранното житие на св. Климент от Теофилакт (с. 13–37), а не проложното от 
Димитър Хоматиан, след каноните са дадени три стихири на осми глас и 
слава на шести глас; следват канон от Константин Кавасила на втори глас 
и молебен канон от Димитър Хоматиан на осми глас. 

Гръцките химнични текстове, или част от тях, са имали и средновеко-
вен български превод, за което научаваме от единствен препис, оцелял ка-
то по чудо и запазен в НБКМ под № 542 (вж. Цонев 1923: 62–64), два лис-
та от службата са подвързани в ръкопис НБКМ 541 (Цонев 1923: 62). Това 
е Стружкият миней, ръкопис от края на ХІV – началото на ХV в. В него на 
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с. 26–492 е поместена службата на св. Климент, която е превод от гръцки. 
Ръкописът е бил семейна реликва на рода Чакърови от Струга. Г. Баласчев 
пише: „Славянската служба я намерих в Струга в дома на моя приятел г. 
Александър Чакъров, син на Г. Чакъров. Тя се помества в един крупен 
ръкопис на книга, дето се намират службите на почти всичките по-видни 
светии през цялата година. (...) Начало няма ръкописът и изглежда като че 
ли са откъснати 38 листа и от края липсват само четири. Тъй повреден 
ръкописът не ни се дава възможност да знаем от кого, къде и в кое време е 
бил тоя ръкопис преписван“ (Баласчев 1898: LXXVII). За съжаление от 
този ценен ръкопис са запазени само 47 листа. От описанието, което дава 
Баласчев, изглежда, че ръкописът, който е виждал той, е бил по-голям. Ся-
каш от него е откъсната частта с Климентовата служа и още някои служби 
на близки дати. Какво е станало с останалата част от ръкописа, дали той е 
останал у семейство Чакърови, дали все още се пази някъде и до днес, ни-
кой не може да каже. Много е жалко, че не разполагаме с целия ръкопис 
или поне с тази част, която описва Баласчев, защото той е важен свидетел 
за българското богослужение. Службата е публикувана от Георги Баласчев 
с успоредни гръцки текстове на Хоматиановите канони и на някои от сти-
хирите (Баласчев 1898).  

След тази публикация интересът към гръцките служби на св. Климент 
замира за дълъг период. За разлика от двете му жития, които имат няколко 
издания и са проучвани и коментирани многократно, службите почти не 
привличат вниманието на изследователите. През 1956 г. Ив. Снегаров пуб-
ликува две гръцки служби на св. Климент по неизвестни дотогава ръко-
писи, открити от него в църквата „Св. Климент“ в Охрид (Снегаров 1956). 
Преди три десетилетия благодарение на изследователските усилия на 
гръцкия учен К. Нихоритис беше възроден интересът към гръцкия 
химнографски цикъл. Той съобщи за неизвестни преписи на гръцките 
служби, анализира състава и разпространението и ги постави в културно-
историческия контекст на култа към св. Климент (Нихоритис 1982; 1990). 
Нихоритис публикува фототипно и наборно Службата от Димитър 
Хоматиан (Нихоритис 1982, в приложението със снимки; Нихоритис 1990: 
226–232) В своите изследвания ученият се спира и на превода на службата 
в Стружкия миней (Нихоритис 1990: 160–162), а дава и новобългарски 
преводи на каноните от Теофилакт Охридски, Димитър Хоматиан и 
Константин Кавасила (Нихоритис 1990: 216–226; 232–251). 

Тук ще бъдат представени накратко особеностите на средновековния 
превод на гръцките химнографски творби, с което ще бъдат допълнени 
наблюденията на К. Нихоритис3.  

1. Състав на службата. Той е много богат, както се полага на най-зна-
чителен светец, с малка и велика вечерня, но без паримейни четива, как-
вито са поместени в гръцкото старопечатно издание. На малката вечерня 
са дадени четири стихири, слава и богородичен на шести глас, последвани 
от още три стихири, слава и богородичен отново на шести глас, следва от-
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пустителен на четвърти глас. Нито една от тези стихири не е включена в 
службата в гръцкото старопечатно издание и не ми е известно да е пуб-
ликувана. При великата вечерня е отбелязано, че е от архиепископ Григо-
рий Български, тя започва с шест стихири на първи глас, слава и богоро-
дичен на шести глас, на литията са дадени три стихири на трети глас, една 
на втори и една на шести глас, слава и богородичен също на шести глас, 
следват три стиховни стихири на втори глас, слава и богородичен на шес-
ти глас. Утренята започва със стихира и богородичен на трети глас, след-
ват седален и богородичен също на трети глас, още един седален и бого-
родичен на осми глас. След това са поместени три канона, песните в тях се 
редуват алтернативно. Първият канон е от Димитър Хоматиан на първи 
глас със следното указание: ñè” æå êàíwO¡" è òâîðåí·å êyR ä·ìèòð·à àð±õ·åïïT¡à‘" 

ïðüâ¥¨å óñò·àí·å è â±ñå áëúãàðèå 2¨ì¹æå” êðàåãðàíåñ·å ñ·öåâî êëèìåíòà ÷ò¹” ïàñòèðü 

áëüãà”ðüñê¥¨¨ äèìèòð·å (с. 32а, НБКМ 541). На гръцки акростихът е: ÊëÞìåí-

ôá ôéì™, ðïéìåíÜñ÷çò ÂïõëãÜñùí, ÄçìÞôñéïò (Баласчев: 10). Този канон 
е различен от Хоматиановия в мосхополското издание, който е на чет-
върти глас и е с акростих Á‹ôç ôåôÜñôç ìåëùäßá ôï‡ Âïõëãáñßáò. Вто-
рият канон е от Теофилакт Български на осми глас със следното указание: 
êàíwO¡ äðC¡ó òâîðåíèå" êyR" »åwôèëàê±òà” àð±õ·2ïïT¡à áëüãàðüñêàãî’ 2˜ìóæå êðàåãðàíåñ·å 

ñ·öåâî’ :$ êëè’ìåí±ò¹‘ âýëèêà ñëàâà˜ âü ïýT¡íåa¡ ëþAç±íà˜ ïîþ˜. (с. 32б, НБКМ 541). На 

гръцки акростихът гласи: ÊëÞìåíôïò ìÝãá ê‡äïò Tí Oóìáóéí Vîï÷á 
ìÝëðù. Той е включен и в мосхополското издание, но без да е отбелязано 
името на Теофилакт. Третият канон е молебен към Богородица на осми 
глас, не е посочен акростих. Седалният след трета песен липсва, кондакът 
и икосът след шеста песен са на трети глас. След тях е поместено Житието 
от Димитър Хоматиан. След девета песен има светилен, следват хвалитни 
стихири: една на шести глас, три на първи глас, слава и богородичен на 
шести глас. След великото славословие е поместен молебен канон към св. 
Климент от Димитър Хоматиан с указание: Êàíîíú” èæå˜ âü ñЃò¥¨õü o¨ö Ѓà íøåCђî‘ 

êë”èìå’í±òà :$ nõðDèñêàãî’ ïîþùè ñå˜ âü ñêðüáaђý è âü ïý÷à˜ëåõü" è âü íåìî’ùåõü”" è âü 

ìî˜ëáàõü :" Òâîðåí·å ïðýw‘ñâýùåí±íàãî" àðõ·2ïTђïà˜ ïðüâ¥¨å è¹ñòèà˜í·2 è âñå áëüãàð·è2 

êyR äèìèòð·à õîìà’òèà˜íà ¹˜÷åí·êà" êyR »å˜w‘ôèëà˜ê±òà‘" àð±õ·2˜ïT ђïà áëüãàð±ñêàà" èæå‘ 

ñüòâîð¥˜ ïðîòëüêüíîâ¥¨" òåòðà2¨yCђëèþ˜ è àïëTђ¹‘. (с. 46б–47а). И този канон има 

акростих: ÌÝëïò óôåíáãìï‡ ÊëÞìåíôé, ÄçìÞôñéï‡ ôï‡ Âïõëãáñßáò, но 
той не е отбелязан в превода. Тъй като са откъснати два листа от ръкописа, 
липсват последният тропар от трета песен, целите четвърта, пета и шеста 
песен и първите два тропара от седма песен. На параклиса са дадени че-
тири стихири. Както се вижда, службата включва повече песнопения, отколко- 
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то има в гръцката служба в старопечатното издание. Служба за св. Кли-
мент се открива в четири гръцки ръкописа от ХІV–ХVІ в. Нейният състав 
е представен от К. Нихоритис. Във всички тях службата е двуделна (с ве-
черня и утреня), което отразява по-ранна практика или предполага по-
малко тържествен празник. Очевидно източникът на средновековния сла-
вянски (български) превод е бил различен и с много по-богат състав на 
службата. Възможно е, разбира се, службата в Стружкия миней да е била 
съставена от няколко източника. Г. Баласчев предполага, че преводът на 
службата е направен през ХІІІ в., защото не е включен канонът на Конс-
тантин Кавасила. Езиковите особености обаче говорят за по-късен превод. 

2. Правописни и фонетични особености. Правописът е безюсов и двуе-
ров с преобладаващ ü, но на места се изписва и ú, главно в края на реда 

(âúñåëè ñå, âüñïðè”åìf, с. 31б). Честа е употребата и на паерчици, но главно в 

средисловие и не винаги на мястото на изпаднал ер (â±ðàãè). Слабите ерове 

понякога се отбелязват на етимологичните си места, главно в корен âüñ- 

(âüñåãäà, âüñåïåòàà, âüñåè, âüñè, âüñýõü, âüña¡ý, âüñåõü). Има следи от обеззву-

чаване (òåø±ê¥¨å). Има и примери за вмъкнати ерове, главно в еловото при-

частие (âüçíåñüëü). Краесловният ер пред енклитиките се отбелязва после-

дователно, освен пред възвратното местоимение за винителен падеж, 
което често се изписва като надредно ñ (ïîìèëóåòT¡å, ðàDyåòT¡å, è‘ìåí¹åòT¡å). Буква-

та ери се пише с ü (¥), като е много честа замяната на è с ¥ (îy”á¥¨âàå, ãâ¡TT¥, 

§ðîêîâ¥¨öå, ¹ëîâ¥¨ëü), по-рядко – на ¥ с è (îy¨ñëèøàõü, ïðèçèâà˜þù¹˜). Има 

примери за изясняване на ü в å (òâîðåöü, с. 30б), както и косвени свидетел-

ства за това, изразени в замяна на å с ü (âüñåëèøè” вм. âåñåëèøè). Косвено 

свидетелство за рефлекс ú на © в извода е замяната на © с паерчик (ì±÷íè-

÷üñöè, с. 45а). 

След гласна се пише както å (ïîðàæàå, èçáàâëàå, âñàêîå, òâîå˜ãî˜), така и p 

(ïîDáàp¨òü, ïðèp¨ìëå, òå÷åíèp), като при сегашните деятелни причастия от ІІІ и 

ІV спрежение се предпочита нейотуван знак. Началното å се отбелязва и с 

å (åñè, åãî), и с p (p¡¡Tñòâ”à, pñè), и с 2 (2˜ñè, 2äè’’íîñóùíóþ‘), като на мястото на на-

чална  последователно се пише 2 (2ç¥¨êü, 2ˆç¥¨ê¥¨¨). Обичайна е замяната на 

ý с å (òåëà, äåëè, õîòåí·åìü, âåðîâà˜òè, ìëåêî)̃ и обратното (áýñïЃëüò±íèì¥¨, ñëî-

’âýñü), корен âåë- последователно се пише âýë- (âýëèþ¨, âýë¥¨êî’ïðîïîâýäíè).  
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Често вместо èÿ се пише ·à (ÿâëp˜í·à, çàêîíîïîëîæåí·à, ä·ìèòð·à) или не се 

отбелязва йотацията на à (âüñåïýòàà, êðüì±íàà, ïðDýñòîàëü). Рядко ÿ се заменя 

с ý (òâîý, с. 230а). 

Има единични случаи на удвояване на ü (ðàáîìü¨ü, с. 30б) и на å в звате-

лен падеж (êëèìåí±òåå, с. 30б, áëЃæåíåå¨, с. 31а). По-често се удвоява è, изпис-

вано като ·è (¹ùå‘äð·è, ïðî’ùåí·èþ, 2˜ä·èíî’ãëàñíî, 2ä·èí·èöå òð·èñüñòàâ±íàà˜), по-

рядко като èè (ðîæDüøèè). Често е и съчетанието -¥è, както при сложната 

форма на прилагателните и причастията (ñЃò¥¨è, âýëèê¥¨è, ñëà’â±í¥¨èõü), така и 

в други позиции, където етимологично няма такова съчетание (ò¥¨è, л. 

мест. за 2 л. ед ч. им.п.). Същевременно -èè в окончанията често се контра-

хира (âü áëЃãîâýð¥¨, âü ò±ìå è íåâýäåíü·). 

Епентетично ë обикновено се пази (çåìëþ, çåìëè, çåìëüíèå, êàïëå, äðüç±-

íîâëpí·å, èçáàâëý2˜òü, ïðèåìëp˜òü, wT¡òàâëp˜í·å). 

Последователно е затвърдяването на ñ в обобщителното местоимение 

âüñýêú (âñàê¥¨¨å, âñàêîãî). Има и други случаи на затвърдели съгласни (íà-

ïðàâ±ëàå, èˆçáàâ±ëà2ìîp, âüçáðàíàå, á¹‘ð¹‘).  
Някои от старобългарските асимилации на морфемната граница са 

запазени, а други са заменени с етимологичен правопис. Пази се старата 
асимилация çæ > æä (ðàæDåãëü, ðàæDDåæåíèà”), но в неологизма âúçæàëèòè право-

писът е поморфемен: âüçüæàëè, с. 47а. Не е запазена асимилацията èñö > èö, 

а представката èç- пред ö се изписва като èñ- (èñöåëè, èñöåëåíèå, èñöåëà’òè). 

Епентетично ä се поставя последователно (âüçDðàyþ¨òTђå, ðàçðDåøè, ðàçDðýøåíèp).  

Характерна особеност на ръкописа е протетичното â пред някогашна © 

(âóç¥¨, â¹‘ç¥, с. 41б, гр. äåóìï‡, äåóìÜ), което свидетелства за юсов извод.  

Надредните знаци са разнообразни, но са поставяни доста безсистемно. 
Спорадично се използват остро и тежко ударение, двоен гравис и двойна 
оксия (¹ùå‘äð·è, á¹‘ð¹‘, ñëà’â±í¥¨èõü, ïðî’ùåí·èþ, êë”èìå’í±òà, êî”ðåíå, ëèêü”, 

ìå»î“ä·à), по-честа е употребата на две точки, които се поставят доста пос-

ледователно над ¥ (ëþáîâ¥¨¨þ, ñЃò¥¨è, âýëèê¥¨è, ãðýõ¥¨, 2‘ðåò¥¨¨÷T¡üñòâóþ‘ùèõü), по-

рядко над p (p¨ñè, æèòèp¨ìü, çà‘ñòîy”ï±í¥¨÷p), над w (ìw¨y˜ñåèñê¥¨, ) и над други 

гласни (ëþ¨ò¥¨èõü, ìîy¨ñ·èñ±ê¥¨2). Често се поставя и една надредна точка, 
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главно върху гласни, вероятно вместо придихание, но не само в началото 
на думата (2˜ðåñåì”ü, è˜ñïîâýäàí·è, ëóêà˜âî˜ì¹‘äðèè“, áàíp˜þ˜). 

2. Граматични особености.  
При имената има множество контрахирани форми. Както беше посо-

чено, при съществителните от -jо основи окончанията -èè често се контра-

хират. Сложните форми на прилагателните и причастията са контрахи-
рани, като наред с окончанието -àãî (áЃæñòâíàãî’, ïðüâàãî, äàâýùàãî ñå”, íàðå-

÷åí±íàãî) се употребява и местоименното -îãî (íîâîãî), а за дателен падеж – 

само -îì¹ (áæT¡òâüíîìó, ñüòâîðøîìó). 
Най-силно впечатление при имената прави разколебаването при упо-

требата на падежите. Често окончанията се поставят съвсем произволно, 
например окончание за родителен падеж след предлог êú: 2˜ç¥¨¨êü ìóñèèñê¥¨ 

ïðèâåäå˜ êü êðüùå˜í·à (стихира на утренята, с. 31а, НБКМ 541). Ето един 

пример от слава на великата вечерня, при който окончанията са поставени 
така произволно, че не се разбират отношенията между думите в изрече-
нието. Гръцкият израз е: BãÜðçò ã@ñ ðõñðïëçèåßò ô© ãëõêåq êáýóùíé – 

разпали се от сладостния пламък на любовта. Преводът гласи: ëþ˜áîâ¥¨þ 

ðàæDåãëü ñå˜ p˜ñè ñëDàêîãî˜ ðàæDDåæåíèà” (с. 30а). Би трябвало ëþáû да е в родителен 

падеж, а ñëàäúêîå ðàæäåæåíèp – в творителен, но е точно обратното и се гу-

би смисълът. В стихира на утренята изразът ðáè™í ðïéêßëùí á€ôï‡ò 
ëõôñùóÜìåíïò – спаси ги от различни страдания, е преведен със ñòðT¡òè‘ 

ðàç±ëè÷íèå¨ èaђ" èçáàâèëü p˜ñè (с. 31а, НБКМ 541). Би трябвало съчетанието 

ñòðT¡òè‘ ðàç±ëè÷íèå да е в родителен падеж и пред него да стои предлог îòú, а 
ако е възпроизведен гръцкият безпредложен родителен, също трява да е в 
родителен падеж, а в случая има именителен или винителен. В друга сти-
хира на утренята изразът óôÝ5áíïí åtëç5áò Tðáîßùò ô™í ðüíùí óïõ – 
получи венец заслужено заради усилията си (достоен за усилията ти), е 
преведен с âýí±öü ïðèp˜ëü p˜ñè˜ äîT¡èíî òð¹”ä¥¨¨ òâîèa¡. Двете думи в съчетанието 

òð¹”ä¥¨¨ òâîèa не са съгласувани помежду си и не е ясно в какъв падеж е 

òð¹”ä¥¨¨ – винителен или творителен, но не е в дателен, в какъвто би трява-

ло да бъде след наречието äîT¡èíî. Преводът на акростиха на канона, отбеля-

зан като Теофилактов, също показва погрешна употреба на падежите. На 
гръцки акростихът е ÊëÞìåíôïò ìÝãá ê‡äïò Tí Oóìáóéí Vîï÷á ìÝëðù, а 
в превод: êëè’ìåí±ò¹‘ âýëèêà ñëàâà âü ïýT¡íåa¡ ëþAç±íà˜ ïîþ˜ (с. 32б, НБКМ 541). Би 

трябвало âýëèêà ñëàâà да е във винителен падеж, защото очевидно това е 
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прякото допълнение на ïîþ, тъй като ëþAç±íà е прилагателно в женски род и 

следователно е съгласувано със ñëàâà. Впрочем, в гръцки има наречие – 

Vîï÷á. Това би могло да бъде и прилагателно в женски род, но не може да 
се съгласува с ê‡äïò, което е от среден род, в превода обаче е предадено с 
прилагателно. Загубата на падежите се проявява и в загуба на някогашната 
рекция на глаголите. Например глаголът ÷àÿòè, който управлява родите-

лен падеж, е употребен с пряко допълнение във винителен: ÷àþ‘ áЃãîì¹äðå" 

oãíü ãååˆí·è‘ (с. 48а). 

Едва ли толкова големи промени в окончанията са направени при пре-
писването, по-вероятно ми изглежда такива да са били фразите още в 
превода, затова смятам, че той е по-късен от ХІІІ в. и е направен от човек 
със силно разколебан усет за падежите.  

При глаголите трябва да се посочи предпочитанието на перфект пред 
аорист: ïðèpëü p‘ñè áëЃæåíå ìíîã·èå‘ òðóä¥¨ äî’íäåæå íàñòàâèëü pñè íà ï¹‘òü âýð¥¨" 

ïðýëüùåí·å ëþDè (с. 32а), 2ä·èí·èöå òð·èñüñòàâ±íàà˜ oˆ÷Ѓå è ñëîâý è äЃøå ñЃò¥¨è" þ‘æå 

áЃãîñëîâèëü pT¡ êëèìåí±òü (с. 32а), êú âýðý ¹ëîâ¥¨ëü pñè (с. 32б), íîâîãî ñïëT¡ü p˜ñè âü 

áëЃãîâýð¥¨" ·ñðë”ÿ § ðóê¥¨ ì¥¨ñëüíà¨ãî ôàðàwO¡à (с. 33б), ò±ì¥¨ ìóñ¥¨èñê¥¨åˆ ¹òâðüDèëü pT¡ 

(с. 33б), âëúê¥ æå” òåø±ê¥¨å" §ãíàëü å¨ñè (с. 35а), âüç±âåëè÷èëü pT¡ ãЃü" ñâî2ãî’ ðà’áà" 

áæЃñòâüí±íèìè ÷þDåñìè" ïðýâüç±íåñM¡ü pT¡ è âü â±ñåè ì¹”ñèèñêî‘è çåìëè ïðîñëàâèëü pT¡ (с. 

35а), многократно се повтаря íàñòàâèëü pñè (}äÞãçãáò).  

Формите на миналите деятелни причастия от глаголите от ІV спре-
жение с инф. основа на -è- са и по новия модел на -èâú (ïîðîäèâü, wˆáîãà-

òèâ±øåT¡), и по старинния на -jü (ðîæDüøèè, ñüòâîðøîìó), но тези причастия се 

употребяват доста рядко. Понякога причастия се превеждат с лични 
глаголни форми: 2˜ç¥¨¨êü ìóñèèñê¥¨ ïðèâåäå˜ êü êðüùå˜í·à (с. 31а, НБКМ 541), 

гр. Vèíç Ìõó™í ðñïóáãáãþí ô© âáðôßóìáôé; ìîùåè òâîè˜èa ðàê±êó" ÿ˜êî 

ñëüícђüí¹˜þ ë¹‘÷¹˜ êð¹‘ãü˜ èìåà˜øå ãðDà áëЃãîâýð±í·è w˜õð·äüñê¥¨ (с. 44б), гр. V÷ïõóá 

ðüëéò åˆóåâÞò ô\ò <Á÷ñßäïò; 4áðýòå òå â±ñåíåïîðî÷íàà" ÷üT¡ñòíýèøó ïà˜à÷å pT¡ñòâà 

â±ñàêîãî" èæå ñëàâý ãЃü âú òåáý âüñåëè ñå” (с. 32б), гр. å‰ñþí óå ðáíÜìùìå 

êáèáñùôÜôçí ‰ðSñ 5ýóéí Eðáóáí, } ô\ò äüîçò êýñéïò Tí óïß 
êáôþêçóå; ¹ˆïà”ñå è ñâîþ ïàñò±âèí¹” áëЃæåíå äî˜áðý" ñüíü ñâîèìà˜ íå äà˜äå‘ ñâüñìà” 

oˆ÷èìà (с. 35а), гр. ðïéìáßíùí óï‡ ô{ ðïßìíéïí, ìáêÜñéå êáë™ò, ‹ðíïí 

óïqò ïˆê Väùêáò ïˆäüëùò |5èáëìïqò. В последния пример след глагола 
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¹ˆïà”ñå има един излишен съюз è, затова може да се предположи, че първо-

началният превод е бил със сегашно деятелно причастие ïàñè, след това 

преосмислено като съчетание от аорист и съюз и с добавена представка ¹-. 

Не би трябвало да има причастие ¹ïàñè, образувано от глагола ¹ïàñòè от 

свършен вид, но ако е имало такава дума, това показва, че тези причастия 
са били вече съвсем чужди на езика и преводачът не е имал усет от кои 
глаголи може да ги образува. В старобългарския период редовно се обра-
зуват вторични глаголи от несвършен вид, за да може да се използва се-
гашно деятелно причастие от тях. Това е много характерно например за 
творчеството на Климент Охридски (вж. Христова 1994: 14). 

При местоименията трябва да се посочи наличието на третолично при-
тежателно местоимение åãîâú: ïðèøüDøå êü 2ãî’âó õðàìó (с. 38б, икос), гр. 

ðñïóåëèüíôåò ô© ôïýôïõ ôåì ôïýôïõíåé; äîêîí±÷è å˜ãîâà æèâîòà ïàñòèð±íî’ 

ïàñò¥¨ èõü (с. 41, Житие от Димитър Хоматиан), гр. ìÝ÷ñé ôÝëïõò Têåßíïõ 

æù\ò ðïéìáíôéê™ò äéåîÜãåéí áˆôïýò. Прави впечатление също, че не се 
употребява местоимението îíú, а в анафорична функция, включително и в 

косвените падежи, наред с анафоричното местоимение, се използват òú и 

ñü, приблизително еднакво често. В деиктична функция обаче се предпочи-

та ñü, така че òú се използва почти само анафорично.  

3. Лексикални особености и характеристика на превода. Съпоставката 
на славянския превод с гръцкия текст показва, че преводачът (или прево-
дачите) е владеел отлично гръцки, много е вероятно да е бил двуезичен. 
При многозначните гръцки думи почти винаги е подбрано това значение, 
което най-точно отговаря на контекста и трудно може да се намери пример 
за буквален превод с неподходящо значение, а това е рядкост при средно-
вековните славянски преводи. Мога да посоча само един случай на погре-
шен избор на преводно съответствие: думата æ\ëïò означава ʻревностʼ в 
двете й значения – както ʻусърдие, стараниеʼ, така и ʻзавистʼ. В израза 
Bðïóôüëùí ô{í æ\ëïí Bíáëáâ™í, възприе апостолското усърдие, оче-
видно трябва да се преведе с ðåâüíîñòü или неин синоним, но е преведена 

със çàâèñòü: àïëT¡ê¹‘þ çàâèñòü âüñïðè”åìf (с. 31б). Негативното значение на çà-

âèñòü е добре документирано в множество контексти, включително и сред 

греховете, които заклеймява апостол Павел (ÿâëåíà æå ñ©òü äýëà ïëúòüñ-

êàý, ÿêîæå ñ©òü ñè: ëþáîäýàíèý è áë©æDåíèý. íå÷èñòîòà ïðýáë©æäåíèå ñë¹æü-

áà ê¹ìèðîìü. âëüõâîâàíèå. âðàæDè. çàâèñòü è ðüâåíèý, гр. 5áíåñ@ äS Tóôéí ô@ 
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Vñãá ô\ò óáñêüò, EôéíÜ Tóôéí ðïñíåßá, Bêáèáñóßá, BóÝëãåéá, 
åräùëïëáôñßá, öáñìáêåßá, V÷èñáé, Vñåéò, æ\ëïò, èõìïß, Гал. 5:19, цит. по 
Карпинския апостол), а не е регистриран друг случай на положително зна-
чение, така че в случая става дума за погрешен превод. 

Повече обаче са случаите, когато преводът показва правилен избор на 
значението. Например в Хоматиановия канон в изречението ^ ìíÞìç óïõ 
Ѓóéå ðáôÝñùí êáëëïíÞ, 5áéäñýíåé ô[í ðüëéí óïõ ›ò êüóìïò åˆçðñåð[ò 
думата êüóìïò е преведена не с ìèðú, каквото е обичайното съответствие, 

а с ¹êðàøåíèå, според значението £ в този контекст: ïàìå”òü òâîà˜ ïðýïîDá±íå" 

w¨öЃåìü äîáðîòà ïðîñâýùàåòü ãðDà òâîè ÿ˜êî ¹˜êðàøåíèå” áëЃãîëýïíî’ (осма песен, 

трети тропар, с. 43б). В Покайния канон от Димитър Хоматиан в осма пе-
сен, първи тропар намираме израза âáðôéæüìåíïí êýìáóé, в който глаго-
лът âáðôßæù е употребен в първичното си значение ʻпотапямʼ, откъдето 
идва и вторичното му значение ʻкръщавамʼ (от потапянето в кръщелния 
купел), което е най-разпространено в християнската литература. Превода-
чът обаче вярно е разбрал израза и го е превел с äàâýùàãî ñå” âëüíàì¥ (с. 

48а), избрал е глагола äàâèòè ñ като най-изразителен, затова вместо стра-

дателно причастие, както е в гръцки, е използвал деятелно4.  
Точно е преведен изразът ìåô@ óáñêüò Tí ãi ðåðïëßôåõóáé ðÜôåñ ›ò 

Dóáñêïò с фразата ñü” ïëüòèþ‘ íà çå˜ìëè ïîæèâý o¨÷å ÿ˜êî áåñïëüòüíü (с. 35б). 

Глаголът ðïëßôåýù означава ʻгражданин съмʼ, но и само ʻживея, населя-
вамʼ и тук правилно е избрано това негово значение. 

Пример за превод, който е едновременно изискан и точен, без да робу-
ва на гръцкия оригинал, намираме в богородичния на седма песен на По-
кайния канон, където се казва ‰ðåñÝâçò, ðáíÜìùìå, ô@ò ï€ñáíßïõò 
ôÜîåéò, ô@ò ã@ñ Têýçóáò Èå{í êáp ÂáóéëÝá. Глаголът êýÝù означава 
ʻзачена, нося плодʼ, така че значението на израза е ʻти надмина, пречиста, 
небесните войнства, защото зачена техния Бог и царʼ. Преводачът обаче е 
предпочел глагола ðîäèòè и го е превел така: ïðýèäå ïðýíåïîðî÷±íàà”" íáíTђ¥¨èaђ 

÷èíî’âü" èáî’ ñèè“ìü ðîä·èëà 2˜ñèè” áЃà è öЃðà. Така той е избегнал неяснотата и 

двусмислеността, които биха се получили в израза ñèìú çà÷ëà pñè, а сми-

сълът е останал същият. 
Друг случай, в който преводачът се е отклонил малко от оригинала, се 

намира във втори тропар на девета песен на Покайния канон. Гръцкият 
израз е …Ýïõóéí ќóðåñ ðïôáìïß èáõìÜôùí óïõ ô@ ðëÞèç, ìáêÜñéå – 
текат като река множеството твои чудеса. Преводачът е пропуснал ду-
мата ðëÞèç и необходимостта да използва родителен падеж множествено 
число и е дал следния превод: òåê¹U ђ ÿêî ðåê¥¨ ÷þDåñà òâîý áëЃæåí±íå. Смисълът 
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е същият и образът на пълноводната река остава непроменен. Тези приме-
ри говорят за тънко езиково чувство, за съзнание за различното звучене на 
двата езика. К. Нихоритос също посочва редица примери за превод, който 
не е буквален, но достатъчно точно съответства на гръцкия текст (Нихо-
ритис 1990: 160–162). 

Същевременно и при тази служба има места на буквален превод. Те са 
главно при сложните думи, които най-често се предават с двукоренни 
неологизми. Например в израза ÷ïñïóôáóßáò ô\ò BããÝëùí съществи-
телното ÷ïñïóôáóßá, което означава ʻхоровод, танцуващо множествоʼ, е 
преведено съвсем буквално с ëèêîñòîÿíèp: ëèêî’ñòî’ÿíèà à’ããëT¡êàà¨ (Теофилак-

тов канон, пета песен, първи тропар, с. 36а). Причастието èåïêçñýêùí – 

ʻпроповядващ Богаʼ, е преведено с прилагателното áîãîïðîïîâýäüíú: 2ðàð±õî-

ìü ñüáðàí·å" á Ѓãîïðîïîâýä±íè ÷èíîâý (Канон на Димитър Хоматиан, девета пе-

сен, трети тропар, с. 45а). Така е възпроизведена конструкцията на гръц-
ката фраза, но навярно би могло да се използва описателен израз.  

Прилагателните с първа съставка ðáí- обикновено се предават с дву-
коренни прилагателни с пъри компонент âüñå-, като не винаги преводът е 

сполучлив. Освен обичайните âüñåíåïîðî÷üíàÿ за ðáíÜìùìå и âüñåïýòàÿ за 

ðáíýìíçóôå, намираме още няколко прилагателни с начално âüñå-. Напри-

мер }ëüñéæïí е преведено с âåT¡êîðåí±í¹þ. Това прилагателно е използвано в 

богородичния на пета песен, където е изграден сложен образ на изкореня-
ване на старото проклятие над човешкия род и заместването му с благодат. 
Текстът на тропара е: Èñ êî”ðåíå ïîñåêàå¨øè” êëåò±â¹¨ ïðîçåá±øóþ" w¨öЃ¹ æå 

ïðýw¨öЃ¹" ÿ˜êî˜ òðüíü àäàìà ïðüâàãî" ÷òT¡àà ðîæDüøèè”" òåìü ÿêî âåT¡êîðåí±í¹þ ðà-

äîñòü" áëâT¡ëÿ2˜ì± òå. (с. 36а). Изразът в началото èñ êî”ðåíå ïîñåêàå¨øè” е много 

сполучливо съответствие на гръцкия глагол …éæïôïìåqò. По-нататък изразът 
âåT¡êîðåí±í¹þ ðàäîñòü превежда гръцкия }ëüñéæïí ÷áñÜí и този превод не е 

ясен. Прилагателното }ëüñéæïí означава ʻвсеобхватенʼ, буквално ʻдо коре-
нитеʼ и изразът трябва да се преведе с ʻпълна, съвършена радостʼ, като 
÷áñÜ – ðàäîñòü, се свързва непосредствено с ÷Üñéò – áëàãîäýòü. В други 

думи също началният корен ðáí- означава не само ʻнапълноʼ, а и ʻвъв 
висша степенʼ. Например ðáíüóéïò значи ʻнай-преподобенʼ, ʻпръв измеж-
ду преподобнитеʼ, а обръщението ðáíüóéå е с â±ñåïðýïîDá±íå (с. 32б). При-

лагателното ðáì5áÞò, което означава ʻсвъвършено светъл, яръкʼ, е преве-
дено с âñýñЃùýí±íàà. Изразът е ^ ðáì5áÞò êáp såñÜ óïõ ìíÞìç, а преводът: 

âñýñЃùýí±íàà è ñâýò±ëà òâîÿ ïàìåòü (с. 32б, трети тропар от първа песен на 
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Теофилактовия канон). В случая значенията на двете определения са раз-
менени при превода – ñâùåíú отговаря на såñÜ, а ñâýòüëú – на 5áåéíüò, 

чийто корен е втора съставка в ðáì5áÞò.  

Има още двукоренни думи, калки на гръцки композита. Някои от тях 
са съвсем буквални: íîù±íî’áîðåíèa¡ (с. 47б) за íõêôïìá÷ï‡íôá, ëóêà˜âî˜ì¹‘äðèè“ 

(с. 48а) за äïëéü5ñùí, âýë¥¨êî’ïðîïîâýäíè (с. 30б) за ìåãáëïêÞñõî.  

Като правя тези бележки върху превода, искам да обърна внимание не 
толкова на несполуките на преводача, колкото на трудния и специфичен 
гръцки език на службата, който в редица случаи няма точни славянски 
съответствия и би затруднил и най-вещия преводач. Ето и някои примери 
за съвсем сполучлив превод на сложни думи. Думата æùç„…ýôåéò е преве-
дена с æèâîòî÷±íèì¥¨ (с. 42а), което е точна калка и отговаря точно на сми-

съла. Не е буквален преводът на }ìïâáóßëåéïí с 2äèíîäðFüàâ±íîå (с. 45а). И 

двете съответствия са много сполучливи, както по отношение точността на 
превода, така и що се отнася до значенията и съчетаемостта на корените в 
български. Трябва да се отбележи също преводът на 5éëïóï5ßá с ïðý-

ìЃäðòT¡ü (с. 29б), както и последователното предаване на óï5üò с ïðýì©äðú 

на много места в службата, неколкократно в обръщението óï5Ý, преда-
дено с ïðýì¹äðå (с. 37б, 43б, 48а, 48б), също и на други места (ïðýìóäð¥¨ 

за óï5üò, с. 42б, ïðýì¹‘äðàãî’ за óï5ï‡, с. 47а). Последователната употре-

ба на ïðýì©äðú като съответствие на óï5üò е в духа на Кирило-Методие-

вите преводи и се утвърждава през Късното средновековие, въпреки замя-
ната на прилагателното с ì©äðú в преславската редакция. Последователно 

е също и предаването на производните на ‰ðüóôáóéò с производни от 
ñúñòàâú: ôñéóõðüóôáôïí е преведено с òðè”ñüñòàâ±í¥¨ (с. 36а), ôñéóõðüóôáôå 

– с òð·èñüñòàâ±íàà˜ (с. 32а). Тези съответствия се утвърждават в атонската ре-

дакция на Апостола и в новоизводните богослужебни книги и са косвено 
свидетелство за това, че вероятно преводът не е направен преди ХІV в.  

На някои места в гръцките песнопения има етимологични фигури, це-
ленасочено използване на думи от един корен. Една от тях е възпроизве-
дена и в превода: изразът ‰ðïìÝíùí ‰ðÝìåéíá èëßøåéò ðïëë@ò êáp êáêÜò 
е преведен с òðüïý ïîòðüïåõü" ñêðüá¥¨ ìíîãèå è ç±ëèå (с. 48б, трети тропар от 

осма песен на Молебния канон). На други места, където в гръцкия текст 
няма етимологична фигура, тя се появява в превода. Четвърта песен от Хо-
матиановия канон започва с фразата Ì÷í Ѓ÷íîå“ ìЃ÷åí·å" ïðýèäå òðüïýí±íî" â”ü 
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òü”ì±íèöàõü çàòâàR2ìü (с. 34б), гръцкият текст е: Ìáñôýñùí ô@ò âáóÜíïõò 

‰ð\ëèåò êáñôåñ™ò, åsñêôáqò Tãêëåéüìåíïò – премина твърдо през стра-
данията на мъчениците, затварян в тъмници. Думата âÜóáíïò означава 
ʻизпитване, изпитаниеʼ, а оттам и ʻмъчение, изтезаниеʼ. Не може да се ка-
же дали преводачът целенасочено е използвал две думи от един корен или 
не е намерил по-подходящ синоним, но по-вероятно ми изглежда първото, 
защото и ñòðàñòü, и ñòðàäàíèp, и íàïàñòü биха могли да се използват в слу-

чая. В слава на вечернята намираме израза ëþ˜áîâ¥¨þ ðàæDåãëü ñå˜ p˜ñè ñëDàêîãî˜ 

ðàæDDåæåíèà” (с. 30а), който превежда BãÜðçò ã@ñ ðõñðïëçèåßò ô© ãëõêåq 

êáýóùíé. Този израз беше коментиран по-горе във връзка с граматичните 
особености на службата. Като оставим настрана проблема с падежите, из-
разът е много сполучлив и въздействащ. И при него етимологичната фигу-
ра изглежда е търсена съзнателно.  

На някои места в славянския превод се откриват и римувани изрази. В 
гръцката химнография такива фрази, които се основават на еднакви окон-
чания, най-често при паралелни конструкции, са нещо обичайно. Те не 
винаги могат да се възпроизведат при превода, но някои опитни преводачи 
въвеждат нови римувани фрази. Ето един такъв пример от богородичния в 
четвърта песен на Хоматиановия канон: Èñöåëÿ˜å áîëå¨çíè ïðüâàãî˜ ïðýñë¹-

øàíèà¨" âü” äåâó âüñåëè ñå” áЃü ñëóõîìü" è ïëüòü˜ ïîãðóçè ñå” äЃõîìü (с. 35а). На гръц-

ки текстът е: rþìåíïò ôü Dëãïò ô\ò ðñpí ðáñáêï\ò, ô[í ðáñèÝíïí њêçóå 
Èåüò, äé’ Bêï\ò, êáp óÜñî TðÜãç. Думата ä Ѓõîìü е добавена и няма съот-

ветствие в гръцкия текст. Очевидно римата е търсена съзнателно.  

Тези кратки бележки показват само някои от езиковите характеристики 
и особеностите на превода на Службата на св. Климент. Надявам се, че 
предстоящата публикация ще възроди интереса към нея.  

За финал ще цитирам едно от песнопенията: 

>Ï ô[í ÷Üñéí ô™í èáõìÜôùí ï€ñáíüèåí êïìéóÜìåíïò, êáp ô@ Vèíç 
ô\ò Ìõóßáò TêêáèÜñáò ô© âáðôßóìáôé, Bñ÷éåñÝùí ‰ðÜñ÷åò äüîá ôå 
êáp êáý÷çìá, ÊëÞìç ðÜôåñ ðáììáêÜñéóôå, êáp ðÜóçò Âïõëãáñßáò 
ìåãáëïêÞñõî Bðüóôïëïò, ðá„…çóßáí ïЏ V÷ùí ðñ{ò Èåüí, á€ôüí 
sêÝôåõå, óùè\íáé ô@ò øõ÷@ò ^ì™í. 

Èæå¨ áëãDòü ÷þDåñü ñ”ú íåáT¡å ïðèpìü˜ è 2¨ç¥¨ê¥¨è ìîy¨ñ·èñ±ê¥¨2" w‘á±÷èñòèâú êðüùå¨-

í·åìü àð±õ·åðåwNN åñè¨ ñëЃâà è ïîõâàëà êëèìåí±òå wˆ÷å âüñåáëЃæåí±íå è âüñåè áëüãà’ð·è˜ 

âýë¥¨êî’ïðîïîâýäíè àïëT¡¡å äðüç±íîâëpí·å èìåp êü áîC¡y òî”ãî ìЃëè ñïT¡¡òè äЃЃøå í Ѓøå˜. 
Слава на шести глас, с. 30б. 
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БЕЛЕЖКИ 
1 Канонът е отбелязан като дело на Теофилакт само в старобългарския превод. 

В акростиха на този канон не е посочено името на автора, то липсва и в старопе-
чатното мосхополско издание. Неговото авторство се оспорва от А. Пентковски, 
който смята, че негов автор е Константин Кавасила (Пентковский 2013: 85). 
Нихоритис, който в последните десетилетия се е занимавал най-много с гръцкия 
химнографски цикъл, напротив, смята, че канонът е написан преди ХІІІ в., тъй 
като в него не се говори за ковчега с мощите на светеца, затова негов автор би 
могъл да бъде само Теофилакт (Нихоритис 1990: 148–149). 

2 Пагинацията не е по листове, а по страници. 
3 Наблюденията ми се основават на текста, подготвен за печат от И. Христова-

Шомова, П. Петков, Е. Дикова, И. Петров и В. Савова, а за гръцките текстове са 
използвани публикацията на Баласчев, мосхополското старопечатно издание, 
публикацията на Снегаров и публикациите на Нихоритис. 

4 К. Нихоритис също обръща внимание на този превод, като смята, че прево-
дачът се е отклонил донякъде от оригинала, но преводът му е сполучлив (Нихори-
тис 1990: 261). 
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