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Свети-Климентовото книжовно наследство е в центъра на изследова-

телските усилия в палеославистиката още от времето, когато В. М. Ундол-
ски открива името на старобългарския автор за съвременната наука. През 
последните десетилетия към многобройните слова и поучения се добавиха 
и внушително количество химнографски произведения, но докато прино-
сът на Климент Охридски към старобългарската песенна поезия се опира 
на безспорни доказателства заради често срещащия се в жанра авторски 
„подпис“, вплетен в акростих, то обемът на действително авторските по-
хвали и поучения продължава да поставя предизвикателства пред учените. 
Характерният за Средновековието подход към създаването на нови произ-
ведения, широкото използване на готови образци без опасения за обвине-
ния в плагиатство, както и задължителното придържане към строга рамка, 
излизането от която не само не е желателно, а осъдително, продължава да 
бъде изпитание за изследователя, търсещ авторския почерк на Климент 
Охридски в неизследвани в този аспект текстове. 

Тема на настоящата публикация е една от последните хипотези за ав-
торско произведение на Климент Охридски. Тя принадлежи на изследова-
телката Т. Георгиева и е изнесена в серия от нейни публикации – Слово за  
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Рождество Христово в състава на минейния тържественик от ХІІ век 
(Георгиева/Georgieva 2012), Тържественик от ХІІ век (Георгиева/Georgie-
va 2013), както и в защитения наскоро дисертационен труд за придобиване 
на научната степен „доктор на филологическите науки“ Изследване на 
Тържественик от ХІІ в., ркп. РНБ, F.п.І.46 (Георгиева/Georgieva 2016). 

Става дума за Словото за Рождество Христово от ползващия се с голя-
ма популярност ръкопис F.п.І.46 от колекцията на РНБ, Санкт Петербург, 
известен като Златоструй с Тържественик1.  

Както е добре известно, в първата си част ценният кодекс от ХІІ в. съ-
държа кратката редакция на Златоструй, а във втората − слова и поучения 
за празници от Минейния и Триодния цикъл, наречени от И. И. Срезнев-
ски Тържественик.  

Добре известно е също, че от общо 31 слова, съхранени от тази част на 
кодекса, 6 са Климентови: Похвално слово за Лазарево възкресение, Слово 
за Светоносната неделя, Слово за Възкресение Христово, Поучение за 
Пасха, Слово за Рождество на Йоан Кръстител, Похвално слово за св. 
пророк. Илия. Четири от тях (Слово за Светоносната неделя, Поучение за 
Пасха, Слово за четиридневния Лазар и Слово за Йоан Кръстител) са 
публикувани в събраните съчинения на Климент Охридски по преписите 
им от F.п.І.46, т.е. част Тържественик от кодекса. Към тези 6 произведения 
Георгиева добавя още едно – Слово за Рождество Христово от същия ръ-
копис (F.п.І.46). 

През 2013 г. Т. Георгиева въведе в научно обращение втората част на 
F.п.І.46, т.е. Тържественика. В изследването, предшестващо публикацията 
на ръкописа, както и в докторската дисертация Изследване на Тържест-
веник от ХІІ в., ркп. РНБ, F.п.І.46., защитена през 2016 г., авторката изказ-
ва становище, че двата дяла на F.п.І.46 (Златоструй и Тържественик) пред-
ставляват единна цялост, и предполага, че Климент Охридски може да е 
един от създателите на краткия Златоструй, допълнен с корпус преводни и 
оригинални слова за празниците през църковната година.  

В изданието на втория дял на ценния ръкопис от ХІІ в. авторката при-
вежда подробна археографска справка за издирени от нея преписи на раз-
глежданото слово. Прави впечатление обаче, че изброените от Т. Георгие-
ва преписи на Климентовия текст са с различни начала2:  

1) прAвьднOe въçIде слЃѓнце д…н ь. I пьрвOe въшьд ъ шAгO прекû пресIÿв ъ. 
За тази текстова версия по-долу цитирам Слово за Рождество Христово по 
F.п.І.46.  

2) В 41 източнославянски преписа предполагаемото Климентово слово 
е с различно начало: вOсIA нAмъ, брAтIÿ, свѣ тъ днесь, прAве днOе сOлнце, 
преж е вOсхOдÿщAгO е стьс т вOмъ. Към тази бройка се добавят и 10 от 11-те 
преписа от ръкописната сбирка на Троицко-Сергиевската лавра (www.stsl. 
ru), които авторката привежда отделно. За текста на този тип текстова вер-
сия съдя (с уговорка за възможни несъвпадения) по един от руските пре-
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писи, посочени от Т. Георгиева – Тр. 142, Сборник с поучения на Йоан 
Златоуст от ХVІ в. Доколкото може да се съди по ръкописите от Троицко-
Сергиевската лавра, както и от изследването на Т. Георгиева именно тази 
версия на текста е в основата на значителния брой варианти на словото, в 
които към Златоустовата хомилия биват присъединени фрагменти от дру-
ги текстове.  

3) Един от посочените от Т. Георгиева сборници от Троицко-Сергиев-
ската лавра, Тр. 675 от 1630 г., предлага поредна текстова версия на пред-
полагаемата Климентова творба. В този ръкопис словото започва с: Iж е 
прAвд ы вOсçсї ѧ слЃѓнце. I пе рвѣе вOсїÿвш ее пOкры. Това е единственият ръко-
пис, в който авторката открива текст с такова начало. За разлика от из-
точнославянските ръкописи обаче южнославянската традиция документи-
ра богато присъствието на словото – РМ 4/8, Гилф. 51, РАН 304, РАН 305, 
РАН 153, Гилф. 58, НБКМ 300, Зогр. 109, Пл 42, ZПМХ 72, ПБС 68, БУАН 
Петр 2, Хилф. 444, Хилф. 649 (BHBS: 499–500). В по-нататъшното изложе-
ние цитирам тази текстова версия по НБКМ 300. 

Кл. Иванова сочи, че началото на изброените по-горе славянски текс-
тове е близко до BHG 1118m, както и до BHG 1908, BHG 1908h, CPG 4650, 
Aldama 282.  

Към обособените по-горе три варианта Т. Георгиева добавя и няколко 
редакции. Идентифицирайки вмъкнатите части, авторката посочва: 

– Редакция с добавен текст, според нея взет от Слово за Рождество 
Христово от Германовия сборник (добавката започва с ръцI мI 
жIдOвIн е. рOдIлA лI єⷭ҇ дЃвA, IлI нII); 
– Редакция с добавен текст от Поучение за Рождество Христово (до-
бавката започва с Iсѹ ⷭ҇ рOждшемѹ въ вIѳлеOмѣ IUд еIскOмъ);  
– Редакция с добавен текст от Слово за Рождество Христово (добав-
ката започва с бысть пOве лѣнIе Oтъ AвгUстA цAрÿ нAпIсAтI вс ю в селенUю); 
– Редакция с добавен текст от Похвално слово за Успение Богоро-
дично от Климент Охридски (Георгиева/Georgieva 2013: 60–62). 
По въпроса за част от тези така наречени редакции искам да отбележа: 
1. За добавката с начало ръцI мI жIдOвIн е. рOдIлA лI єⷭ҇ дЃвA, IлI нII, 
цитирана от Георгиева по Германовия сборник, е по-правилно да се 
каже, че е използван откъс от Слово на Йоан Златоуст за Рождество 
Христово ÌõóôÞñéïí îÝíïí êáp ðáñÜäïîïí âëÝðù, ðïìÝíåò ìïõ 
ðåñéç÷ï‡óá ô@ £ôá (BHG 1905, CPG 4560, PG 56: 385–396), 
старобългарският превод на който се намира в Германовия сборник. 
Самият епизод започва с: ÅrðÝ ìïé ïЋí, £ <Éïõäáúå, Vôåêåí ^ 
ðáñèÝíïò, b ïЉ.  
2. Добавката с начало Iсѹ ⷭ҇ рOждшемѹ въ вIѳлеOмѣ IUдеIскOмъ е едно 
от словата на Йоан Екзарх и представлява съкратена версия на шеста 
беседа на Йоан Златоуст върху Евангелието на Матей, която започва 
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по същия начин: Ôï‡ <Éçóï‡ ãåííçèÝíôïò Tí ÂçèëåÝì ô\ò <Éïõäáßáò 
(PG 57: 91–72). Текстът е въведен в обращение от Яцимирски 
(Яцимирский/Jatsimirskii 1906: 50–59) (BHBS 384).  
3. Що се отнася до редакцията, в която е включен текст с начало 
бысть пOвелѣнIе Oтъ AвгUс тA цAрÿ нAпIсAтI в сю в сел енUю, то тази добавка 
e част от Протоевангелието на Яков (BHG 1046, BHBS 386–387). 
По отношение използването на термина „редакции“ смятам, че е по-

правилно споменатите варианти на предполагаемото Климентово слово да 
бъдат наречени контаминации. 

Явно разглежданото слово за Рождество Христово се е ползвало с го-
ляма популярност и във византийската, и в славянската книжнина. Макар 
и посветена на празника 25.ХІІ., тържествената похвала в действителност 
прославя благовестието, което получава Света Богородица, поради което в 
славянската ръкописна традиция често текстът се включва в сборници за 
празниците Благовещение, Събор на св. Богородица или като Похвала за 
Богородица в съботата на петата седмица на Великия пост. Така нарече-
ните редакции, за които стана дума по-горе, по мое мнение се стараят с до-
бавянето на текстове от други съчинения да преодолеят съществуващата 
диспропорция между празника Рождество Христово и благовещенската 
насоченост на изложението, което е свързано с една особеност на славян-
ския превод, за която ще стане дума по-долу. 

Т. Георгиева прави цялостен анализ на Слово за Рождество Христово 
от Тържественика и отбелязва, че този ненадминат образец на старобъл-
гарското тържествено слово е бил съчинен (компилиран) под влияние на 
Похвалата за Света Богородица и Приснодева Мария и за въплъщението 
на Господа наш Исус Христос от Епифаний Кипърски (посочва Тр. 90, 
Миней от ХV в.) (Георгиева/Georgieva 2012: 284; Георгиева/Georgieva 
2013: 55). Според Георгиева разглежданият текст е оригинална творба на 
Климент Охридски, за която е намерен гръцки паралел само на един малък 
откъс в раздел Spuria на съчиненията на Йоан Златоуст. Изследователката 
прави композиционен и стилно-езиков анализ, като приписва на автора на 
словото използването на риторични похвати (12 пъти повторение на рAд ѹI 
сѧ ѡбрAдOвAнAÿ, 4 пъти на н е бOI сѧ мAрI¬, 10 пъти на рOдIшI сЃн ъ, 5 пъти на 

пOрOдI сЃн ъ) (Георгиева/Georgieva 2012: 287 и сл.). Трябва да се признае, че 
действително стилът е близък до използваните от Климент Охридски твор-
чески похвати.  

Проблемът с дефинирането на собствено Климентовия оригинален ав-
торски почерк, както и набелязването на характерни особености, които да 
послужат за по-сигурна атрибуция, са тема на множество проучвания. Те 
са в основата и на капиталния труд на Кр. Станчев и Г. Попов „Климент 
Охридски. Живот и творчество“ (Станчев, Попов/Stanchev, Popov 1988) и 
спомогнаха за принципно новия поглед върху въпроса за сигурните и 
спорните Климентови похвални и поучителни слова3. Старобългарският 
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книжовник безспорно твори в рамките на парадигмата на византийската 
патристична литература, следва добре познати образци и използва тради-
ционни ораторски похвати. По тази причина привлеченият от идеята за 
откриването на ново оригинално Климентово произведение изследовател 
не е застрахован от това, анализираната от него творба да се окаже превод 
на византийски оригинал. 

Справка с Patrologia graeca показва, че предполагаемото оригинално 
Климентово слово за Рождество Христово има пълен паралел в том 61, къ-
дето са публикувани спорни творби на св. Йоан Златоуст, col. 737–738. 
Независимо дали това е сигурно, или Псевдо-Златоустово произведение, 
това отнася разглеждания текст безспорно към преводната старобългарска 
книжнина.  

В по-нататъшното изложение ще разглеждам Слово за Рождество 
Христово като пореден пример за многократни преводи през Българското 
средновековие. 

Напоследък многократните преводи на един и същи текст в старо-
българската книжнина се радват на повишен интерес. Голям тласък напред 
в изследванията даде провеждането на два научни форума – Преводите 
през ХІV столетие на Балканите и Многократните преводи в Южносла-
вянското средновековие. Резултатите са публикувани в сборници, носещи 
същите заглавия (Преводите/Prevodite 2004, Многократните преводи/Mno-
gokratnite prevodi 2005). Те изобилстват от приносни проучвания на конк-
ретни проблеми, много от тях засягат широк кръг въпроси от развоя на 
конкретни текстове, търсят влиянията на книжовни школи и центрове, 
правят важни заключения за развитието на книжовноезиковата норма.  

Сравнението на трите варианта на славянския текст, представителни за 
всяка група, сочи, че византийската хомилия несъмнено е превеждана на 
няколко пъти. Непременно трябва да се имат предвид обаче и посочените 
текстови варианти на текста, отбелязани от Алкен в Bibliotheca Hagiogra-
phica Graeca. Напълно възможно е различаващи се помежду си текстови 
варианти да са причина за различията между трите превода. Разполагаме 
обаче с изданието на един-единствен гръцки текст от Мин в Patrologia gra-
eca, което неизбежно налага по-голяма предпазливост по отношение на ре-
дица от изводите в следващото изложение.  

По-долу привеждам текстова съпоставка на началата на текста по три-
те превода: 

 

 
Тържественик, ХІІ 
в. РНБ, F.п.І.46, л. 

78г 

 

НБКМ 300, сборник 
ХVІ в., Лозенски 
манастир, л. 215а 

 

Тр. 142, Сборник с 
поучения на Йоан 
Златоуст, ХVІ в., л. 

112б 

 
Гръцки текст,  
PG t. 61: 737 

прAвьднOe въçIде 
слЃнце дⷭ҇нь. I пьрвOe 
въшьдъшAгO прекû 
пресIÿвъ. прOстIх ъ сѧ 

Iже прAвI ⷣ в ы сIA слне I 
прьвее вьсїAвшII 
пOкрII. IꙁбAвIх се ть-
мIIне т(..) в(..) плюе. 

въсIA нAмъ брAт ї е дньⷭ҇ 
прAведнO слнце. 
преждевъсхOд ѧ щA 
еⷭ҇ тествOмъ, свѣтъ 

>Ï ô\ò äéêáéïóýíçò 
BíÝôåéëå óÞìåñïí 
aëéïò, êáp ô{í ðñpí 
BíáôÝëëïíôá 
TêÜëõøåí Tëõôñþèçí 
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Текстологичният анализ не оставя съмнение, че пред нас са три прево-

да, които са направени независимо един от друг. 
В изданието на византийската хомилия от Patrologia graeca, с която 

разполагаме, липсва част, която да съответства на следния текст от славян-

тьмû. дA не сътьрплю 
свѣтA. нъ Oтъeмлю сѧ 
стрAхъмь. рOжьствó сѧ 
рAдѹю. A делъмь 
мѧтѹ сѧ. прIснOсѹщI 
IстO÷ь нIкъ вIжó. A 
пьрвûI IстO÷ь нIкъ 
бѣжAщ ь. млAденець вI-
д ѣ х ъ рAжAeмъ сѧ. нЃбO 
преклOньше сѧ нA тOгO 
пOклOненIe. мЃтрь рA-
жAю щ ю. I дЃвцею 
пребûвAющю. д ѣ тIщ ь 
свOe рOжьствO пе÷Aть-
лѣющь. мЃтрь беç мѹ-
жA. A сЃнъ беçъ ѡЌцA. 
спЃсъ рAжAeмъ. I 
пOвIвAeмъ млAденьць. 
I çемлю дьржѧщь. ÿс-
лI OбрAçѹeмû. прес-
тOлѹ нбЃснOмѹ. скOтъ 
пOдOблѧше сѧ х ерOвI-
мьскѹ престOÿнIю. 
çвѣçдѹ сIÿющю. I 
÷юдO вѣщAющю. AЃнг-
лûû прOпOвѣ дAющA. I 
пAстѹхû прOрIцAющA 
вълъхвû бЃгOслOв ѧ щA. 
IрOдA нIçъ пAдAющA. I 
съмрьтью гребOмó. 
AдAмA рAçдрѣшIмA. AдA 
съвѧжемA. eUгѹ рA-
дѹющю сѧ. A çмIю 
плA÷ющю с  

рOдїI мI се пAкїI 
светъ нOвъ емлю се 
стрAхѡ.ⷨ рOжⷣьствѹ рAUⷣю 
се I нрAвѡ ⷨсьмѹщAю 
се. I прнⷭ҇Oтекѹщь 
IстO÷нIкъ IстекAюще 
ꙁ р е I др евюю Aꙁвѹ 
несещь. млⷣнцA 
свOIстьвне рAжAⷣе мA I 
нЃбO преклAнAемO вь тO-
гO пOклOненIе. неплOвⷣе 
рAжAⷣющїI I ѹ т рOбѹ 
двЃIе не рAꙁъврьꙁAющѹ 
се. OтрO÷е свOе пе÷Aт-
леюще рOжь ⷣствO. I 
мтЃере беꙁмѹжнI I сЃнA 
крOме ѡЌцA. спA ⷭ҇ рAжAⷣемA 
I ѕведꙁꙋ жIжеⷣмѹ. 
пеленAмїI пOвIвAевO 
млAде I вь сAнO сещее 
AслI нOсещII сѹщAгO 
нA престOлO небнⷭ҇ѣмъ. 
скOтъ нOсещь емѹже 
херOвIIмII непрестAннO 
прѣⷣспOстOетъ светIл-
нIкь пAющь I ÷юⷣ 
вещAющII. AгЃгль блЃгO-
вестѹющI.  
вльхвII блЃгOслOвещеI I 
сЃщенныкII рAтѹющA I 
съмрътъ пOпIрAемѹ 
AдAмA рAçрⷣешAемA I AдA 
свеçóемA еввѹ лIкѹ-
ющѹ I çмїA плA÷ещA се 

прⷭ҇нOсѹщенъ I прO-
светI всѧ÷ьскAѧ. Iꙁ-
бывь тꙿ мы не тръпль 
лѹ÷ъ егO. рOдI бO тI ⷭ҇ 
пAкы I пOмрA÷ю сѧ 
стрAхOмъ рOжь ⷣствꙋ 
рAU ⷣѧ сѧ. I ѡбрAꙁъ смꙋ-
щAеть мѧ. нOвA Iс-
тO÷н ї кA Iсте÷ющA ꙁ р ю I 
древнѧгO IстO÷н ї кA 
бежAщA смAтрAю. 
млAдѧ вIд ѣ х ъ 
рOждAемA. I нбЃсA 
преклOнѧющA сѧ емѹ 
пOклOн ѧ н ѧ е мтЃрь 
рOждAющꙋ сOдѣтелѧ. I 
лOжеꙁнъ не рAꙁвер-
ꙁAюще. ѡтрO÷A свOе 
пе÷Aтьлѣюще ржⷭ҇твO. 
рOдIтелнїцѹ беꙁмѹ-
ⷤн ѹ ю. I сЃнA беꙁъ ѡЃцA 
спсЃA рAждAющA сѧ ꙁве-
ꙁѹⷣ сIѧ ющ ꙋ. I пеленAмI 
пOвIвAемI млнⷣцA. I 
нOс ѧ щ їA всѧ÷ьскAѧ. 
AслI ѡбрAꙁѹющA сѧ 
пртⷭ҇лѹ нбⷭ҇нOмꙋ. скOты 
прелOгAющA сѧ х е р ѹ-
вIмьскꙋ преⷣс тOAн ї ю. 
светIлA сIAющA. AнгЃг-
лы рAⷣюще сѧ. I пAсꙿ-
т ѹ хI прOрIцAющI 
вOлъхвы блгOЃслOвѧщA. 
Aр ꙿ хIIерѣI Iже бЃгA 
х ѹ л ѧщA. IрOдA 
спAдAющA A смЃр т ь рAꙁⷣ-
р ѹ шAемѹ. AдAмA 
рAꙁⷣрѣшAемA. I AдA свѧ-
ꙁAемA. I евꙿвA лIкꙋющI A 
ꙁмїю плA÷ющѹ сѧ.  

ôï‡ óêüôïõò, êáp ïˆ 
öÝñù ô@ò Bêôßíáò 
TôÝ÷íç ìïé ðÜëéí ô{ 
ö™ò, êáp Bìáõñï‡ìáé 
ô© öüâ¥·ô{í ôüêïí 
BãÜëëïìáé, êáp ô{í 
ôñüðïí ôáñÜôôïìáé· 
íÝáí ðçã[í 
ðñïúï‡óáí |ñ™, êáp 
Bñ÷Üßáí ðëçã[í 
öåýãïõóáí·âñÝöïò 
åqäïí ôéêôüìåíïí, êáp 
ïˆñáí{í êëéíüìåíïí 
årò ô[í ôïýôïõ 
ðñïóêýíçóéí·ìçôÝñá 
ôßêôïõóáí, êáp 
ìÞôñáí ì[ 
Bíïßãïõóáí·ðáéäßïí 
ô[í räßáí óöñáãßæïí 
êýíçóéí ãåííÞôïñá 
Díáíäñïí, êáp õs{í 
BðÜôïñá óùô\ñá 
ôéêôüìåíïí, êáp 
BóôÝñá 
êôéæüìåíïí·óðáñãáíï
ýìåíïí íÞðéïí, êáp 
âáóôÜæùí ô[í 
Dðåéñïí· öÜôíçí 
TêôõðïõìÝíçí årò 
èñüíïí TðïõñÜíéïí, 
êáp êôÞíç 
BðåéêÜæïíôá ÷åñïõâé
ê[í 
ðáñÜóôáóéí·öùóô\ñá 
öáéíüìåíïí, êáp ô{ 
èá‡ìá 
ãèåããüìåíïí·BããÝëïò 
ðñïáíáããÝëïíôáò, êá 
ðïéìÝíáò 
ðñïöçôåýïíôáò·ìÜãïõ
ò èåïëïãï‡íôáò, êáp 
såñåqò èåïìá÷ï‡íôáò 
>Çñþäçí ðßðôïíôá, 
êáp èÜùáôïõ 
èñçíïýìåíïí ô{í 
<Áä@ì ëõüìåíïí, ô[í 
ÅЉáí ÷áßñïõóáí, êáp 
ô{í Ђφιν πενθο‡ντα  
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ските преводи (цитирам по Тържественика): кAкO рOжѹ. ре÷е же eI AЃнглъ. не 
бOI сѧ мAрIe. слOвO тI пOвѣдAхъ. A не льсть I ꙁвѣщAхъ. не бOI сѧ мAрIe. рAдOсть 
тI прIнесOхъ A не пе÷Aль ствOрIхъ. не бOI сѧ мAрIe. не пOпълъꙁíåøè сѧ Aкꙑ eUгA. 
Oтъ ѡнOA съмьрь. При Мин текстът на едно място се къса, като липсва 
паралел на откъса между курсивираната част. В този случай славянският 
превод спомага за попълване на несъхранен пасаж от гръцкия оригинал. 

Като още една илюстрация за различията между трите превода по-долу 
привеждам кратък пример от началото на хейретизмите по трите превода в 
съпоставка с гръцкия текст: 
 

 

Тържественик, ХІІ в. 
РНБ, F.п.І.46,  
л. 78г-80а 

НБКМ 300, сборник 
ХVІ в., Лозенски 

манастир,  
л. 215а-218б 

Тр. 142 Сборник с 
проповеди на Йоан 
Златоуст ХVІ в.,  

л. 115б 

 
Гръцки текст,  
PG t. 61: 737 

рAU ⷣI се OбрAдOвAннA, не-
вьместIмAгO сѹщьст-
вA вьместIлIщ е 
прOстрAннOе. рAU ⷣI се 
OбрAдOвAннAA лIкъст-
вꙋющAгO мIрA невьмес-
тIмAгO сѹщьствA вь-
местIлIщ е мIрA невес-
тO крAсIтелнIце неск-
в р ь нAA.  

рAдѹI сѧ 
OбрAдOвAнAA 
IстIньнAгO вIнOгрAдA 
мЃтI. рAдѹI сѧ 
OбрAдOвAнAA неIꙁврA-
тьнAгO бЃжствA IсвOде 
непOгрѣшьнꙑI вещI. 
мѣстO прOстрAнOe. 
рAдѹI сѧ 
ѡбрAдOвAнAA ѡбъдO-
вѣвъшемѹ мIрѹ не-
вѣстO бЃце ÷ЃстAA. рA-
дѹI сѧ OбрAдOвAнAA. 
Aже свOeю р ѹ кOю 
Iсплете нерѹкO-
плетенꙑI вѣньць.  

рAU ⷣI сѧ блгтⷣнAA IстIнꙿ-
ныI вIнOгрAде. нелOж нAѧ 
дЃвO мЃтI рAUⷣI сѧ 
блгт ⷣнAA. невOꙁꙿврAстнAгO 
бOжесꙿ твA дOстOIнOе 
вместїлIщ е. рAUⷣI сѧ 
блгт ⷣнAѧ неместIмAгO 
еⷭ҇ ствA селO прOстрAн ꙿ нOе. 
рAU ⷣIѧ ѡбрAдOвAнънAѧ 
ѡблIстAн ї е темны.ⷨ AU ⷣI 
сѧ ѡ҇ⷠрAдOвAн ꙿ нAѧ ѡвдO-
вѣвшемꙋ мIр ѹ невѣс-
тьсꙿтвO несьсквернOе. рA-
ⷣѹI сѧ блгтⷣнAA IсꙿтъкA-
в ш ї ѧ беꙁьрѹкOплѣтнAгO 
венꙿцA всеI твAрI.  

÷áqñå, êå÷áñéôùìÝ-
íç, Bëçèéí[ò BìðÝ-
ëïõ Bøåõä[ò ìÞôçñ 
ðáñèÝíïò·÷áqñå, 
êå÷áñéôùìÝíç, BôñÝ-
ðïõ èåüôçôïò óáãÞ-
íç BäéÜðôùôïò· ÷áq-
ñå, êå÷áñéôùìÞíç, 
ô\ò B÷ùñÞôïõ öýó-
åùò ÷ùñßïí, åˆñý÷ù-
ñïí· ÷áqñå, êå÷áñé-
ôùìÝíç, ôï‡ ÷çñå-
ýïíôïò êüóìïí íõì-
ößå, ôüêå Bìßáíôå· 
÷áqñå êå÷áñéôùìÝíç, 
^ ôi êôßóåé ‰öÜíáóá 
B÷åéñüðëïêïí 
óôÝöáíïí 

 

Частта с хейретизмите показва най-съществени различия както по от-
ношение на точното предаване на гръцкия текст, така и между трите пре-
вода. И трите не отразяват точно този доста обширен момент от похвалата, 
изградена във византийската хомилия от 18-кратно повторение на възгласа 
„Радвай се“. В анализа си Т. Георгиева обвързва повтарящото се 12 пъти 
обръщение „Радвай се“ в Тържественика с творческия похват на Климент 
Охридски. В действителност 9 от хейретизмите в Тържественика имат па-
ралел във византийския оригинал. Вижда се и намесата на старобългар-
ските преводачи. Единствено в превод тип Тържественик не откриваме 
евангелския цитат от Лука 1: 28: „Радвай се, благодатна! Господ е с тебе!“, 
като характерен мотив от срещата на архангел Гавриил с Дева Мария, 
който многократно се повтаря в множество хомилетични и химнографски 
произведения, посветени на Благовещение. Вероятно той е включен в тип 
НБКМ 300 и Тр. 142 от старобългарските преводачи (ако, разбира се, това 
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не е обвързано с различен гръцки извод). Между впрочем, без да навлизам 
в подробности, ще обърна внимание на преобладаващото присъствие и в 
трите превода на OбрAдOвAнA, въꙁрAдOвAнA, прерAдOвAнA – това е преславският 
начин на превод на êå÷áñéôùìÝíå срещу по-древното блAгOдAтнAA. 

Въпреки явните си различия трите превода показват забележително 
единство в едно отношение – и в трите липсва превод на финалните думи, 
с които завършва гръцкият текст. В славянските текстове изложението 
приключва с пристигането на тримата влъхви до пещерата, където се на-
мира новороденият Христос. Във византийския оригинал разказът продъл-
жава с: Êáp ðñïóêõíÞóáíôåò, ðñïóÞíåãêáí áˆô© ä™ñá, ÷ñõó{í, êáp ëß-
âáíïí êáp óìýñíáí. Êáp ÷ñçìáôéóèÝíôåò ì[ BíáêÜìøáé ðñ{ò >Çñþäçí, 
äé< Dëëçò Ѓäïõ Bíå÷þñçóáí årò ô[í ÷þñáí áˆô™í. <É © äS ãåííçèÝíôé 
×ñßóô¥ ô© èå© ^ì™í ‰ìí™ìåí, êáp äïî@æùìåí, Dìá ô© áˆôï‡ Ðáôñp 
ó†í ô© Cãß¥ Ðíåýìáôé í‡í êáp Båé, årò ôï†ò ár™íáò. Както се вижда, те-
зи финални думи свързват недвусмислено текста с празника Рождество 
Христово. Склонна съм да смятам, че тази обща особеност на трите прево-
да не е случайна. Това за мене се дължи на съществуваща „банка“ с пред-
варително подготвени за превод текстове. На подобни случаи, в които на-
правени независимо един от друг преводи са осъществени, като са използ-
вани едни и същи контаминации от различни гръцки източници, се натък-
нах при две от словата от Супрасълския сборник – Словото за св. Кондрат 
(Мирчева/Mircheva 2016а; Мирчева/Mircheva 2016б) и Словото за св. До-
метий (Мирчева/Mircheva 2016в). Струва ми се, че отстраняването на фи-
нала на византийския текст е в основата на включването на словото като 
хомилия не само за Рождество Христово, но и за Благовещение, и за събо-
тата от V неделя на Великия пост, т.е. това е направено съзнателно и на 
практика е отпратило Златоустовата похвала към Богородичния цикъл, 
към който тя фактически се отнася. 

Предварителните наблюдения върху трансмисията на хомилията в сла-
вянската традиция сочат, че византийският оригинал е бил подложен на 
превод на три пъти, при това в рамките на старобългарския период. Редица 
особености позволяват те да бъдат определени като възникнали в свързано 
с Преслав книжовно средище. Впрочем предположението за съществува-
нето на обработена колекция от подготвени за превод текстове теоретично 
също свързва подобни случаи с Преслав. 

Според мене генеалогията на трите типа превод изглежда по следния начин: 

1. Най-стар е преводът, представен в тип НБКМ 300 (тази група е пред-
ставена изключително от южнославянски преписи, към които се присъеди-
нява единствено Тр. 675 от 1630 г. от приведените от Т. Георгиева данни 
за руската ръкописна традиция). Интересна особеност на този превод е 
моментът от похвалното слово, в който се споменава епизод от Стария 
завет – явяването на три ангела на Авраам при Мамврийския дъб: г ⷣе e ⷭ҇ 
AвлеI се пOⷣ д ѹ бOмь съ д вемA ҇AггелOмA (НБКМ 300). Същото място в други 
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два превода съответства на гръцкия текст ‰ð{ ô[í äñ†í årò ôñéÜäá BããÝ-
ëùí и е: в Тържественика – къде eсть AвIвII сѧ пOдъ д ѹ бъ м ь т рO҇ц е ю 
Aн г л ъ и в Тр. 142 – сIрѣ÷ь AвлѧI сѧ пOⷣ дѹ бOмъ трO҇цею Aг Ѓг г лъ. Според мене 
двата вместо трите ангела в превод тип НБКМ 300 може да се интерпре-
тира като резултат на механична грешка при транслитерацията на подлож-
ка, в която числителното име не е било изписано изцяло, а с буквен знак 
под титла, и това е била графемата ⰲ, погрешно схваната като равна на в  
кирилицата, т.е. с числова стойност 2, което води до появата на числител-
ното „двама“. Между впрочем тази грешка се е превърнала в особеност на 
цялата текстова редакция, а не е останала белег само на един препис – 
сравни ръкопис Тр. 675, 1630 г., л. 114а–117б. Отбелязаната грешка при 
транслитерацията е ясен знак, че първоначално преводът е записан с гла-
голица, което естествено е свързано и с неговата древност. 

2. Втори по време на поява е преводът тип Тържественик F.п.І.46. Този 
превод в по-голяма степен се доближава до гръцкия оригинал и предлага 
по-точно смислово предаване на похвалата. Доколко този текст е уникален 
и дали не намира потвърждение в някой от недостъпните ми, за съжале-
ние, ръкописи, на този етап не мога да твърдя.  

3. Последен във времето е преводът тип Тр. 142. Той е най-прецизен, 
най-точно отразява гръцкия оригинал, като се старае да постигне най-вяр-
ното предаване на текста. 

По-долу ще посоча избрани примери, които ясно характеризират осо-
беностите на трите типа превод: 

1. 
 
 

НБКМ 300 – прнⷭ҇Oтекѹщь IстOнIкъ IстекAюще ꙁре I древюю Aꙁ вѹ несещь 

Тържественик – прIснOсѹщI IстOь нIкъ вIжꙋ. A пь рвꙑI IстOьнIкъ бѣжAщь 

Тр. 142 – нOвA IстOнїкA IстеющA ꙁрю I древнѧгO IстOнїкA бежAщA смAтрAю 

Гр. – íÝáí ðçã[í ðñïúï‡óáí |ñ™, êáp Bñ÷Üßáí ðëçã[í öåýãïõóáí 
 

Единствено Тр. 142 предава правилно íÝáí ðçã[í. Другите два прево-
да въвеждат често използваното трафаретно, но непотвърдено − поне от 
този гръцки извор, определение на „извор, източник“ − прIснOтекы. Какво 
обаче е основанието вместо „извор, източник“ в НБКМ 300 да се появи 
Aꙁвѹ несещь? Текстът, публикуван от Мин, не може да даде отговор на 
този въпрос.  

2. 
 
 
 

НБКМ – 300 неплOвⷣе рAжAⷣющїI I ѹ т рOбѹ дв Iе не рAꙁъврьꙁAющѹ се 
Тържественик – мтрь рAжAющю. I двцею пребꙑвAющю 

Тр. 142 – мтрь рOж дAющꙋ сOдѣтелѧ. I лOж еꙁнъ не рAꙁ в ерꙁAюще 
Гр. – ìçôÝñá ôßêôïõóáí, êáp ìÞôñáí ì[ Bíïßãïõóáí 
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Най-близък до гръцкия текст е Тр. 142 въпреки добавката на сOдѣтел ѧ. 
Славянските преводи твърде често са много по-обстоятелствени от пре-
делно лаконичния начин на изложение в оригинала. Всеки един от други 
два превода предава вярно по смисъл текста, но не следва плътно хоми-
лията на Златоуст. 

3. 
 
 

НБКМ 300 – млнⷣцA млекѡмъ дOIмA; I пIтAюще спIтAющее 
Тържественик – м лAдень ць дOIмъ. I кърмAщь кърмAщюю 
Тр. 142 – млнⷣцA млекO с ъ с ѹ щA. A пIтAю щѹ ю нA рꙋк ѹ нOсIмA. нOс ѧ щAгO нOс ѧщѹ ю 

Гр. – âñÝöïò ãáëïõ÷ïýìåíïí, êáp öÝñïíôá ô[í öÝñïõóáí 
 

Глаголът ãáëïõ÷Ýù „кърмя“ в два от преводите (НБКМ 300 и Тр. 142) 
е преведен със словосъчетания. По-сполучливо е предаването му с 
млекѡмъ дOIмA (НБКМ 300), но формално точен е преводът в Тържест-
веника – млAденьць дOIмъ. Тр. 142 и в този случай предлага добавка (A 
пIтAю щѹ ю нA рꙋкѹ нOсIмA). И трите превода търсят симетрия в превода на 

figura etimologica − öÝñïíôá ô[í öÝñïõóáí, но единственият точен пре-
вод дава Тр. 142. 

4. 
 
 

НБКМ 300 – липсва 
Тържественик – рAдѹI сѧ ѡб рAдOвAнAA ѡбъ дOв ѣ в ъ ше м ѹ мIр ѹ н е в ѣ с тO б це стAA 

Тр. 142 – рAUⷣI сѧ ѡ҇ⷠрAдOвAнꙿ нAѧ ѡвдOвѣвшемꙋ мIрѹ невѣстьсꙿтвO несьсквернOе 
Гр. – ôï‡ ÷çñåýïíôïò êüóìïí íõìößå, ôüêå Bìßáíôå 

 

В този пример в НБКМ 300 липсва превод на гръцкия хейретизъм. По-
сполучлив и формално следващ оригинала е преводът тип Тр. 142, в който 
е използвано абстрактното съществително невѣстьствO. Справка в лексико-
графските справочници сочи, че думата не е широко разпространена. Срез-
невски посочва два примера от словата на Григорий Богослов (ХІ в. и ХVІ 
в.) (Срезневский/Sreznevskii 2: 370). Изковаването и използването на лек-
семата явно е свързано с Преславското книжовно средище. 

5. 
 
 

НБКМ 300 – рAUⷣI се Oб рAдOвAн нAA г лAд ѹщAгO e ⷭ҇ ствA скрOвIще н еIжIⷣвAе мO  
Тържественик – рAдѹI сѧ OбрAдOвAнAA глAдъм ь мьрѹщемꙋ мIр ѹ жIтьнIцѧ неIстъщIмA  
Тр. 142 – рAUⷣI сѧ блтⷣнAѧ. г лAдOмъ мрѹщем ꙋ є ⷭ ҇ с т в ѹ. хрAнIлIщ е Iꙁ дAе мO  
Гр. – ô\ò ëéìùôôïýóçò êôßóåùò ôáìéåqïí BäáðÜíçôïí 

 

Примерът предлага много интересни три начина на превод. Ëéìþóóù 
„гладувам“ в НБКМ е преведено с адективирана причастна форма, а в Тър-
жественика и в Тр. 142 − със словосъчетание от съществителното г лAдъ и 

причастна форма от мрѣтI. Интересно е, че êôßóéò „естество“ в Тържест-
веника е заменено с мIр ъ. Впечатляващ с получилия се синонимен ред е 
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начинът на предаване на ôáìéåqïí със с ъ к рOвIще-жIтьнIцA-хрAнIлIще, като 
най-вярна по смисъла на контекста за измиращото от глад естество 
(човечество) предлага Тържественикът, докато другите два превода 
предлагат формално верните с ъ к рOвIще I х рAнIлIще, които отговарят на 
ôáìéåqïí „трезор“. 

6. 
 
 

НБКМ 300 – I бе стрA ⷯꙁ рь цAлѹ двїе лIцѹ 

Тържественик – I бѣAш е стрAхъ. тъ къмA мAрII. дѣвIе лIце 
Тр. 142 – I бѣ стрAхъ ꙁерцAлO двыA лIце 
Гр. – êáp eí ô{ öüâ¥ Vóïðñïù ô\ò ðáñèÝíïõ ðñïåëèï‡óá ô{ ðñüóùðïí 

 

Цитираният пример поставя някои въпроси, на които тук ще се опитам 
да дам своя отговор. Гръцкият текст описва момента, в който Дева Мария 
е вцепенена от страх пред благославящия я архангел Гавриил, и отбелязва, 
че „страхът се е отразил като в огледало на лицето ѝ“. И трите превода 
предават доста лаконично, и най-вече безглаголно, превежданата фраза. 
Иска ми се обаче да обърна внимание на немотивираната поява в Тържест-
веника на наречие, което има и съюзна функция, т ъ к ъ мA. Напълно е ясно, 
че то не е използвано като връзка между две изречения. В такъв случай ос-
тава да е наречие. Очаквано е да е в непосредствена връзка със сказуемо, 
но такова липсва. Очаквано е да съответства на ìüíïò, ìüíïí, ìÝí от 
гръцкия текст, каквито според лексикографските справочници са открити-
те съответствия, но такива в Псевдо-Златоустовата хомилия на това място 
няма. Склонна съм да предложа следната хипотеза: т ъ к ъ мA в руския пре-
пис на Тържественика от ХІІ в. е резултат на неразбиране и преосмисляне. 
Може да се предположи, че на това място е стояла една прабългарска 
лексема за „огледало“, запазена изключително в свързани с Преслав пис-
мени паметници. Това са разнообразните както по форма, така и като 
граматична характеристика тIк ъ, тIк рA, тIкръ, тIкрь (СР 2: 943, Miklo-
sich: 989−990; Срезневский/Sreznevskii 3: 958). Освен в Словото за четири-
дневния Лазар, № 27 от Супрасълския сборник (с начало AкO се мAтI 
ꙙдOлюбIвA. пOдAвъшI съсъ млAденьц ѹ), лексемата се среща в Изборника 
от 1073 г., Лествицата, Тълковен псалтир, Апостол, както и като название 
на съчинението на Филип Монотроп, Диопра, наречена фIлIппOсъ твOрец ъ 
тIкрѣ – в маргинална бележка в полето непознатата дума е пояснена със 
ꙁерцAл ѹ. Струва ми се, че предположението не е лишено от основание. 

7. 
 

НБКМ 300 – липсва 
Тържественик – липсва  
Тр. 142 – не бOI сѧ м рIе. бцѹⷣ тѧ нAрIцAю. A не глю тебѣ рAвны бг ѹ. 
Гр. – липсва 
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Приведеният пример илюстрира един от случаите, в които в някой от 
славянските преводи се появява добавка без паралел в гръцкия оригинал 
(разбира се, ако това не е обвързано с друг, непубликуван гръцки извор). 

8. 
 

НБКМ 300 – ѿ OнOе брAтOѹбIIствO ѿ тебе ж е лкOлюбIе. 
Тържественик – Oтъ ѡнOA ненAвIсть брAтII A Oтъ тъ тебе лвкOмъ любъ вь 

Тр. 142 – ѿ OнOѧ брAтOненAвїдѧнїє. A ѿ тебѣ лкOлюбIє 

Гр. Tî Têåßíçò ìéóáäåëößá, Tê äS öéëáíèñùðßá 
 

Приведеният пример е интересен с начина, по който са предадени два 
гръцки копозита – ìéóáäåëößá и öéëáíèñùðßá. За ìéóáäåëößá трите 
превода предлагат: в НБКМ 300 брAтOѹбIIс твO, в Тържественика ненAвIс т ь 
брAтII и в Тр. 142 брAтOненAвїдѧнїє. Най-верен и в смислово, и във формал-

но отношение е преводът в Тр. 142. Öéëáíèñùðßá и в НБКМ 300, и в Тр. 
142 е предадена с лOвѣ кOлюбIе. Единствено Тържественикът не показва 
склонност към формално точен превод (не използва композит) и предлага 
л вкOмъ любъвь. 

Направеният анализ и приведените примери добавят още един хомиле-
тичен текст към феномена „многократни преводи през Българското сред-
новековие“. И трите превода на Псевдо-Златоустовото Слово за Рождество 
Христово са свързани с Преславското книжовно средище. Превод тип 
НБКМ 300 дава основания да се твърди, че първоначално той е бил запи-
сан с глаголица. В относително краткото съществуване на Преславската 
книжовна школа Похвалното слово за Рождество Христово (на практика 
по-скоро Похвално слово за Благовещение) е било преведено на три пъти, 
като преводите са направени независимо един от друг. Най-силен стремеж 
не само към съдържателно, но и към формално следване на гръцкия извор 
показва последният по време превод – тип Тр. 142.  

Натрупването на знания за многократните преводи в палеослависти-
ката очертава доста сложна картина, а направените изводи водят в различ-
ни посоки. Към класическата опозиция архаичен превод, тип Кирило-Ме-
тодиев/преславски превод/Пред-Евтимиев превод, често обвързани с раз-
лични гръцки оригинали, се добавиха значително количество текстове, в 
които два или, както е в случая със Словото за Рождество Христово, три 
превода или редакции на преводи са свързани с Преславската книжовна 
школа4. Анализът на преводаческите похвати, както и използваният сло-
вен инвентар усложняват христомайно изчистената схема, в която сво-
бодният смислов превод и относително по-архаичната лексика (свързвани 
по традиция с Охрид) се противопоставят на формално точния превод и 
така наречената преславска лексика (свързвани с новото, което носи Прес-
лавската книжовна школа). Не един пример насочва към извода за бурна 
книжовна дейност в Преслав, както и за постепенното формиране на нов 
подход към превежданите текстове като свидетелство за постепенната 
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еволюция на онова, което възприемаме обикновено като монолитно цяло и 
което наричаме преславска редакция. Особено интересни са случаите, в 
които независимо направени преводи притежават общи особености, дъл-
жащи се на предварителна подготовка на банка от византийски текстове, 
предназначени за превод.  

Многократните преводи през Българското средновековие се очертават 
като една от характерните черти на старобългарската книжнина и свиде-
телство за неотклонно следвания стремеж към постигане на по-високо ка-
чество в преводаческата дейност. 
  

БЕЛЕЖКИ / NOTES 
 

1 Настоящата разработка е продължение на изследването „Словата на св. 
Климент Охридски в Тържественик РНБ F.I.46 от ХІІ в“., представено като доклад 
на Юбилейната конференция по случай 1100-годишнината от успението на св. 
Климент Охридски, 2016 г., и подготвено за печат в сборника от Конференцията. 

2 Изчерпателен анализ в изследването „Словата на св. Климент Охридски в 
Тържественик РНБ F.I.46 от ХІІ в.“ 

3 Повтарянето на тези заключения е излишно в предлаганото изследване, 
което се опира изцяло на направените в монографичното изследване изводи. 

4 Няколко примера: 1. Откровението на Псевдо-Методий Патарски е от текс-
товете, които са многократно превеждани в старобългарската литература. Днес в 
науката е прието, че древното историко-апокалиптично съчинение с надслов стAгO 
метOдIA eпIскѹ пA пAтрьскAгO ѹ кAꙁAнIe IстOe ѡ црѣхъ I пOслѣднIхъ днехъ I 
лѣтѣхъ е известно в старобългарската книжнина с 3 превода: два от Х в. и един от 
Пред-Евтимиевия ХIV в. (Истрин/Istrin 1897; Срезневский/Sreznevskii 1875; Пен-
кова/Penkova 1977; Thomson 1985; Йовчева, Тасева/Yovcheva, Taseva 1994; Йов-
чева, Тасева/Yovcheva, Taseva 1995; Tapkova-Zaimova, Miltenova 2011). Приема се, 
че първият (свободен) превод притежава езикови особености, близки до езика на 
Йоан Екзарх и неговия книжовен кръг, а за втори път съчинението е било преве-
дено през втората половина на Х в. и не по-късно от 1070 г., т. е. по времето на ца-
руването на цар Петър. (Tapkova-Zaimova, Miltenova: 2011: 218–219). Този превод 
е буквален и също е създаден в Преславския книжовен център. Въпреки че спо-
деля с първия свободен превод обща характерна преславска лексика (Йовчева, Та-
сева/Yovcheva, Taseva 1994), той следва различни преводачески принципи (Йов-
чева, Тасева/Yovcheva, Taseva 1995). Различията между първия и втория прес-
лавски превод на историко-апокалиптичното Откровение на Псевдо-Методий Па-
тарски сериозно разколебават единството на преславските паметници, превежда-
ни и създавани в столицата на Първото българско царство в продължение на бли-
зо един век. 2. Староизводният превод на Чудото в Хоня със св. арх. Михаил е 
един. Той е осъществен в свързан с Преслав книжовен център. Най-близък до пър-
воначалния вариант на превода според мен е Герм. Този превод отчасти използва 
познатия инвентар на преславските преводи и оригиналното творчеството на пре-
славските книжовници, но отношението на преводача е свободно и той не следва 
плътно изходния текст. По-късно отново в Преслав, сравнявайки със същия гръц-
ки оригинал, който е използвал преводачът на тип Герм., е направена редакцията 
от типа на НБКМ1039. Тя е най-свободна от гледна точка на отваряне на прост-
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ранство за нахлуване на лексика (вероятно регионална). Паралелите с преслав-
ските преводи и оригиналните творби на старобългарските книжовници тук са 
най-много. Последна по време възниква редакцията тип Иер.12/Тр. Тя използва 
предишните старобългарски текстове, но вероятно сравнява с друг гръцки ори-
гинал, на който по всяка вероятност се дължат съкращенията на текста (разбира 
се, ако в началото на тези общи особености не се крие използването на дефектен 
ръкопис). Използването на „типична“ преславска лексика тук не е така ярко, но за 
сметка на това тази редакция отива напред в посока на пословно следване на 
гръцкия първоизточник. Така по мое мнение староизводният превод на Чудото в 
Хоня със св. арх. Михаил в трите си редакции представя постепенната промяна на 
един текст от ранния към късния Преслав (Мирчева/Mircheva 2015). 3. Житието на 
св. Кондрат (ЖК) е познато в славянската книжнина по два независими старо-
български превода, запазени съответно в преписи от ср. на Х в. – Супр., и от вт. 
пол. на ХІ в. – фрагмент, Погод. 64. Липсващите части от Погод. 64 успешно се 
запълват от текста на ЖК във Великите Макариеви чети-минеи, който на ниво 
текст следва плътно фрагмента от ХІ в. И двата старобългарски превода са 
осъществени в Преслав (Мирчева/Mircheva 2016а; Мирчева/Mircheva 2016б). 
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