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The paper explores the meaning of a hapax legomenon found in the Slavonic trans-

lation of a lost Byzantine chronographic compilation known as the Slavonic version of 
the Chronicle of George Synkellos. The translator used the word в(ъ)лOрем ь нъ for ren-
dering the Greek term χυμευτικός ‘алхимически, алхимия’. The analysis of the context 
shows that the metaphrastic technique of the translator reflect the metaphrastic practices 
of the early 10th century and allows as to etymologize the world в(ъ)лOремьнъ as a 
compositum with a first part в ъ л- ‘slow’and second – ремьнъ ‘belonging to the art’, 
which means that the term was paid a special attention and the alchemy was interpreted 
as a slow art, which is in compliance with the ancient saying Festina lente. The latter 
allows us to presume that the translator was one of the most qualified and educated 
person of his time, specialized in translating the non-canonical text. Given the 
coincidences of the lexis of the whole compilation with the language of John the Exarch 
that occurred as result of our previous research we may suppose that John the Exarch or 
some one of his circle might have coined this term, which written in original Glagolitic 
orthography of the compilation has also a symbolic significance.  

Keywords: metaphrastic practices, Glagolitic, alchemy, hapax legomenon, John the 
Exarch 

 
През последните години имах възможност да докажа, че т.нар. Сла-

вянска версия на Хрониката на Георги Синкел е хронологическа компила-
ция, чиято първа част за годините от Сътворението на света до Възкресе-
ние Христово представлява обширен и свързан ексцерпт от Хроногра-
фията на Юлий Африкан, а втората част описва събитията до основаването 
на Константинопол и съдържа края на Хрониката на самия Синкел – до 
царуването на Диоклециан, и началото на Хрониката на Теофан Изповед-
ник до основаването на Константинопол1. По всяка вероятност компила- 
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цията е възникнала на гръцка почва в началото на ІХ в., както предполага 
един от най-големите познавачи на Африкановата хронография – Х. 
Гелцер2, и е обслужвала мисионерската експанзия на Гърция през следва-
щите векове. Славянският превод на тази непозната на византолозите 
хроника е направен през Х в. на глаголица и е в очевидна връзка с хрис-
тиянизацията на България при царете Борис и Симеон. При липсата на 
цялостен превод на Стария завет сбитият разказ на Африкан, който заема 
около две трети от обема на цялото произведение, е запознавал новоогла-
сените християни с библейската история и топография и с най-важните 
моменти от историята на гръко-римския свят, предхождащи Раждането и 
Възкресението на Спасителя. Можем само да си представим какво предиз-
викателство за преводача е било осмислянето и адекватното предаване и 
тълкуване на юдео-християнската история, която го е въвеждала в цяла 
непозната за него вселена от термини и топоси, и то в един период, когато 
книжовната норма на старобългарския език още не е била установена. 
Затова и текстът изобилства от хапакси, странни на пръв поглед превода-
чески решения и преосмисляния на текста от неговите по-късни препис-
вачи3, които изискват специален коментар. В някои случаи славянският 
текст е неразбираем без гръцкото съответствие. 

Обект на настоящото изследване е преводът на съобщението на Георги 
Синкел Mossh.: 439, 15–20: Ἐμμαοὺς ἡ ἐν Παλαιστίνῃ κώμη, περὶ ἡς φέρεται 
ἐν τοῖς ἱεροῖς εὐαγγελίοις, Νικόπολις ἐτιμήθη καλεῖσθαι ὑπὸ Ἀλεξάνδρου τοῦ 
αὐτοκράτορος, Ἀφρικανοῦ πρεσβευσαμένου τὰς ἱστορίας ἐν πενταβίβλῳ 
συγγραψαμένου. 

Ἀφρικανὸς τὴν ἐννεάβιβλον τῶν Κεστῶν ἐπιγεγραμμένην πραγματεἱαν 
ἰατρικῶν καὶ φυσικῶν, καὶ γεωργικῶν καὶ χυμευτικῶν περιέχουσαν δυνάμεις 
Ἀλεξάνδρῳ τουτῳ προσφωνεῖ.  

Това е едно от най-важните сведения за биографията на Юлий 
Африкан, което го представя като автор на Хронографията и на Κεστοί и 
пратеник на императора в Палестина. В нашата Хроника то е разположено 
на 472а19–26 и допълва останалите съобщения за Юлий Африкан, който 
многократно се споменава в компилацията4. Преводът гласи: Е ҆ м±мAѹ  с ъ 
в е сь A ⷤ в пAле с тI ́нI. ѡ н еI ⷤ г  л е т ь с тOе е ҆ ѵ ⷢ҇лїе нIкOпOлIе ⷨ с ѧ п рOꙁ±вA.  т ⷭ҇ ь ю пOве л ѣ в҆ш ѹ 
A ҆ л е к сA ⷣ н р ѹ. A ҆ ф рIкAN бO I ҆ мOлI. Iс̓ тOр ї ю пIсA ́ в ъ е ҆ м ѹ. в ъ п ѧ т е рA ⷯ к нIгA.ⷯ A ҆ ф рIкAN ж е 
A ҆ л е к сA ⷣ н р ѹ п рIг лAсI к нIг ы. A ⷤ с ѹ т ь д е в ѧ т е р ꙿ н ыA ҆, к е с т ь с ҆ к ыA прOꙁ вA I.̓ Iм̓ ѹ щA 
в рA е в±н ыA ҆. I ̓ е ҆ с т е сꙿ т в е н ыA ҆. I ̓ в лOр е ⷨ н ыA ҆. еⷤ е ҆ с т ь нA с т ҆ к л е н ї е. I ҆ ꙁ е м нAгO д ѣ лA сI ́ л ы. 
Сравнението с гръцкия текст може да хвърли допълнителна светлина 
върху начина, по който са правени първите преводи на исторически 
съчинения на старобългарски език, и да ни даде представа за културното 
равнище на техните създатели.  

На пръв поглед изглежда, че преводачът на текста се е опирал на уста-
новената преводаческа практика и на собствения си опит при тълкуването  
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на текста, защото предава гръцките πεντάβιβλος,  ἐννεάβιβλος в двете части 
на изказването със словосъчетанията пѧтерꙑ к нIг ꙑ, к ъ нIг ꙑ девѧ терьны ѧ, 
които по-рано е употребил и като названия на различните части на 
Библията. Срв. хронологическото разсъждение на 416b5 е ҆ с т ь ж е ѹ ҆ бO ѿ 
A ҆ дA|мA. I ҆ ѿ I ҆ с хO ́ дA е ҆ гIп еTс кAгO дO ѹ ҆ м р т вIA ̓ дO мOI ҆ с ѣ ѡ ̀ вA.| I ҆ п ѧ н±тAт е в±хA. е ҆ ж е е ҆ с т ь 
п ѧ т е р ъ к нIг ъ. рO ⷣ. к ѕ. A ̓ л ѣ T. ҂ г.| ѱ : мꙁ. дOж ⷣе I ҆ дO с д е, пO пр ѣI ҆ мOм ъ рO ⷣ с к ы м ь. 
Iс̓ к р ь н ѣ I ҆ с п рA|вIхOм ъ. A ̓ пO сеⷨ вOе ҆ вOдAмI пOлO ́ жIм ъ л ѣ́ тA., където гръцката 
заемка пѧн тⷹAтев хⷹъ от гр. Πεντάτευχος е глосирана от славянския книжов-
ник с е҆же е с̓ ть пѧте ръ к нIг ъ. Прочее, от Адам и от изхода от Египет до 
смъртта на Моисей и Пентатевха, сиреч Петокнижието, има 26 
поколения и 3747 години. И дотук ги поправихме според смяната на 
поколенията. А нататък ще изложим годините според водачите (на 
Израил). Подобно е и названието на Осмокнижието, срв. 420b19-20 
П рIлOжI ⷨI ҆ ц р ѣ к ъ wс̓ м ерA ⷨ к нIгAм ъ в е т±х ыIм̓ ъ. г р ѧ|д ѹ T бO I ҆ л ѣ́ тA сI ⷯ в ъ с л ѣⷣ т ѣ ⷯ. 
Ще прибавим и царете към осемте вехтозаветни книги, защото техните 
години идват след тях.  

Очевидно за старобългарската епоха използването на събирателните 
адективни числителни за книги, които се състоят от две и повече части, е 
било нещо обичайно, срв. напр. 85-ото правило на Светите апостоли в 
Ефремовската кормчая, която е препис от старобългарски оригинал от 
първата половина на Х в. и е съвременна на нашия текст: п҃е. ДA б ꙋд ꙋть ж е 
вAмъ всѣмъ прIьтьнIкOмъ. к ъ нIгꙑ ьстьн ꙑ I свѧ тꙑ. ветъхAAгO ꙋ̈ бO 
ꙁAвѣтA| м ѡ̈се ѡ̈вI п ѧте рꙑ. бꙑтIе IсхOд ъ. л еÜIтьскAA IслA. вътOрꙑI ꙁAкOн ъ. 
I ҃сÜсA снA нAÜгIнA. едIнA. сꙋдII едIнA. рꙋѳIнA едIнA цр҃с твII етверꙑ. 
пAрAлIпOм енA дъвOA. еꙁд р ꙑ дъвOA. ес ѳерIнA едIнA. мAкOвеIскꙑ трOA. Iѡ̈ влA 
едIнA. пс̈̈̈AлтꙑрьскAA eдIнA. сOлOмOн ѧ трOA. прIтъA. еклесIAстъ. пѣнIе пѣнII. 
прO¡¡¡рь скꙑ дъвOA нA д е с ѧ т е. IсAIнA eдIнA; IеремIнA eдIнA. IеꙁекIлeвA eдIнA. 
дAнIлOвA eдIнA. к рOмѣ же вAмъ дA прIпIсAнO бꙋде ть. ꙋ̈ IтI сѧ вAшIм ъ 
ꙋ̈ нOтAмъ. мꙋдрOс тI мнOгOꙋIтельнAAгO сIрAхA. нAшA же рекше нOвAAгO ꙁAвѣтA. 
еÜ̈Aг ҃гIA  ет ꙑрI. мAтѳеA. лꙋкꙑ. мAркA. IOAнA. пAÜлOвA пOсълAнIA. д҃I. п етрOв ѣ 
дъвѣ. IOAн нOвꙑ т рI. IAкOвлA eдIнA. Iꙋ̈ дIнA eдIнA. к лIментA пOсълAнII .в҃. I 
ꙁAпOвѣдI вAмъ епп ⷭ¡Oмъ мнOю к лIментOмь. въ Oсм ерAхъ к нIгAхъ прIг лAшен ꙑ. 
Iхъже н е дOс тOIтъ п рI в сѣ х ъ AвлAтI. ꙁA тAIн ꙑ с ꙋш тAA въ нIхъ5. Всички 
вие, които сте в клира и миряни, почитайте за свещени книгите от Ста-
рия Завет: Моисеевите пет: Битие, Изход, Левит, Числа, Второзаконие; 
за Иисуса Син Навинов − една; Съдиите − една; Рут − една; Царствата 
− четири; Паралипоменон (остатъци от книгата за дните) − две; Псал- 
тир − една; Ездра − две; Естир − една; Макавейски − три; Иов − една; 
Соломонови − три; Притчи, Еклисиаст, Песен на песните; Пророци − 
дванадесет; Исаия − една; Иеремия − една; Езекиил − една; Даниил − 
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една. Освен това, обръща ви се внимание вашите младежи да изучават 
премъдростта на многоучения Сирах. Наши пък, т.е. от Новия Завет, са: 
четири Евангелия: от Матей, Марко, Лука, Иоан; четиринадесет посла-
ния от Павел; от Петър две послания; от Иоан − три; от Иаков − едно; 
от Иуда − едно; от Климент две послания; и постановленията, които от 
мене, Климент, са издадени за вас, епископите, в осем книги (които не 
трябва да се разпространяват между всички, заради тайнственото в 
тях), и Деянията наши апостолски6. Тази употреба е характерна и за 
превода на Богословието, направен от Йоан Екзарх, срв. дрѹгыA пѧ тер ы 
к ъ нIг ы, ꙁOвOмAѧ пIсAнIA, ѧже сѹ ть сIце: Iїс нAвгIн ъ, сѹдIA съ рѹфьс-
к ꙑIмI, црьс к ыA п рь выA съ вътOрꙑIмI к нIг ꙑ едIн ꙑ I двOA Oтъ ПAрAлI-
пOменъ к ъ нIг ꙑ едIн ꙑ. Същото намираме и в ранния руски препис на Си-
меоновия сборник, известен като Светославов изборник от 1073 (Изб. 1073 
г.): Се же пѧтер ы к ъ нIгы, еже I ꙁAкOнOпOлOженIe, тAе дрѹ г ыA пѧтOры 
к ъ нIг ы, нAрIцAемыA пIсAтельнIцA (СДРЯ/SDRIa 2: 1795).  

В първата част на изказването обаче доста спорно е предаването на 
медиопасивния аорист в съчетанието ἐτιμήθη καλεῖσθαι със съществително 
в творителен падеж и глагол със значение заповядвам. Буквалният превод 
на медиопасивното причастие на глагола πρεσβέω  като мOлIтI води до 
доста опростителското тълкуване, че селото Емаус е било удостоено с 
името Никопол по молба на Африкан, който бил написал за император 
Александър Север петте книги на Хронографията.  

 
Заглавието на книгите Κεστοί (Шевици) българският преводач предава 

с притежателно прилагателно с наставка -ьскъ по аналогия с имената на 
книгите на Светото писание, което също е обичайно за епохата. Срв. по-
горе в текста от Кормчаята л еÜIтьскAA, рꙋѳIнA, есѳIрIнA и под., както I 
рꙋфск ꙑѧ, цѣ сAрьскꙑ ѧ в превода на Йоан Екзарх, така че и тук, превръщай-
ки Κεστοί в кесть ск̓ ыA, книжовникът се е опирал на установената вече прак-
тика. Интересното е, че във всички тези случаи притежателното прила-
гателно изразява субектно-обектно отношение – мотивиращата дума 
всъщност е обектът на разказа в съответната книга, и средновековният чи-
тател със сигурност е разбирал, че в Кестките книги се говори за някакви 
Кести. Виж подобно синтактично отношение и в стрAхъ бOжII, което 
означава страх от Бога. Семантичната калка на гр. δύναμις със сIлA в 
значение на свойство също е типична за този период, срв. кAA е̊ Oг н ь нAA 
сIлA в Изб. 1073 срещу гръцкото ποία τοῦ πυρὸς ἡ δύναμις (СДРЯ/SDRIa 3: 
348).  

Калкирането на προσφωνεῖ с прIг лAсI във втората част на изказването 
обаче не е особено сполучливо, защото славянският глагол п рIг лAсIтI има 
основно значение поканя, повикам нкг, по-рядко проговоря, издам звук 
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заедно с нкг, което не се връзва с контекста на изказването и прави сми-
съла на превода доста неясен. Интересното е, че в сходен контекст същата 
калка се намира и в ранния превод на Номоканона, вж. по-горе примера от 
Ефремовската кормчая7. Тъй като в по-късни паметници тази калка не е за-
свидетелствана, съвпадението в превода на Кормчаята и нашата Хроника 
по всяка вероятност не е случайно и ни навежда на мисълта за едновре-
менното възникване на двата превода и възможен общ произход – един и и 
същ преводач или една и съща преводаческа школа. Използването на тази 
калка в превода на Хрониката обаче променя смисъла на изказването и 
славянският читател по-скоро би заключил, че Африкан е преводач или 
преписвач на книгите за императора, а не техен автор.  

Буквалният превод на миналото причастие περιέχουσαν също е 
направил лоша услуга на преводача при осмислянето и превеждането на 
тази част от изказването. Макар и тук да е изхождал от своя опит и поз-
нания при превода на гр. φυσικός с естес твьнъ, на ἰατρικός с врAевьнъ, 
както и при превода на γεωργικός със словосъчетанието ꙃем ьнOе дѣлO, кни-
жовникът очевидно не е разбирал значението на думата πραγματεἱαν и 
просто е отказал да я преведе, както не е вникнал и в синтактичната връзка 
между прилагателните в род.п. мн.ч. и формата за вин.п. мн.ч. δυνάμεις. 
Затова и от превода излиза, че самите Кестки книги съдържат някакво 
тайно знание и притежават различни свойства, което вероятно е било по-
понятно и близко на новопокръстените славяни.  

На фона на спазването на установени вече похвати и преводачески 
практики преводът на гръцкото прилагателно χυμευτικός веднага бие на 
очи. Очевидно е, че то е представлявало особено предизвикателство за 
преводача, защото веднъж е предадено с трудното за етимологизиране 
прилагателно влOреⷨнꙑA и после е глосирано с еⷤ е ҆ с т ь нA с т ҆ к л е н ї е, което на 
свой ред съдържа хапакс. За разлика от прилагателното отглаголното 
съществително стькленIе може да се изведе от мотивиращ глагол стьклIтI, 
който в българските говори е запазен във вида цъкля/оцъкля, изцъкля. В 
речника на Н. Геров е засвидетелстван и глаголът цъклея се в същото 
значение лъщя, блестя като стъкло. Първоначалното значение на този 
глагол ще да е било превръщам в стъкло посредством нагряване, откъдето 
се е развило значението обработвам топлинно/претопявам някаква сплав. 
И двете значения са запазени в руски, срв. стеклить, стекловать – 
переплавлять в стекло и стекловать руду – обжигать перед плавкой, оса-
чивать, шлаковать. Има и съществително стеклованье, както и професия 
стекловальщик, который стеклует руду в стекловальной печи. Вещест-
вото, което се обработва по този начин, се нарича стеклуемое вещество 
(Даль/Dal': 321). Всички тези термини принадлежат към обработката на 
рудата и металите, така че значението на лексемата може да се определи 
като металургия, по-точно топене на метали. Следователно глосата съв-
сем точно предава значението на гръцкото прилагателно χυμευτικός, моти-
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вирано от съществителното χυμεία, което според Liddell-Scott означава art 
of alloying metals, alchemy, и с голяма степен на вероятност може да се 
сметне, че тя е дело на самия преводач, а не на някой от късните 
преписвачи на текста, които не са разполагали с гръцкия оригинал. В 
такъв случай едва ли е възможно обяснението, че хапаксът влOремнꙑA е 
резултат от преписваческа грешка, при което влOремьнъ е изкривено ревъ-
м ь н ъ  въре мьнъ, което е производно на гръцкото ῥεΰμα, като началното 
въ е объркано графично с влO8, защото преводачът е свързал гръцкото при-
лагателно с глагола χέω тека, изливам и съществителното χεῦμα струя, 
поток; леярство, но впоследствие χεῦμα е било объркано с ῥεΰμα поради 
сходството в значението и в гласежа.  

Това не е възможно и поради факта, че коренът χυμ- в значение на не-
що течно е бил добре познат на славянските книжовници от епохата. Срв. 
напр. у Йоан Екзарх Бог. 179b I IꙁлIвI, рекъше хꙋмї, етꙑре срещу гр. 
χυμός (Sadnik 1981: 90), което в Шестоднева има облик хIмOс ъ (Aitzetmüler 
1975: 427). В случая обаче преводачът се е отказал от установената прак-
тика едновременно да запази гръцкия термин и да го обясни с превод, и е 
предпочел да изкове нов книжовен термин, адекватен на гръцката дума и 
намекващ за тайно и достъпно само на ограничен кръг посветени позна-
ние.  

Този термин може да бъде разгадан, ако допуснем, че имаме работа със 
сложно относително прилагателно с наставка -ь н ъ, чиято втора съставка е 
коренът рем-, срв. стб. ре мьствO, което се среща в Супр. сб. и превежда 
гръцкото τεχνή. Със същото значение art думата се среща и в Златоструя, 
както и в превода на Християнската топография на Козма Индикоплевст 
(СДРЯ/SDRIa 3: 115), които също датират от Симеоновата епоха. Първата 
съставка на думата съдържа славянския корен въл- (с изпаднал слаб ер в 
нашия текст), който намираме в глагола вълAтI/в ъ лAAтI. В старобългар-
ските преводи вълAтI/в ъ лAAтI съответства на гръцкия глагол χειμάζομαι в 
значение to be tempest-tost, distressed, esp. of the state considered as a ship. В 
класическите старобългарски паметници е засвидетелстван само възврат-
ният глагол вълAAтI с ѧ, в който се реализира подобно значение мятам се, 
блъскам се, клатя се, люлян от вълни или морска буря (СтбР/StbR 1: 255). 
Според М. Фасмер глаголът принадлежи към етимологичното гнездо на 
в л ъ нA и на вAл ъ в значение wafe (ЭСРЯ/ESRIa 1: 268, 339). Основното 
значение на гръцкия глагол χειμάζω обаче е to pass the winter, тъй като той 
е отименно образувание от χεῖμα winter, frost, cold, откъдето се развива и 
метафоричното значение to raise a storm or tempest. Това значение може да 
се види в сегашното деятелно причастие на глагола вълAтI, използвано в 
Кормчаята от Московската духовна академия № 53, която възхожда към 
ранен старобългарски оригинал: съ влAющIмI пOмOлIмсѧ срещу гръцкото 
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μετὰ τῶν χειμαζομένων. Примерът съдържа 17-о правило на Анкирския 
поместен събор от 314 г. и според достъпните тълкувания излиза9, че 
въпросните влающи се (обуреваеми в превод на съвременен български 
език) са хора, на които се забранява да влизат в църквата и затова са 
изложени на несгодите на времето, или пък имат нечист дух според 
Дионисий Велики. Вероятно по тази причина в СДРЯa/SDRIaa 2: 158−159 
значението на причастието вълAющII сѧ в същото правило от Рязанската 
кормчая от 1284 г. е разтълкувано като припадочный, бесноватый. Струва 
ми се все пак, че първичното значение е изложен на природните несгоди. 
Виж също и превода на гр. χειμὼν в Ефремовската кормчая AкO же бO пO 
мOрю плAвAю щеI. вълAAнIю прIл е жAщ ю I хOтѧ щю кOрAблю IстOн ꙋтI. скьрб ѧще 
IстъщAть н ѣ кAA. AкO дA сп҃сꙋть кOрAблA10. Посочените примери показват, че 
изхождайки от познатата му преводаческа практика, славянският книжов-
ник лесно е могъл да етимологизира гръцкото χυμευτικός като произведено 
от χεῖμα, χειμὼν, защото поради неясния си произход думата χυμεία и 
нейните производни още от древността са се изписвали както с ипсилон, 
така и с η и с дифтонг ει, т.е. коренът е имал варианти χυμ-/χημ-/χειμ- както 
може да се види и от съответната речникова статия в Liddell-Scott. Твърде 
вероятно е написание с дифтонг да е стояло и в гръцкия оригинал на бъл-
гарския преводач.  

В такъв случай сложната дума вълOремьнъ в старобългарския текст 
следва да е мотивирана от словосъчетание на прилагателно и съществи-
телно, подобно на словосъчетанието ꙁемьнOе дѣ лO, което превежда прила-
гателното γεωργικός, и предполага съществуването на прилагателно от 
корена въл-. Такова прилагателно не е засвидетелствано в достигналите до 
нас и изследвани засега паметници, но в ранния препис на Студийския 
устав от края на ХІІ – началото на ХІІІ в. се среща производното наречие 
в ъ л ꙑ, срв. л. 204 I Iс ҃ х ҃е б ҃е нAш ь. I п рO еe в ъ л ꙑ. л. 253 г ҃I пOмI(л). в ь л ꙑ I 
в е ль г лA(с)нO п ѣ(с)нO. пO съ тIшьдꙑ(ж) тъгдA ꙁOв ꙋ(т)11. Авторите на Словарь 
древнерусского языка (ХІ–ХІV вв.) неправилно са етимологизирали при-
лагателното с малък ер, макар в три от четирите приведени примера то да 
е изписано с голям ер, което е довело и до погрешния превод тихо. При-
мерът от л. 253, приведен по-горе, обаче изключва това значение, тъй като 
не може да се пее едновременно тихо и велегласно. По-точен е преводът 
на И. Срезневски, който цитира примера от л. 204 и досещайки се за 
възможната връзка с глагола вълAтI, определя значението на наречието ка-
то бавно. Според М. Скабаланович12 указанието в ъ л ꙑ в Студийския устав 
се е отнасяло за молитвите Ныне отпущаеши и Свете тихий, които се 
пеят на вечернята, и за шестопсалмието, което е част от утренята. За 
шестопсалмието пак според него на друго място се казва, че то трябва да 
се пее или „глаголется тонком гласом умиленом“, което при липсата на 
гръцко съответсвие за в ъ л ꙑ е единственото указание за възможното зна-
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чение както на наречието, така и на прилагателното. И. Срезневски 
(СДРЯ/SDRIa 1: 378) привежда и фразеологизиран пример на наречието пO 
в ъ л ꙑ като съответствие на гръцкото δι ὀλίγων in few words, in short в Чети-
миней за април в препис от ХVІ в., срв. пO в ъ л ꙑ нꙋждA ꙋ в ѣ д ѣ тI. В неговия 
речник е засвидетелствана и думата вълOвьнъ с гр. съответствия βραδύς 
бавен и ὀκνήρος колеблив, нерешителен. И двата примера са от сборника 
Златоструй, преведен през Симеоновата епоха. Пак от Златоструя е и 
лексемата вълOвьствO, която превежда гръцкото βραδύτης (СДРЯ/SDRIa 1: 
380–381). Производното прилагателно вълOвьнъ присъства и в старобъл-
гарския Супрасълски сборник, срв. 497, 25 I хOдъ вьлOвьнъ IмѣтI. I Oдѣньe 
ꙋстрOeнO и превежда гръцкото ἤρεμος quiet (SJS: 302).  

Приведените примери свидетелстват, че коренът въл- с вероятно зна-
чение спокоен, бавен, колеблив е добре документиран и като именен корен 
в старобългарския език и очевидно глаголът вълAтI/вълAAтI (сѧ) е негов 
дериват. Следователно появата на хапакса вълOре мьнъ не е плод на прево-
даческо невежество или на нехайство от страна на по-късните преписвачи 
на текста, а резултат от осъзнат творчески акт, при който преводачът е 
идентифицирал значението на гръцката дума за алхимия като ключово за 
цялото изказване и го е предал със сложното относително прилагателно 
вълOремьнъ, мотивирано от словосъчетанието вълOе ремь ствO, срв. подобен 

развой в ꙁем ьнOе дѣлO  ꙁ емл едѣ лAнIе/ꙁемледѣлA и по-късното земеделски. В 
Станиславовия чети-миней (НБКМ № 1039), който възхожда към стар 
преславски оригинал (Атанасова/Atanasova 2008: 49–51), в Мъчението на 
св. Гликерия, л. 224с, се открива сложната дума ꙁ ъ лOремь ствьнъ, която 
свидетелства, че словообразувателният модел с първа съставка прилага-
телно и втора – съществителното р ем ь ствO не е бил чужд на ранния период 
от създаването на старобългарския книжовен език. При това лексемата 
ꙁ ъ лOремьств ь нъ е очевидна калка на гръцкотο си съответствие κακοτέχνος13. 
Глосата с ть к л енIе на свой ред показва, че преводачът все пак е съзнавал 
трудностите при разбирането и етимологизирането на изкования от него 
неологизъм и затова е сметнал за нужно да го обясни с по-разбираема за 
неговите съвременници дума. Това показва и още нещо: преводачът не 
само правилно е разбирал значението на думите χυμευτικός и χυμεία но е 
бил посветен и в тайното познание, за което те намекват. Преводът на 
χυμευτικός/χημευτικός/χειμευτικός с в ъ лOремьнъ почива и на древната мак-

сима Σπεῦδε βραδέως/Festina lente Бързай бавно!, която и до днес важи 
както за процеса на придобиване на знания, така и за всяко научно дирене. 
Вероятно не е случайно, че славянският корен въл-, който превежда гръц-
кото βραδύς е близък по звучене и до славянската дума влъшьбA вълшебст-
во, магия и цялото ѝ етимологично гнездо, където се намират влъхвъ, 
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влъхвA, влъшвенIе и под. А знаем, че за древното съзнание подобието на 
звуковия облик е означавало и подобие в смисъла. Според И. Добрев във 
влъхвъ, влъснѫтI ‘говоря нежно’ коренът е въл- е бил разширен с 
наставка s, която е бележела формите със сакрално звучене, свързани с 
евроазийския шамански култ (Добрев/Dobrev 1982: 145). 

Ако си припомним и че преводът на хронологическата компилация е 
бил направен в епохата, когато глаголицата е била основната графика на 
Първата българска държава14, и изпишем първата съставка на термина 
вълOремьнъ с това екзотично писмо, ще получим следния низ от глаголи-
чески букви ⰲúⰴⱁ. Според българския филолог и езиковед И. Добрев 
(Добрев/Dobrev 2005: 359) „Глаголицата е цяла изтъкана от аналогии, си-
реч от тъждествени признаци, еднаквости, сходства, съответствия, подо-
бия, много от буквите имат двойници, тройници и даже четворници, които 
по правило се отличават един от друт по нееднаквото си разположение в 
равнината, напр. ⱄ (С) – I (I); ⰲ (В) – ⰴ (Д); ⰴ (Д) – ⰾ (Л); t (Т) – ⰶ (Ж); 
t (Т) – ⱁ (O), редица букви включват като част от себе си други букви, 
напр. w (Ꙍ) включва ⱁ (O); ú (Ъ) и ú (Ь) включват ⱁ (O); ⱋ Щ) включва ⱎ 
(Ш); ⰳ (Г) включва ⱈ (Х) и т.н. Но и в двата случая глаголическите букви 
сякаш преминават една в друга“. В нашия случай знакът за ъ (ú) във 
вълO- (ⰲúⰴⱁ-) е разновидност на знака за о (ⱁ), а знакът за л (ⰾ) е почти 
идентичен със знака за д (ⰴ), така че секвенцията от глаголически знаци 
вълO- (ⰲ ⱁ ⰾ ⱁ-) представлява разновидност на вOдO-(ⰲⱁⰴⱁ-). Това не само е 
начертанието за вода, която е една от основните стихии на мирозданието, 
но според пораждащия шрифтов модел на художника В. Йончев (Йончев/ 
Yonchev 1997), който и И. Добрев възприема, знаците ⰲ, ⰴ и ⱁ в глаголи-
цата са взаимно тъждествени и са в акрофонично съответствие с ВOдA, 
Дꙋхъ и Oгнь. Това съответствие ни отвежда както към несъвършеното кръ-
щение с водата на Йордан, поради което конфигурацията на буквата ВOдA 
се спуска надолу, така и към истинското кръщение с Огън и Дух, срв. Мат. 
3. 11 – Т ъ вꙑ крьстIтъ ДꙋхOмь свѧ тꙑIмь I Oгньмь и възхождащата 
нагоре конфигурация на буквата Дꙋх ъ. Тук са и три от четирите световни 
стихии Вода (ⰲ) – Земя – Огън (ⱁ) и Въздух (ⰴ), който Йончев сравнява с 
Дух15. Тази глаголическа символика на свой ред прекрасно съответства на 
значението на гръцката дума χυμευτικός/χημευτικός/χειμευτικός в текста и 
по всяка вероятност е повлияла и на преводаческия избор да предаде труд-
ния за етимологизиране и вариативен гръцки корен χυμ-/χημ-/χειμ- с не 
толкова употребявания корен въл-. Ако тази догадка е вярна, българският 
книжовник не само е бил запознат с постиженията на преводаческото из-
куство на своята епоха, но е бил посветен и в древното знание на азбуката 
от Плиска, която идва от дълбините на времето и от началото на човеш-
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ката история. По всяка вероятност той ще да е принадлежал към избрания 
кръг на Кирило-Методиевите ученици и техните преки следовници. Лек-
сикалните съвпадения на редки думи и хапакси в текста на Хрониката и в 
преводите на Йоан Екзарх ни карат да мислим, че именно този старо-
български писател или някой от неговите духовно най-издигнати ученици 
е бил съпричастен към превода на хронологическата компилация16.  
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лексемата не е засвидетелствана. 

12 Вж. Скабалланович на http://azbyka.ru/tserkov/bogosluzheniya/liturgika/skabal 
lano vich_tolkovy_tipikon_01-all.shtml.  

13 Гръцкият текст е по Acta Sanctorum III: 10–13.  
14 Тотоманова/Totomanova 2008: 607–610. Вж. също и Тотоманова/Totomanova 

2007.  
15 По-подробно вж. у Добрев/Dobrev 2005: 109–112.  
16 Тотоманова/Totomanova 2008: 670–671 и Тотоманова/Totomanova 2014. 
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