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Публикацията разглежда езикови маркери, ключови за щрихиране на творческия профил на почти непроучения средновековен преводач от Кефаларевския манастир йеромонах Дионисий Дивни. Основните принципи и техники на превеждане (пословен, поморфемен, буквален, свободен, адаптивен превод) и грешките в
превода са важен индикатор за авторовия почерк; за влиянието на атонската преводаческа традиция върху предевтимиевски текстове; за отношението на книжовника Дионисий Дивни към гръцкия оригинал; за изящното му умение да претворява на среднобългарски книжовен език витиеватия реторичен стил на кападокийския велик отец св. Йоан Златоуст.
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DIONYSIUS DIVNI’S IDIOLECT IN THE TRANSLATION OF THE
HOMILETIC CYCLE ON THE SERAPHIM BY ST. JOHN CHRYSOSTOM
(BASIC PRINCIPLES AND TECHNIQUES OF TRANSLATION)
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The article examines the linguistic markers which are of key importance to sketching out the profile of an almost unstudied medieval translator from the Kefalarevo
monastery, hieromonk Dionysius Divni. The basic principles and techniques of translation (word-for-word, morpheme-for-morpheme, literal, free, adapted translation) along
with translation errors are indicative of the author’s style, the influence of the Mount
Athos translation tradition on pre-Euthymius texts, Dionysius Divni’s attitude to the
Greek original, as well as his exquisite ability to translate to the Middle Bulgarian literary language the ornate rhetorical style of the Cappadocian great church father St. John
Chrysostom.
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Хомилетичният цикъл от шест слова с общо название „За серафимите“
(нататък Срф) – обект на това изследване, е част от сборник със Златоустови слова, онасловен Маргарит, едноименен с гръцкия си първоизточник
(Μαργαρῖται βιβλίоν, Λογόι μαργαρίται, οἱ Μαργαρίται τοῦ Χρυσόστομου). Той
има богата текстологична традиция и широка трансмисия – създаден е във
Византия през Х век, преведен е на среднобългарски книжовен език вероятно от ерудирания книжовник Дионисий Дивни около средата на XIV век
и е преписван многократно в Сърбия, Русия, Румъния. Преводаческите подходи на Дионисий Дивни са мултиплицирани в десетки ръкописни сбирки
или са подложени на частична редакция в други вариации на книга Маргарит1.
Славянската версия на книга Маргарит се характеризира с относително устойчив състав, като най-древните копия на Дионисиевия превод включват 30 хомилии с екзегетическо, догматико-полемично, нравствено и аскетическо съдържание: 6 слова за непостижимото (против аномеите), 6 слова
против юдеите, 6 слова за цар Озия и серафимите, 5 слова за богатия и
бедния Лазар, 3 слова за Давид и Саул, 4 слова за Йов. А. Горский и К. Невоструев, А. Пересветов-Мурат (Pereswetoff-Morath 2002) и др. изказват
известни съмнения относно Златoустовото авторство на последните четири слова.
Повечето сбирки, характеризирани като сръбска редакция на Дионисиевия Маргарит, са компилативни, съдържат части от старобългарска и
сръбска версия. А. Сергеев посочва седем ресавски ръкописа (Сергеев/Sergeev 2006).
В Русия2 сборникът се преписва паралелно с други, също нравоучителни по съдържание свитъци от слова, най-вече на св. Йоан Златоуст, получили названията Андриатис, Жемчужная Матица, Златоструй, Златоуст,
Золотая матица, Золотая цепь, Измарагд, Тържественик и др. Руската версия на Маргарит се различава от среднобългарския протопревод и ръкописната му традиция преди всичко в съдържателен аспект. Запазени са четири типа руски сборници според съдържанието и структурата им: първият тип включва 26 съчинения (без 4-те слова за Йов); вторият тип – 30 и
съответства на среднобългарската книга Маргарит; третият тип – 35 текста, а четвъртият тип – 44 текста.
Съществува още един, по-късен частичен славянски превод от гръцки
на книга Маргарит, извършен от румънския книжовник митрополит Доситей, който през 1691 г. превежда в Полша 14 Златоустови хомилии (няколко от тях влизат в състава на Маргарит). Днес в Румънската Академия
на науките се съхраняват около 70 техни преписа (Popescu 2001: 6, Pӑcurariu 2011: 125).
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Проучването, чиито резултати са представени в настоящата публикация, се провежда по най-ранния известен български препис – F.I.197, РНБ3
(СРБП 2009: 113–118) на славянския превод на книга Маргарит от третата
четвърт на XIV в., дело на йеромонах Дионисий Дивни. Корпусът „За серафимите“ е разположен от л. 130 до л. 168. Сбирката е известна с две названия в критическите издания на гръцкия си източник – In illud: Vidi Dominum homiliae (CPG 4317) и Homiliae VI in Oziam seu de Seraphinis (Dumortier 1981).
Предмет на анализ са принципите и техниките на превод, прилагани от
преводача в Срф. Те се установяват посредством няколко лингвистични
индикатора, ключови за щрихиране на творческия профил на книжовника:
предаването на сложните думи; фреквентността на гърцизмите; предаването на гръцкия членуван инфинитив и на причастните конструкции; превода на риторични фигури и тропи; запазването/нарушаването на славянския словоред; интерполациите; забелязаните грешки в превода. Посочените езикови особености паралелно с лексикални показатели като hapax legomena (Илиева/Ilieva 2019), редки думи (Илиева/Ilieva 2016а), неологизми, оказионализми, съотношение кирилометодиевизми – преславизми, полисемантична лексика, както и морфологичната архаизация, могат да бъдат основа за лингвотекстологично изследване на Маргарит в съпоставка
с текстове, за които има културно-исторически и филологически предположения и основания за атрибутирането им като преводи на йеромонах
Дионисий Дивни.
Целта на изследването е да се очертае идиолектът на кефаларевския
преводач, да се състави своеобразна лингвистична експертиза, която би
могла да послужи при идентификацията на анонимни предевтимиевски
преводни творби.
В Срф книжовникът преводач се придържа стриктно към съдържателната и стилистичната рамка на Златоустовите слова и рядко излиза извън нея.
Два са основните принципи на превод, които характеризират творческия почерк на Дионисий. Първият е доминиращ, характерен за атонските
преводи, възприет и от Търновския книжовен център. Той поставя книжовника в широкия контекст на разпространената преводаческа практика
и представлява прецизно репрезентиране на гръцката подложка, възпроизвеждане на езиковите и стилистичните специфики на оригинала, съблюдаване на правилото за количествената идентичност (Тасева, Йовчева/
Taseva, Yovcheva 1995: 27) чрез пословен и поморфемен превод. Вторият
преводачески принцип е добавъчен, спомагателен, кумулативен и включва: отклоняване от нормите; използване на адаптивен или свободен превод, улесняващ възприемането на жанрово и концептуално усложнения
текст; стремеж да се използват славянски лексикални еквиваленти и рядко
да се допускат гръцки заемки (това важи и за терминологичната лексика,
въпреки че Дионисий Дивни рядко избягва утвърдени термини); спазване
на особеностите на славянския синтаксис и др. Явният стремеж да не се
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използват чуждици, по същество е пуристична тенденция, присъща на
Триодния синаксар (Тасева/Taseva 2010: 59–60) и на други светогорски
преводи от първата половина на XIV век.
Пословен и поморфемен превод
Тези техники на превод се наблюдават в лексикален и в синтактичен
план – преди всичко при простите изречения и по-рядко в сложните конструкции, тъй като има съществени отлики между славянския и гръцкия
синтаксис.
A. Соломоновская приема, че пословният перевод невинаги е дословен. Пословен превод е термин, който се отнася към средновековния сакрален превод в неговата цялост и зависи от много фактори: от таланта на
конкретния преводач, от степента на неговата ортодоксалност, от исторически фактори, влияещи върху творчеството му. За дословния превод е характерен стремежът към структурно съответствие на оригинала и превода
и придържане към устойчиви еквиваленти за всяка превеждана лексема.
Той е присъщ на преводаческите школи, възприели идеята за ‘подобного
подобия’ (Соломоновская/Solomonovskaia 2005).
1. Дионисий Дивни следва принципа на пословния превод при:
1.1. Предаване на синтактичните конструкции Nominativus cum infinitivo, Accusativus cum infinitivo и на партиципиалните построения Accusativus cum participio, Accusativus Absolutus, Genitivus Absolutus;
1.1.1. Nominativus cum infinitivo и в оригинала, и в превода: ἔχῃ (praesens, coniunctiv, 3 sg.) τις λέγειν – мать кто́ глат непр готовлень вън дохь
166б;
1.1.2. Accusativus cum infinitivo от оригинала съответства на Accusativus cum infinitivo в славянския превод: τινα ἐκαστον ἀγνοεἵν άναπείθει –
когожⷣо не вѣдѣт ѹ͗вѣщаває͗ть 152а; οὐ θέλετέ με ἐκδικῆσαι – не хо́щете мѧ
ѿмъст т ; не бесѣдѹѫ ваⷨ҇⸱ не подв жѫ прⷪ҇ркѡⷨ҇ дшѧ 151а;
1.1.3. Genitivus cum participio от оригинала съответства на Accusativus
cum participio в славянския текст: ἵν ὅταν ὰκούητε τῆς Γραφῆς ταῦτα
ἀπαγγελλούσης, παρακολουθῆτε μετὰ ἀκριβείας αύτοἵς – ꙗ͗ко да є͗гда ѹ͗сльі̀ш те п санїе сїа вьꙁвѣщаѫщее, послѣдьствѹє͗те є͗мѹ 152б; ὀρᾄς... καταγνώσεως ἱστάμενον τὸ ἁμάρτημα – даже до ꙁаꙁрѣнїа сьставлѣє͗мо сьгрѣшенїе
154б; ἴδωσιν ἐξιόντα τοῦ λιμένος τὰ πλοία – є͗гда в дѧть схо́дѧщѫ кораблѧ ѿ
пр стан ща 153б;
1.1.4. Genitivus Absolutus и в гръцкия източник, и в превода: τῆς ὑπαρχούσης δυνάμεως – нѫ н какоже ѿ сѫщѫѫ комѹ с лы мнее вьношенїе пр нест 130б;... τοῦ Σολομῶντος λέγοντος – не сльі̀ша со́ломѡ́на глѧща⸱ прѣщенїе
црево поⷣбно ꙗ͗рѡ́ст львовѣ 159б;
1.1.5. Accusativus Absolutus в двата текста: στόμα σιγῶν… πρᾶγμα βοῶν… νόμον ἔμψυχον περιφερόμενον… στήλην περιερχομένην… τιμωρίας
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ἀναίρεσιν…ὑπόθεσιν πγινομένην… ψθχὴν ἀμαρτοῦσαν… τὴν σαρκα κολαζομένην – В дѣ л ѹ͗ста̏ млъ ѧща вещь вьп ѫщѫ, в дѣ л ꙁаконъ ѡ͗дшевлень ѡ͗бнос мь. в дѣ л ѡ͗бл енїє ѡ͗бьходѧще, в дѣ л мⷱ҇нїе, мⷱ҇нїа ѿѧ͗тїе, в дѣ
л мѫкѫ накаꙁанїа в нѫ бываѫщѫ, в дѣ л дшѫ съгрѣшаѫщѫ, пльть мѫмѫ 150б.
1.2. Гръцкият членуван инфинитив се предава последователно с иже +
инфинитив. Не се наблюдава разлика в транспонирането на контактно и
дистантно разположения член от оригинала. Старобългарският словоред
обикновено калкира гръцкия: τὸ πεινῇν σωματικῆς ἐστιν εὐεξίας σημεῖον,...
τὸ λόγων ἐρᾷν – ꙗ͗коже бо єже єⷭ҇ а͗лꙿкат тѣлеснаго добрѡ мѣньства⸱ тако
є͗же сло́весь желат 130а; τὸ... λαμβάνειν – є͗же бо по срⷣцѹ нашемѹ пр є͗мат
кнѧѕѧ 140а; Τί οὖν ἐστι τὸ δουλεύειν τῷ Κυρίῳ ἐν φόβῳ. Τὸ πᾶσαν ἐντολὴν
ἀποπληροῦντας φόβῳ καὶ συστολῇ ταυτην κατεργάζεσθαι, τὸ συντετριμμένῃ
καρδίᾳ καὶ τεταπεινωμένῳ νοῒ τὰς ἱκεσίας προβάλλεσθαι. Καὶ οὐ μόνον
δουλεύειν ἐν φόβῳ, ἀλλὰ καὶ ἀγαλλιᾶσθαι ἐν τρόμῳ – то ѹбо єсть є͗же
работат гв съ страхомь⸱ є͗же вьсѣкѫ ꙁаповѣдь спльнѣѫщ мь, съ страхомь
сьпрѧтанїемь тѫ̏ съдѣловат ⸱ є͗же съ съкрѹшенѣмь срⷣцемь смѣренѣмь
ѹмомь, молꙿбы прѣⷣлагат ⸱
не ть їѧ работат съ страхѡ́мь гв ⸱ нѫ
радоват сѧ съ трепе́томь 136б–137а.
1.3. Членувани именни и причастни конструкции, в които гръцкият определителен член е предаден чрез относителното местоимение иже, ѥже,
ꙗже: ὁ τὸ τάλαντον ἐμπιστευθεὶς – є͗лꙿма ѡнь же таланꙿть вьвѣрень бывы
не ꙗ͗ко пѧть пр несе таланть 130б, τὴν ἀπὸ τῆς φυσικῆς...ἀνάγκην – мать ѧ͗же
ѿ єстьства похо́тѣнїа нѫжⷣѫ 154б, τὴν πρὸς αὐτὸν διαλεξιν – н же ѡ͗ставлъш мь е͗же кь немѹ бесѣдованїе 143а.
1.4. Калкиране на гръцкия словоред дори когато се нарушава обичайният славянски синтактичен узус: Ὠδίνει γὰρ ἕκαστος ὑμῶν, εὖ οἶδ’ ὅτι, τῆς
ἱτορίας ἀκοῦσαι ἐκείνης – ѡ͗ж дає͗ть бо кьжⷣо ваⷭ҇ добрѣ вѣмь ꙗко повѣсть сльі̀шат ѡ͗нѫ 151б.
1.5. Стилистичната орнаментика на гръцките етимологични фигури се
пресъздава с аналогични славянски словесни облици: τὸ μέγιστον σφάλμα
ἐσφάλησας – вел кое съгрѣшенїе съгрѣш шѫ 133б; Καὶ τὰ Σεραφὶμ..τοιαύτῃ
χαρᾷ χαίρουσιν ἐκεἴνα – Серафїмь… таковоѫ радост ѫ раⷣуѫт сѧ ѡ͗н ⸱138а; καὶ
ἐτολμήθη κατὰ τοὺς ἐκείνου χρόνους τοιοῦτον τόλμημα – дръꙁнѫто быⷭ҇ вь
ѡ͗ного лѣтѣхь дръꙁнѫтїе 160б.
1.6. Непоследователна употреба на славянското двойно отрицание –
οὓς οὐδὲ τὴν ὑμετέραν ἀγάπην ἀγνοεῖν οἶμαι – хꙿже н ваше любꙿв не
невѣдѣт мнѧ̏ 136а, ὤστε μὴ τῇ ῥᾳθυμίᾳ τῶν παιδίων ἐκπεσεῖν τι τῶν δοθέντων αὐτοῖς – ꙗ͗ко да не небрѣженїемь дѣте спадаетъ то́ ѿ даны хь мъ
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157б. Повече са случаите, в които се имитират гръцките отрицателни конструкции – μή προφασιζώμεθα προφάσεις ἐν ἁμαρτίας – не непꙿщѹ мь
непꙿщеванїа въ грѣсѣхь139б.
1.7. Многократна употреба на еднокоренни „ключови“ думи, които са
семантични акценти, лайтмотиви: Εἶδες παῤῥησίαν ἱερέως. Οὐκοῦν κατάμαθε καὶ πραότητα. Οὐ γὰρ παῤῥησίας ἡμῖν δεῖ μόνον ὅταν ἐλέγχειν μέλλωμεν,
ἀλλὰ καὶ πραότητος, καὶ πραότητος μᾶλλον ἤ παῤῥησίας... δεῖ οὖν κατέχειν
αὐτοὺς τῇ πραότητι καὶ τῇ ἐπιεικείᾳ... διὰ ταῦτα πολλὴν χρὴ τὴν πραότητα
ἐπιδέικνυσθαι – … в дѣ л дръꙁновенїе і͗є͗реѡ͗во; тѣмже навыкн
кротость⸱
не бо дръꙁновенїа наⷨ҇ трѣбѣ єсть тъ їѫ є͗гда ѡ͗бл ає͗мь⸱ нѫ кротост па е
неже дръꙁновенїа… поⷣбає͗тъ ѹбо ѹ͗дръжават тѣхь кротостїѫ съмотренїемъ… сего рад мно́гѫ поⷣбає͗тъ кротость покаꙁоват 160а.
2. Поморфемният превод е широко или частично приложен при:
2.1. Предаване на една изходна гръцка лексема с една славянска.
Ограничени са случаите, в които на една дума от оригинала съответства
синтагма в Срф: παρελκύσω > ѡ͗стат сътво́рѧ длъжное 164а, δυσανάκλητος
> не ѹ͗добь вьꙁыває͗мо 154а;
2.2. Калкиране на сложни думи: εὐεργεσίᾱ – благодѣтельство, νομοθετέω
– ꙁаконополагати, φιλόνεικος – любопьрѣниѥ, νεόφυτον – новосажденъ, μονογενής – ѥд нородьнъ и мн. др.;
2.3. Калкиране на гръцкия префикс συν- със славянския префикс съ- с
асоциативно значение: συνάγω, συνέχω > събьрати 153б30, συνεισελαύνω >
съвънити 159б28, συμβουλεύω, συγχέω > съмѣшати сѧ, συνωθέω > съпорꙗвати
141б3. В Срф префиксът съ- има и други значения и невинаги е превод на
συν-: τηρέω > съблюдати 134а25, τελέω > съврьш т 158а21, ἐρμηνεύω, ἐξηγέομαι, λέγω > съкаꙁат , δεδεμένω, δήσητε > съвѧꙁати, ἁμαρτάνω > съгрѣшати,
σήπω > съгнити 160а18, περιποιέω > съдѣвати 155а23, κατεργάζομαι > съдѣлат
132б10, τελευτάω > съконьчати 158б1, κρύπτω > съкрꙑти 160б11;
2.4. Предаване на α-privativum с префиксите беꙁ- или с не-.
В класическите старобългарски паметници отрицателните форми с несъставляват 73%, а тези с беꙁ- – 27% (Цейтлин/Tseitlin 1986: 93), докато в
лексиката на Григорий Цамблак това съотношение е 77,8% към 22,2 %
(Спасова/Spasova 2008: 160). Подобно нарастване на отрицателните лексеми с не- (респективно намаляване на лексемите с без-) спрямо класическия
старобългарски период е налице и в Посланието на патриарх Фотий, където съотношението не- : беꙁ- е 75,2% : 24,8 % (Славова/Slavova 2013: 39–
40)4. Срф не правят изключение от тази ясно изразена закономерност: лексемите с не- се срещат 2,4 пъти по-често от тази с без-, съотношението е
53 (с над 80 словоупотреби) към 21 (с над 50 словоупотреби).
97

Теодора Илиева

Списъкът на думите, предаващи α-privativum в Срф, е следният:
– с префикс без-:
ἀόκνως > беꙁлѣностьнѣ 134б6, ἄμετρος, ἄπειρος > беꙁмѣрьнъ 140б4, ἄτοπος > беꙁмѣстьно 137а25, ἀβουλία > беꙁсъвѣтиѥ 140а13, ἀβουλήτος > беꙁсъвѣтьнѣ 140а24, ἀτελεύτητος > бесконе ьнъ, ἀναίμακτος > бескръвьнъ
165б24, ἀναλογία > бесловесиѥ 144а30, ἀλογος > бесловесьно 139б12, ἀγονος >
бесплодьнъ 143б18, ἀπαθῶς > бестрастьнѣ 146а20, ἀφοβία > беꙁстрашиѥ 137а9,
ἀναισχυντία > бестѹдиѥ 150а7, ἀναισχυντία > бестѹдьство 160б29 и др.
– с формант не-:
ἀσφαλής > неблаꙁньно 163б24, ἀλλότριος > небрѣжениѥ 157б16, ἀμελετάω
> небрѣщ 133б20, ἀχάριστος > невъꙁблагодѣтьнъ 167б7, ἀβατος/ ἀδύτος >
невъходьнъ 161а8, 159б17, ἀστεφάνος > невѣнь анъ 153а13, ἀγανακτήσω >
негодовати 162а3, ἀσάλευτος > недв ж мъ 147а6, ἀκραῖος > недомꙑсл мъ
132а3, ἀμήχανος > недооумѣньньнъ, ἀποῤρητον > не ꙁдреченьнъ 131б30, ἀδιόρθωτος > не справлѥнъ 167б6, ἀδαπάνητος > неистаѥмъ 134б19, ἀπαίδευτος >
некаꙁательствованъ 146б9, ἀψευδής > нелъжьнъ 142б4, ἀστασίαστος > немѧтежьнъ 141а16, ἀβουλία > ненакаꙁаниѥ 140а25, ἀμαθς > ненаѹ енъ 146б10,
ἀχείρωτον > необладаемъ 149а22, ἀνεπίστροφός > необращаемъ 140б17, ἀμετανόητος > непокаꙗньнъ 140б17, ἀπτόμενος > непорабощенъ 149а21, ἄστακτος >
непостоꙗньнъ 138а3, ἀνυπόστατος 142а18, ἄτακτος > несъставьнъ 139а5, ἄπληστος > несꙑтьнъ 138а16, ἄσβεστος > неѹгасати 167а27, ἀτελεύτητος >
неѹм рати 167а26, ἀσεβέω > не ьствовати 132а6. Разбира се, откриват се
изключения: μιαρός > беꙁаконьнъ 167б2, παρέργως > беꙁдѣльнѣ 132а25,
ἡσυχία > беꙁмльвиѥ 131б3, καταπεφρονημένως > небрѣжениѥ 136б9, μανικòς
> не стовьнъ 146б8, ἰδιώτης > невѣжда, νυμφίος > невѣстн къ 163а29, διαπορέω > недоѹмѣти 153a18, νοσήματος > недѫгованиѥ.
Гръцкият префикс δυσ- рядко се превежда с не-: δυσκολία > неѹдобьство 153а25, не ѹ͗добь вьꙁыває͗мо 154а8 δυσανάκλητος. Друго негово съответствие е: ѹ- δυσθήρατος > ѹлавлꙗѥмъ 132б1.
Буквален превод
3. Буквалният превод е водещ в Срф. Открива се при:
3.1. Калкиране на гръцки словоредни схеми: например при dativus
possessivus: шесты кр ль є͗д номѹ⸱ шесты кр ль є́д номѹ 164б е изпуснат
глаголът ѥстъ, той липсва и в оригиналната фраза – ἕξ πτέρυγες τῷ ἐνὶ, καὶ
ἕξ πτέρυγες τῷ ἐνὶ;
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3.2. Буквално възпроизвеждане на гръцка членувана фраза и пренебрегване на старобългарския синтаксис: διά τὸ μὴ φέρειν τὴν ἐκ τῆς δόξης
ἐκεὶνης... – ꙁа є͗же не трьпѣт ѧ͗же ѿ славы ѡ͗ноѫ ꙁска ѧщѫѧ мльнїѫ 165а;
3.3. Дистантна позиция на отрицанието и глагола: Εὶ μὴ πικρὰ ἐπιθῶμαι
τὰ φάρμακα, τὰ τραύματα – а͗ще не горꙿкаа пр лож мь лѣкованїа 167б, Οὐ
πτερὰ δὲ κοῦφα δέδωκε μόνον, ἀλλὰ καὶ ὀφθαλμοὺς ἐχαρίσατο – не кр лѣ же
лекꙿцѣ тъ їѫ далъ єсть⸱ нѫ ѡ͗ дарова 131а, οὐ μακρὰς πρότερον περιαγὼν
εἱσόδους – не длъгы пръвѣе ѡ͗бьведъ вьхо́ды 131б, Μὴ τοίνυν ἀμελήσῃς – да
не ѹбо небрѣжеш 133б;
3.4. Семантично калкиране на гръцки израз чрез естъ + инфинитив със
значение на възможност: како же є͗сть рⷱе радоват сѧ сь трепетомь ... Ка́ко
ѹбо е͗сть радоват сѧ съ стра́хоⷨ҇ – πῶς δὲ ἔσται φησιν ἀγάλλεσθαι ἐν τρόμω
137а;
3.5. Синтактично калкиране на подчинено изречение за потенциално
следствие, конструирано с инфинитив (характерен синтактичен обрат в
гръцки): ὥστε μέχρι τῆς Μωϋσέως ἀρετῆς ἐλελακέναι – ꙗ͗ко даже до мѡӱс҄еѡ͗вы добродѣтѣл дост гнѫт 140б;
3.6. В условния период: ... περὶ ἐκείνων μόνων ποιεῖται τόν λόγον, περὶ ὦν
ἄν ἐκεῖνος βουληθείν – црев ѹбо ꙁемномѹ кто бесѣдѹѫ, ѡ͗ ѡ͗нѣхъ є͗д нѣхь
тво́р тъ сло́во, ѡ͗ н х же а͗ще ѡ͗нъ вьсхо́щеть ѡ͗ н хꙿ же прост рає͗ть въ прошенїа – ‘говори само за тези, за които би искал’140а, частицата ἄν е предадена със синтактичната калка аще, което е много разпространена преводаческа практика.
Свободен и адаптивен превод
4. Свободният и адаптивният превод са сравнително рядко срещани
техники в Срф. Забелязани са единични случаи:
4.1. Свободният превод се открива най-вече в инверсирания словоред
на изследвания хомилетичен корпус – τῶν γὰρ τῆς φύσεως θερμότεραι αἰ τοῦ
πνεύματος ὠδἴνές εἰσιν – ѿ єстьствныхъ бо топлѣ ша дховнаа болѣнїа сѫтъ
130б.
4.2. При инверсия за адаптиране към славянския синтаксис: не оуслыш мь блженааго ѡ͗ного бж҇ⷭтвнаго гла́са 130б, определенията към гласа θείας… μακάριας в оригинала са в обратен ред: ὤστε ἀκοῦσαι τῆς θείας καὶ μακαρίας φωνῆς.
4.3. Семантично адаптиране на гръцки композитуми: οἰκονόμος – домостро тель. Тук втората съставка на композита νόμος ‘обичай, нрав, традиция’ е предадена със стро тель ‘съзидател, крепител на традициите в дома’; φιλόστοργος – ѧдолюбьнъ. Освен с разместване на двата съставни
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компонента композитът се характеризира със свободно предаване на семантиката на адектива στοργός ‘обичащ нежно’.
4.4. Добавяне или интерполиране на текст, липсващ в гръцкия образец:
на л. 139а9 Дионисий Дивни е вмъкнал словосъчетанието на вашѫ любовь с
контекстуално значение ‘усърдие, привързаност, духовна ревност’; на л.
150б11 изоколната конструкция е разширена с финален колон, който изгражда анадиплозис: в дѣ л ѡ͗бл енїє ѡ͗бьходѧще; в дѣ л мⷱ҇нїе, мⷱ҇нїа
ѿѧ͗тїе; на л. 154а добавката на вѣмь е допълнително внушение за истинност – бо тако вѣмь паден , не ѹ͗добь вьꙁыває͗мо пакьі̏ вьстанїе быває; на
л. 137б25 е вмъкната звателната форма блаженꙑй: в дѣлъ є͗ ѡ͗҇ блжены
прⷪ҇р е.
4.5. Граматично съгласуване според нормите на славянския синтаксис.
4.6. Съгласуване, възпроизвеждащо атическото – име в (среден род)
мн.ч. и сказуемото в ед.ч., които Дионисий Дивни предава, използвайки
славянския узус: синтактичната конструкция ὅσα ἐστὶν не е калкирана, а се
превежда с въсѣ є͗л ка сѫтъ вь немь 138б или ἀσώματα γαρ ἐστιν ὥσπερ καὶ
τò Θεἴον – бестѣлесн бо сѫтъ ꙗ͗коже бжⷭ҇твное 138б.
4.7. Адаптивен превод на еднозначна или на многозначна дума:
4.7.1. – то́ же… црⷭ҇кыѫ дворы желаѫще в дѣт тво́рѧть по скавше же
клю ѧ две́ремь вьрѫ енаго, кь ѡ͗номоу пр ходѧть
млѧтꙿ сѧ множ цеѫ
сребро є́моу даѫтъ ꙗ͗ко подат тѣмь вьхоⷣ – … ὤστε δοῦναι αὐτοῖς τὴν χάριν,
входъ е адаптивен превод на многозначното понятие χάρις ‘благосклонност, дар’ 131а;
4.7.2. – φέρε ἐπι τὴν ἀρχὴν τῆς ἱστορίας τòν λόγον – пр нес на на ѧло враьства 132а – съществителното ἱστορίᾱ ‘познание, изследване, разказ’ е
преведено с врачьство;
4.7.3. – ὅταν γάρ μέλλῃ ἐπεισιέναι τὸ θηρίον ὑμῖν – є͗гда ѹбо хо́щеть пр вън т вамь ꙃвѣрь тъ̏ 152а – θήρη е преведено не с номинативното си
значение ‘дивеч’, а с по-общото ‘звяр’.
4.8. Свободен превод на дума или на словосъчетание:
4.8.1. Гръцкият симплекс τὸν μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ е преведен със
старобългарския композитум срѣдоградиѥ.
4.8.2. Редица еднокоренни лексеми се предават с двукоренни: ἔμπορος
> кѹпл҄етворениѥ, κοσμία > цѣломѫдьръ, παραγίνομαι > самопр ходити, τύραννος > во ньствоводьць и др.
4.8.3. Прилагателното дальнии ‘отдалечен, надалеч, до последната степен’ е свободен превод на гръцката лексема μακράς ‘голяма, обемна’: οὐδὲ
γὰρ ἔμπορος μακράς μὲν ἐμπορίας στελλόμενος – н же бо кѹпець на далꙿнѣа
ѹбо кѹпл҄етво́ренїа пос лає͗мь 135б.
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4.8.4. Гръцкото съчетание διδομι τιμοριαν ‘давам наказание’ не е калкирано, а е преведено свободно чрез синтагмата δίδου τὴν ὀφειλομένην τῆς
τοιαύτης ἀναισθησίας τιμορίαν – пр є͗мл длъжꙿнѫѧ таковаго не ювьства
ка́ꙁнь 163б.
4.8.5. В израза ἄν τις ἀκριβῶς καταμάθοι 140б модалната частица ἄν за
възможност не е преведена, макар че в Срф тя обикновено има еквивалент.
4.8.6. παρίσταταί τις τῷ ἐπιγείῳ βασιλεῖ – прⷣѣсто тъ кто ꙁемномѹ црев
138а – местоимението τις би трябва да се предаде с нѣкто, а не с къто.
4.8.7. σὺ δὲ τῷ βασιλεῖ τῷ βασιλευόντων προσομιλῶν ᾦ φρίττοντες
λειτουργοῦσιν ἄγγελοι > тьі̏ же вѣ номѹ црев прⷣѣстоѫ є͗мѹ же трепещѫще
слѹжѫⷮ҇ аггл 140а – елативът τῷ βασιλεῖ τῷ βασιλευόντων ‘цар на царете’ е
изграден по персийски синтактичен модел, възприет в гръцки език.
4.8.8. Причастието περιγραφόμενος ‘неописуемият’ от израза ὁ μηδενὶ
τοπῳ περιγραφόμενος е предадено с паратаксис и спрегната глаголна форма
във фразата н какоже ѡ͗п сѹє͗тꙿ сѧ 138б.
4.8.9. κἂν Σολομῶν ὁ σοφώτατος, κἂν ἁπάντων δικαιότερος – а͗ще со́ломо́нь… грѣшнѣ шї 140а – в първоизточника в тази позиция е употребен
антонимът δικαιότερος ‘най-праведен‘. Вероятно това е грешка или преосмисляне на текста, тъй като цар Соломон извършва тежки грехове, но след
горещо разкаяние и принасяне на духовни трудове достига до святост. В
PG като разночетене е посочена правилната дума ἁμαρτωλότερος по 6 други ръкописа (PG 56: 93–141).
4.9. Етимологична фигура, която не е използвана в оригинала: долѣ
красны
блжены вьꙁьглашає͗ть глаⷭ҇ – κινουμένη τὸ τερπνὸν καὶ μακάρον
ἐνηχεῖ μέλος 135а16.
4.10. Прецизен превод на концесивното καὶ като а͗ще , а не като . Тук
преводачът е уловил тънкия нюанс на καὶ в подчинителна функция, а не в
по-често срещаната съчинителна: καὶ μιᾶς ἡμέρας τὸ διάστημα – а͗ще
є͗д ного дне є͗сть растоанїе 163а. В предаването на израза καὶ τὰς φωνὰς
ἀπάντων – а͗ще гласы наш м ѡ͗п сѹє͗тꙿ сѧ с ‘гласовете на всички’ е регистриран специфичният концесивен смисъл на και 138б.
Грешки в превода
5. Забелязаните грешки са резултат от фонетично или графично сходство. Ето техен преглед:
5.1. л. 137б – Εἴδον τὸν Κύριον καθήμενον ἐπὶ θρόνου ὑψηλοῦ καὶ
ἐπηρμένου... μὴ γὰρ οὐκ ἤρκει διὰ τοῦ ὑψηλοῦ τὸ πᾶν σημᾶναι – в дѣхь га
сѣдѧща на прѣстолѣ высо́цѣ прѣвъꙁнесенѣ... ьсо рад высо́кое ре́къ, прѣвъꙁнесеное пр лож . Когато предлогът διὰ се използва с генитив, има инструментално значeние, а в съчетание с акузатив изразява цел. В цитирания
пасаж е употребен с инструментална семантика, но Дионисий Дивни го
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превежда с ради (целно значение). Поради графичната близост в изписването на υ и ν е възможно да е допусната грешка – διὰ + акузатив, докато
διὰ + генитив означава ‘чрез’, а не ‘за’.
5.2. л. 151б23 – ἑστίασιν > пощенїю. Гръцката лексема със значение ‘пируване, угощение’ в Срф получава противоположната семантика ‘пост,
въздържание’. Това е грешка заради сходния звуков състав на ἑστίασιν и
νηστεία, още повече че предходната дума завършва на ν – φανῆναι τὴν
ἡμετέραν ἑστίασιν. Възможно е антонимът да е резултат от преосмисляне.
5.3. л. 138б – μηδενὶ τοπῷ > никакоже. Изходната дума означава ‘никъде’, но съществува паронимният израз μηδενὶ τροπῷ ‘по никакъв начин’,
който поражда грешка или разночетене още в гръцка среда.
5.4. л. 132а29 – множае па е ѡ͗ п санї хь се̏ тво́р т поⷣбає͗ть намь – πόσῳ
μᾶλλον ἐπὶ τῶν Γραφῶν τοῦτο ποιεῖν ἡμας χρή. Славянският вариант ‘много
повече’ не отговаря на думата πόσος от оригинала, която би трябвало да се
преведе ‘колкото повече’ (кол ко па е). Вторичното усилване чрез синтетична форма за степен + нареч. па е е решение на преводача и формално е
погрешно, но екзегетично е оправдано.
Изводи
Резултатите от анализа на преводаческите техники и подходи в Срф
могат да се обобщят в следните заключения: доминира принципът на дословната репрезентация, моделиращ облика на хомилиите, а свободната
транслация на оригинала се използва, когато трябва да се откроят конотативните славянски нюанси и особеностите на славянските словообразувателни модели, среднобългарските синтактични специфики, лексикалният колорит – тя обслужва пуристична езикова тенденция. Преводаческата
стратегия, приложена от Теодосиевия ученик, едва ли изразява само кефаларевската художествена концепция (точното следване на първоизточника
е универсално преводаческо решение, необвързано с конкретна епоха), тя
е индивидуален подход на Дионисий Дивни към орнаменталната Златоустова проза и важен елемент от неговото творческо портфолио.
СЪКРАЩЕНИЯ / ABREVIATIONS
Срф – хомилетичният цикъл „За серафимите“ от книга Маргарит, състоящ се
от шест слова.

БЕЛЕЖКИ / NOTES
Не е известно кой от многобройните гръцки сборници е послужил за прототип на славянския Маргарит (Горский, Невоструев/Gorskii, Nevostruev 1859: 126;
Архангелский/Arhangelskii 1888: 212), тъй като все още няма обстойни текстологични проучвания върху гръцката версия на книга Маргарит.
2
А. Сергеев изброява 43 руски преписа на Маргарит. (Сергеев/Sergeev 2003:
351–357). След проучване на поредица от описи на ръкописни колекции (повечето
частни) аз регистрирах още 3 преписа на Маргарит и 30 сборника, в които са
1
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включени откъси най-вече от обширната версия на Маргарит (Илиева/Ilieva
2016b: 10–11).
3
Преписът се съхранява в Руската национална библиотека, Санкт Петербург,
и е от сбирката на Толстой под сигнатура F.I.197. Кратко негово описание е съставено през 1825 г. (под № 59), но в съответствие с тогавашните палеографски
критерии той е бил датиран към началото на XV век (Калайдович, Строев/Kalaidovich, Stroev 1825: 29). Уточнение на датировката правят Н. П. Лихачов (около
1370 г.) и Кл. Иванова (Иванова/Ivanova 1977: 150), а в каталога СРБП, под № 52,
ръкописът е датиран към третата четвърт на XIV в. Съдържа 297 листа. Откриват
се почерците на петима преписвачи.
4
Интерес представляват и обобщителните данни, посочени от Л. Мошински
(Мошиньски/Moshin'ski 1982: 81–97) и от Л. Тасева (Тасева/Taseva 2014: 370–395).
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