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Ежедневният бит на средновековния човек е една още недостатъчно изслед-
вана тема. Какви са били предметите, които са го заобикаляли? Какви са били 
професиите на обикновения човек? И най-вече, разбира се, как са се наричали те, 
е интересен въпрос, който още чака своето изясняване. Сравнително малко на 
брой са текстовете, които могат да предоставят материал за подобни проучвания. 
Един от благодатните изворови материали са патеричните разкази, пълни с мно-
гобройни обикновени житейски проблеми. Предлаганата статия разглежда 4 лек-
семи от Диалозите на папа Григорий Велики, известни в славянската книжнина 
като Римски патерик. Кратките лексикални етюди разкриват интересни, а в опре-
делена степен и неочаквани сведения за живота на българите през Средновековие-
то, както и за процесите в развоя на старобългарския книжовен език в свързания с 
Преслав книжовен център, в който е възникнал първият превод на Диалозите.  
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The everyday life of medieval man is a poorly studied topic. What were the objects 
that surrounded him? What were the occupations of common men? And most of all, of 
course, what were these occupations called – this is an interesting question that is yet to 
be clarified. There are relatively few texts that can provide material for such studies. 
Among the most valuable sources are the Paterikon stories which abound in descriptions 
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of the problems of ordinary life. This paper studies four lexemes found in the Dialogues 
of Saint Gregory the Great, Pope of Rome, known in Slavic literature as the Roman 
Paterikon. The concise lexical sketches reveal interesting and, to a certain extent, un-
expected information about the life of the Bulgarians during the Middle Ages, as well as 
about the processes occurring in the Old Bulgarian literary language established by the 
Preslav Literary School where the first translation of the Dialogues appeared. 

Keywords: Roman Paterikon, Old Bulgarian lexis, translation 
 

Споменаването на един от периодите на човешката история, Средно-
вековието, като че ли трайно е свързано по-скоро с отрицателни конота-
ции. 10-вековният период (от падането на Римската империя до Ренесанса) 
трайно е обвързан с представа за мрачни, тъмни времена. Сравнявайки Ан-
тичността със съвремието си, един от основоположниците на Ренесанса, 
Франческо Петрарка, използва контраста между светлината и мрака. 
„Тъмното Средновековие“ продължава да бъде устойчиво клише и днес.  

Ежедневният бит на средновековния човек и свързаната с това лексика 
представляват все още неусвоена ниша, както и „тъмно място“ в езиковед-
ските изследвания. Какво е окръжавало средновековния българин, какви 
професии са съществували и как са се наричали те през първите векове от 
развоя на средновековната ни държава, продължава да бъде интригуващ 
въпрос. 

В настоящата публикация ще се спра на 4 лексеми от Диалозите на па-
па Григорий Двоеслов, известни в славянската книжнина като Римски па-
терик. 

 
Текстът 

Диалозите на папа Григорий Велики (Dialogorum libri quattuor, de vita 
et miraculis partum Italicorum, et de aeternitate animarum) са разкази за жи-
вота и чудесата на монасите от Северна Италия в четири книги, съставени 
под формата на беседи между светеца и дякон Петър. Римският патерик е 
написан на латински език през 593–594 г. Между 741 и 752 г. последният 
грък на престола на св. Петър, папа Захарий, го превежда на гръцки език 
под заглавие Äéάëïãïé ἱóôïñéêïὶ ðåñὶ ðïëéôåßáò äéáöüñùí ðáôÝñùí ἐí ôῇ 
Ἰôáëßá äéáëáìøÜíôùí. Славянският превод на съчинението на папа Григо-
рий е свързан с България1, където това е направено на 3 пъти. Първият 
превод е дело на Преславския книжовен център (Дидди/Diddi 2001). Този 
първи превод е известен в 2 версии, определени от Кр. Диди като А 1 и А 
2. Вторият превод е търновски от XIV в.2 През XIV в. е направен частичен 
превод на 30 глави от Римския патерик, които са включени в среднобъл-
гарския превод на Пандектите на Никон Черногорец. Съществуват и 2 
частични руски превода, включени в Измарагд (Дидди/Diddi 2001: II–III).  

В настоящото изследване е използван материал от двете версии на 
старобългарския превод и от среднобългарския превод от XIV в. 
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Въпреки че според мен съвсем правилно нарича по-архаичната версия 
на старобългарския превод на Диалозите А 1, а ревизираната – А 2, което 
предполага използването на времеви критерии, Кр. Диди смята за пър-
вична пълната версия А 2, от която по-късно е направен съкратен вариант 
(съкратена е половината от обема на съчинението на Григорий Велики, ка-
то не само липсват глави, но и в рамките на включените в А 2 текстове 
има съкращения) – резултатът е версия А 1. При това съкращаването е би-
ло съпроводено, според мнението на Диди, с езикова архаизация на прево-
да (Дидди/Diddi 2001: III). Между А 1 и А 2 има лексикални разночетения.  

Във връзка с отношенията между версия А 1 и А 2 аз споделям по-раз-
лично становище. Според мен първоначално е бил направен превод на 
част от съчинението на Григорий Велики. Това е версия А 1. В по-късен 
етап от развоя на книжовния език, както посочва Кр. Диди, възниква цар-
Симеоновата редакция на текста и това е версия А 2, която е пълна и оп-
ределено по-нова в лексикално отношение (Дидди/Diddi 2001: XIII). Така 
по мое мнение първоначалният вариант А 1 е по-архаичен и частичен. В 
по-късен период е преведена и останалата половина от текста. При тази 
добавка текстът е претърпял лексикална редакция в духа на преславските 
преводи. Резултатът е версия А 2. 

Както вече беше споменато, Диалозите са преведени за втори път през 
XIV в.  

Тези уточнения имат отношение към разночетенията, които ще бъдат 
приведени в следващото изложение. 

В изследването се вземат под внимание латинският текст на Римския 
патерик и гръцкият му превод, които се привеждат, както следва: за глави 
I, II и III – от Patrologia latina (PL), t. 773, където са поместени съчиненията 
на папа Григорий Двоеслов, а за глава II – от PL, t. 664, посветена съответ-
но на св. Бенедикт Нурсийски, където под форма на Житие е поместена 
тази част на Римския патерик. 

Лексикалното богатство, което предлага Римският патерик, е било 
обект на внимание в сравнително немногобройни изследвания (Reinhart 
2009; Тихова/Tichova 1987а; Тихова/Tihova 1987б; Тихова/Tichova 1996; 
Diddi 2000; Diddi 2001; Борисов/Borisov 2013; Борисов/Borisov 2014; Бори-
сов/Borisov 2016). Съпоставително изследване на словния състав на Диало-
зите с този на вероятно западнославянския по произход превод на Бесе-
дите върху Евангелието на св. Григорий Велики е тема на дисертацион-
ния труд на П. Борисов (Борисов/Borisov 2014). Това изследване, както и 
изданието на старобългарския превод на Римския патерик на Кр. Диди 
(Diddi 2001) представляват добра основа за още много проучвания. 

Любопитните и поучителни истории за живота на монасите в Северна 
Италия, които папа Григорий разказва на дякона Петър, изобилстват от 
битови подробности, а двукратният превод на Римския патерик в бъл- 
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гарската книжнина дава възможност да надникнем и в бита на среднове-
ковните българи.  

 
1. Българският превод на една добре позната титла в ранносредно-
вековна България (комит, κόμης) 

Áðýãà÷èè 
Единствената сигурна титла, заимствана пряко от византийската адми-

нистрация, функционирала в българската институционална практика през 
X–XI в., е κόμης – êîìèòú. Думата е латинска и е наследство от институци-

оналното развитие на Римската империя. На латински език comes означава 
буквално ‘спътник, последовател’. Тази лексема търпи много изменения в 
езиците на народите, възприели титлата в своята държавна и обществена 
организация. Носят я служители от централната администрация, офицери, 
провинциални управители и потомствени аристократи. Възприета е в дво-
ра на император Карл Велики, откъдето преминава във феодална Западна 
Европа като конт. 

Във Византия титлата е част от институционалната система на импе-
рията от VIII до началото на XII в. Комисите са били длъжностни лица, 
прикрепени към стратега, който е военен управител на тема (Bury 1911: 
41). Върху печатите често се обозначава провинцията, в която те са слу-
жили. Комисът изглежда е участвал най-вече в полицейски и съдебни де-
ла. Някои го разглеждат като „своеобразен началник на щаба“. Във визан-
тийската служебна йерархия това са и цивилни, и военни лица. 

В ранносредновековна България титлата êîìèòú носят високопоставе-
ни лица. Това са служители от провинциалната администрация, управите-
ли на области, наречени комитати – основни единици в устройството на 
държавата през IX в. В България комитите са съчетавали военни и 
административни функции. Имали са пълна власт върху поверената им 
територия. Титлата със сигурност е част от българската административна 
система от 837 г. до втората половина на Х в. В изследването си „Владетел 
и администрация в ранносредновековна България“ Т. Славова не отбеляз-
ва други (синонимни) лексеми, назоваващи тази висока длъжност. Думата 
отсъства от познатите лексикографски справочници. Известна е единстве-
но по исторически извори (Славова/Slavova 2010: 153–158). 

На много места в Римския патерик се разказва за провиденческите 
способности на св. Бенедикт. В книга II, глава 14. е поместен разказ За 
лицемерието на цар Тотила, което светецът изобличил5. Готският цар 
Тотила решил да изпита дали наистина св. Бенедикт притежава проро-
чески дар. Пременил своя мечоносец Риго в царските си дрехи и ботуши и 
го изпратил при св. Бенедикт, придружен от много стражи и трима ко-
мити, споменати по име – Вултерик, Рудерик, Блидин. Мнимият цар бил 
ограден от множество воини и князе. Тотила искал да се подиграе със све- 
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теца, като го накара да приеме с царски почести човек от свитата му. Из-
мамата била разкрита, а участниците в нея и самият цар – посрамени (При-
ложение 16). 

Начинът на именуване на позицията, която заема Риго в двора на Тоти-
ла, поставя въпроси. В латинския текст той е spatharius Riggo, в гръцкия 
вариант – (ô™í á ôï‡) óðáèáñßùí >Ñßããùíá. В старобългарския превод 
длъжността спатарий е предадена с прабългарската заемка ÷èãîòú. Изсле-

дователите потвърждават твърде високата позиция, която тази титла заема 
в йерархията на Първото българско царство. Тази висока позиция съот-
ветства на ранга на византийските спатарии (Билярски/Bilyarski 2008; 
Славова/Slavova 2010: 112–117; Мирчева/Mircheva 2019: 127–128). В сред-
нобългарския превод на Римския патерик обаче Риго е наречен ñë¹ãà. То-

ва е твърде голямо разминаване между прототип и превод, но трябва да се 
признае, че по този начин замислената подигравка със св. Бенедикт придо-
бива гротескни измерения. Може да се предположи, че начинът на превод 
се дължи на снижаването престижа на званието през по-късните векове. То 
остава само военно, а може би и малко познато. Вероятно прозрачната 
етимология на спатарий и изходното óðÜèç ‘меч’ водят преводача от XIV 
в. до извода, че Риго е слуга на готския цар Тотила. В свитата на мнимия 
цар, който трябва да заблуди св. Бенедикт и да докаже, че той няма проро-
чески способности, са включени (според латинския и гръцкия текст) трима 
високопоставени комити. Готските имена на Вултерик, Рудерик и Блидин 
видимо са представлявали трудност за преводачи и преписвачи, а е твърде 
вероятно промените в тяхното предаване да са настъпили при трансмиси-
ята на текста. В гръцкия текст те са максимално близки, като е „постра-
дало“ само името на Вултерик – Âïýë, Ñïõäåñqêïí êáp Âëßäçí. Старобъл-
гарският преводач (или може би преписвачът на Pog 9097), според разчи-
тането, което прави Кр. Диди, ги изписва като âóàðóäåðèêú è âèäèíú. В бе-

лежка под линия изследователят отбелязва, че това е контаминация от 
първите две имена – âóëú и ðóäåðèêú (Дидди/Diddi 2001: 149, бел. 22). 

Среднобългарският превод пропуска имената на тримата комити на 
Тотила. По-интересен е начинът, по който различните текстове отбелязват 
титлите на трите високопоставени особи. В латински и в гръцки те са 
комити. По същия начин – êîìèòè – те са наречени и в среднобългарския 

превод. Може да се каже, че на фона на пълната липса на данни за упот-
ребата на тази лексема в писмени паметници повторният превод на Рим-
ския патерик от XIV в. добавя още една нова дума към словното богатство 
на старата българска книжнина.  

Старобългарският превод, при това в двете си версии – в съкратената 
А 1 и в пълната А 2 – назовава комитите áðýãà÷èè. Лексемата е непозната 
за лексикографските справочници. Това отбелязват малцината изследова-
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тели на лексиката на Римския патерик (Тихова/Tichova 1987б; Борисов/ 
Borisov 2014). М. Тихова отбелязва, че в áðýãà÷èè коренът е от славянски 

произход, а суфиксът – прабългарски. Най-вероятно означава ‘пазител, ох-
рана на владетел’ (Тихова/Tihova 1987б: 301). П. Борисов се присъединява 
към този извод.  

Áðýãà÷èè е дериват на глагола áðýùè. Всъщност тази заглавна дума е 

позната от по-старите лексикографски справочници като тези на Микло-
шич и Срезневски (Миклошич/Miklosich: 47; Срезневский/Sreznevskii 1: 
186–187). На практика всички отразени в речниците употреби обаче са с 
отрицание – íåáðýùè, íåáðýæåíü¬, íåáðýãîìú, с основно значение ‘оставям 

без внимание, нехая, пренебрегвам’ (СтбР/StBR 1: 976–947; SJS8). По тази 
причина съвременните речници приемат за представителна отрицателната 
форма на глагола и неговите производни. Ето че съществителното áðýãà÷èè 
доказва реалното съществуване и на положителната форма на глагола.  

Какво е значението на тази лексема? 
По-горе споменах мнението на М. Тихова по този въпрос, която смята, 

че áðýãà÷èè полага грижи за владетеля, осигурявайки неговата охрана. 

Вглеждайки се по-внимателно в разказа за замисъла на цар Тотила, съм на 
мнение, че трябва да се изходи от латинския и гръцкия текст, където е из-
ползвана титлата comes / êüìçò. Струва ми се, че замисълът на Тотила 
предполага само неговата собствена подмяна, а цялата свита е била със-
тавена от действителни царедворци. Не мисля, че тримата áðýãà÷èè, удос-

тоени да бъдат споменати с имената си, са могли да бъдат охранители на 
владетеля. Те са поставени на първо място при изброяване състава на го-
лямата свита, придружаваща мнимия крал. Далеч след тях са многото 
воини и князе. По мое мнение при предаването на реалия, каквато е тит-
лата comes / êüìçò, е логично да се предположи предаването ѝ по мак-
симално адекватен начин. Тук искам да обърна внимание, че ÷èãîòú в мно-

гобройни преводни текстове превежда единствено и само спатарий, ка-
къвто е случаят и с анализираната по-горе употреба от същия разказ в 
Римския патерик. 

Можем да приемем, че пред нас е един случай, в който гръко-римското 
êüìçò е намерило опит за превод с прикрепянето на прабългарски суфикс 
-÷èè към корена на глагола áðýùè, чието значение (в противоположност на 

това на íåáðýùè) е ‘полагам грижи, отговарям за нещо’, което във висока 

степен съответства на пълния контрол на комитите над поверената им 
област. Опитът за превод видимо не се е наложил в книжовната практика и 
поне засега изглежда като изолирано явление. 

 



Елка Мирчева 
 

 66 

2. Още едно наименование на една професията тепавичар 
Áýëü÷èè 
Често в беседите си св. Григорий Велики разказва за пророческия дар 

на свети мъже. Сред тях е Констанций, епископ Аквински, за когото се 
говори в глава 18. на Книга III от Диалозите9. Епископът можел да пред-
рича бъдещето. На смъртния си одър той бил оплакван от гражданите на 
града, които страдали, че техният духовен пастир ги изоставя, и се питали 
кой ще го замени на престола. Умиращият с болка изрекъл: „след мен Ваш 
епископ ще бъде коняр?/мулетар?, а след това ще го замени тепавичар“. И 
наистина след кончината му на епископския престол се възкачил дякон 
Андрей, който преди това бил коняр?/мулетар?, а след неговата смърт 
епископ станал Йовин, който някога бил тепавичар. По време на неговото 
епископство град Аквино бил нападнат от чума и по-късно превзет от вар-
варите (лангобардите). 

Професиите на предсказаните от Констанций бъдещи епископи са спо-
менати на два пъти в разказа в четирите сравнявани текста (латинския, 
гръцкия, старо- и среднобългарския превод) (Приложение 2). В латинския 
текст първият е наречен mulio ‘мулетар’. Гръцкото съответствие в превода 
е óôáõëÜñçò, което в патристичния речник на Лампе също е тълкувано 
като ‘мулетар’. При това за отбелязване е, че речниковата статия съдържа 
само една посочка и това е точно нашият пример от глава 8. на Книга III 
на Римския патерик (Lampe: 1251). При представянето на първия от не-
достойните, които ще се качат на епископския престол, и старобългар-
ският, и среднобългарският превод оставят гръцкото óôáõëÜñçò без пре-
вод. Заемка ñòàâëàðü не е отбелязана в лексикографските справочници. 

Малко по-надолу, когато бившият мулетар (в латинския и гръцкия текст) 
дякон Андрей вече е епископ, неговото предишно занимание е предста-
вено по-подробно по описателен начин. Преди да бъде ръкоположен като 
дякон, той се е грижел за животни, които са извършвали превози. Смятам, 
че става дума за едно от най-впечатляващите постижения на Римската им-
перия в транспорта – организираните товарни и пътнически превози, кои-
то по изградените римски пътища свързвали столицата с провинциите. 
Създадена била пощенска служба или cursus publicus. Първоначално кури-
ери, назначавани от държавата, пренасяли по пътната мрежа информация 
и дипломатически инструкции за далечните краища на империята. За срав-
нително кратък период от време започнали да работят и пощенски коли за 
директна връзка с провинциите. Бързите товарни коли били теглени от 8 
коня през лятото и 10 през зимата (Циров/Tsirov 2004). Всичко това е из-
исквало създаването на специални места за отглеждането и осигуряването 
на теглитна сила. Защо латинският и гръцкият текст казват, че дякон Анд-
рей е бил мулетар, а по-долу (специално в гръцкия и произхождащите от 
него старо- и среднобългарски преводи) се говори, че той се е грижел за 
коне, ми е трудно да преценя. Ето съответните места в четирите сравня-
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вани текста: латински текст – (Andreas diaconus illius), qui quondam in sta-
bulis itinerum cursum servaverat equorum. Този пасаж гръцкият текст 
предава като ô™í óôñáôéùôéê™í âåñÝäùí ôï†ò óôáýëïõò ô™í uððùí Töý-

ëáóóå. Старобългарският преводач превежда като âîåâîäà âåðåäîíåñêú. Ãðà-

ä¥ æå êîíüñê¥ ñòðýæDàøå оставя непреведено âÝñåäïí „пощенски кон“. В 

превода от XIV в. намираме âîèíüñê¥ìü ÷èíîNђ ñòà êîíåìü ñòðýæàøå.  

Вторият, отново недостоен според Констанций, епископ на Аквино, 
преди да се посвети на Църквата, също имал обикновена и съвсем далечна 
от духовното поприще професия. Бил избелвач на дрехи, а според мен по-
точно би било да се каже тепавичар. В латинския текст на Диалозите той 
е наречен fullo, а в гръцкия превод – êíáöåýò. Думата е оставена без пре-
вод при първото си споменаване в старобългарския превод и при двата 
случая, в които е употребена в среднобългарския превод. В изписването ѝ 
се наблюдава известно колебание. В първия български превод тя е във вид 
êíàôåè, а в превода от XIV в. един път е изписана като êíàôåè, а при вто-

рото споменаване – като ãíàôåè. Последното написание, което следва точ-

но гръцкия образец, кореспондира с един хапакс от така наречените кла- 
 
сически старобългарски паметници. Това е пример от евангелския разказ 
на апостол Марк за Преображение Господне в две от старобългарските 
тетраевангелия10 – Мариинското и Зографското: ¶ áûø ðèç¥ åãî ëüøòøò 
ñ áýëû. sýëî ýêî ñíýãú. ýöýõú íå ìîæàøå ãíàôåè íà çåìè òàêî ¹áýëèòè М 

Мк 9.3 З (СтбР/StbR 1: 348). Заемката е извънредно рядка в старата сла-
вянска книжнина. От съществуващите лексикографски справочници един-
ствено Речникът на Чешката академия добавя прилагателното ãíàôåîâú, 
употребено в два от най-древните паремийника – Григоровичевия и За-
хариинския в Книга на пророк Исая: èçûäè âú ñðÿòåíèå àõàçîâî ... êú 
ê©ïýëè íúøíýåãî ï©òè. ñåëà (à)ãíàôåwâà в Григоровичевия и ãëàôåwâà в За-

хариинския11. Гръцката заемка явно твърде скоро е била заменена с до-
машна дума и в евангелските и паремийните текстове системно откриваме 
áýëèëüíèêú, áýëèëüíè÷ü12. Лексикографските справочници отбелязват мно-

жество деривати на глагола áýëèòè: áýëèëüíèêú, áýëèëüíèöü, áýëèëüíú, áý-
ëîâàòè (Миклошич/Miklosich: 53); áýëèëüíèêú-áýëèíüíèêú, áýëèëüíú (Срез-

невский/Sreznevskii 1: 217); áýëèëüíèêú, áýëèëüíèöà, áýëèëüíú и мн. др. 

(СРЯ/SRYa 1: 132–134). Сред всички тях обаче не е отбелязана една лек-
сема, която предлага старобългарският превод на Римския патерик – áý-
ëü÷èè. Подобно на áðýãà÷èè, която разгледахме в предходното изложение, 

и тук имаме опит за създаване на хибридно образувание от славянски ко-
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рен и прабългарска по произход наставка. По всичко изглежда, че су-
фиксът -÷èè е бил много продуктивен и в началния етап от създаването на 

старобългарския книжовен език е бил използван активно от преславските 
книжовници в опитите им за ограничаване на чуждите заемки и намиране 
на адекватни техни заместители.  

 
Два предмета от бита, които използваме и до днес  

3. ã¹áåðú 
В Книга II, глава 11. на Римския патерик се разказва За послушника, 

премазан от паднала стена и върнат към живот с молитвата на св. Бе-
недикт13. Монаси в манастира на св. Бенедикт издигали стена. При свете-
ца се явил дяволът и му внушавал да отиде при строежа. Бенедикт отишъл 
при монасите, но докато ги предупреждавал да внимават, дяволът срутил 
строящата се стена и камъните притиснали един млад послушник. Свете-
цът наредил да пренесат момчето при него в килията. Послушникът бил 
толкова силно наранен, че не могли да го носят на ръце, а го положили на 
покривало, с което го пренесли. Бенедикт се помолил горещо и послушни-
кът се надигнал жив и здрав от постелята.  

Старобългарският превод на този кратък разказ предлага една извън-
редно интересна лексема, използвана от старобългарските преводачи – 
ã¹áåðú. Сравнението на латинския, гръцкия текст, както и на старо- и сред-

нобългарския превод (Приложение 3), показват следната картина по отно-
шение на това как е наречено покривалото/постилката, с помощта на която 
монасите пренесли пострадалия послушник. В латински тя е наречена 
sagum ‘къс военен или пътнически плащ; пастирски ямурлук’. Идентич-
ното гръцко σάγος, σαγίον означава приблизително същото – ‘пелерина, 
груб плащ, наметка, одеяло’. Среднобългарският превод от XIV в. използ-
ва ïîêðîâú. На този фон се откроява една лексема, характерна и днес за би-

та на българина, която е била употребявана от нашите предци през далеч-
ния Х в. – ã¹áåðú ‘дебела вълнена завивка или постилка с дълги влакна’ 

(РБЕ/RBE14). Етимолозите са търсили нейния произход в много различни 
посоки. Българският етимологичен речник посочва като паралелни: в 
сръбски и хърватски губер; в руски ковер, коврик; в чешки кobréc; в пол-
ски kobierzec, kobielec, и обобщава някои от опитите за етимологизуване. 
М. Фасмер търси обяснението на различаващите се паралели в чуждия 
произход на лексемата и посочва като вероятен източник прабългарско-чу-
вашката *kavǝr от *kebir. За Мейе губер е заета от унгарски (извежда от 
guba ‘влакнеста наметка’). За Махек думата има североиталийски произ-
ход (< cooperire). Ст. Младенов свързва губер с глагола гуня (двете думи 
имали общ индоевропейски корен) (БЕР/BER 1: 291). Според мен най-убе-
дително е становището на М. Фасмер, а наличието на ã¹áåðú в преслав-
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ския превод на Римския патерик, който се отличава с подчертано големия 
процент на прабългарска лексика, е в полза на тази хипотезата.  

Старобългарският превод на Римския патерик е уникално свидетелст-
во за присъствието на един предмет от днешния бит и неговото название в 
непроменен вид в бита на българите преди 10 столетия. 

4. Äüëúâà, Äúëúâà 
Чудесата на св. Бенедикт, за които разказва Римският патерик, често 

са свързани с обикновени ежедневни проблеми, които светецът преодо-
лява със силата на молитвата си. В Книга II, глава 29. разказва за едно та-
кова чудо За празната делва, напълнена с масло15. Всъщност разказът за-
почва в предходната 28. Глава16. В Кампания настъпил голям глад и запа-
сите на манастира свършили. Останало едно стъклено шише с масло. До-
шъл един просител и поискал малко, а Бенедикт разпоредил да му дадат. 
Послушникът, който трябвало да направи това, се уплашил, че за братята 
няма да остане нищо,17 и не изпълнил нареждането. Когато Бенедикт раз-
брал, се разгневил и хвърлил шишето на камъните, а то по чудесен начин 
останало цяло. После в присъствието на братята светецът се отдал на мо-
литва. В килията имало делва и тя започнала да се изпълва с масло. Когато 
най-накрая започнала да прелива, св. Бенедикт прекъснал молитвата си, а 
маслото престанало да се надига в съда. Всички се удивили на силата на 
молитвата и на вярата, а послушникът се засрамил от постъпката си.  

Тази проста битова случка, облечена в чудотворната намеса на почи-
тания светец, е причина в старобългарския и в среднобългарския превод 
на Римския патерик да се срещнем с една добре позната лексема от бъл-
гарския бит – делва (Приложение 4). Този път старо- и среднобългарският 
превод са единодушни. И двата превеждат гръцките ðßèïò и ðéèÜñéïí с 
äåëâà. Лексемата не е непозната, но употребата ѝ е твърде ограничена. От 

съществуващите лексикографски справочници делва се среща при Микло-
шич. При него има извлечени доста заглавки, като част от тях по мое мне-
ние не са оправдани: (при äåëúâà са посочени като съответствия êÜäïò и 

dolium; кой знае по какви причини има отделна заглавка äåëúâè; отбелязан 

е деминутивът äåëúâèöà; регистриран е и композитът äåëúâîäýëÿ за заня-

тието грънчар; отново по неясни причини е изведена като самостоятелна 
още една заглавна дума – äåëúâü ðßèïò). Като изворов материал е посочен 

преводът на 16-те слова на Григорий Богослов от XIV в. и споменаването 
на Диоген, който âú äåëüâè æèâÿøå (Миклошич/Miklosich: 158). И. Срез-

невски извежда представителната форма на съществителното според дан-
ните от писмените паметници за косвените падежи, които показват при-
надлежността на лексемата към ограничения по брой склонитбен тип на 
съществителни от ж.р. по ū-основи – äüëû äúëû, -úâå, посочва примера от 
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Григорий Богослов, цитиран от Миклошич, и добавя към това преславския 
превод на словата на Ефрем Сирин – äüëúâè âèíà. Сред малкото посочени 

примери за употребата на делва в старата книжнина е още един – Житието 
на св. Власий от февруарския чети-миней (МДА 91.1 от XV в.18) – ïîâåëýíî 

á¥T ђ áðàò¹ äà èçì¥åòü äüëâè ... è íàïðàñíî íýêàêî âúâàëè ñ âü äüëüâ è ¹ã-

ðýçú (Срезневский/Sreznevskii 1: 767). Според последните изследвания на 

старобългарски език е бил преведен на практика недовършен житиен текст, 
чийто византийски прототип не е съхранен. По-късният пълен византий-
ски текст е от X в., т.е. разширеният вариант, е достатъчно древен, като се 
има предвид датата на кончината на преподобния Власий Аморийски – на-
чалото на Х в. (18 февр. 910/911/912 г.). От което пък може да се направи 
заключение, че недовършената първоначална версия от старобългарския 
февруарски чети-миней е преведена твърде скоро след възникването му, а 
преводът е обвързан с преславски книжовен център (Мирчева/Mircheva 
2018). За останалите лексикографски справочници делва е непозната дума. 
За останалите славянски езици думата също е непозната. Българският ети-
мологичен речник обобщава опитите за намиране на нейния произход. 
Липсата на славянски успоредици е тласвала изследователите в различни 
посоки. Приведените хипотези свидетелстват за това: „навярно сродно с 
ирландското delb ‘форма’, старокимрийски delu, новокимрийски delw ‘об-
раз, фигура’, още с лат. dolium ‘бъчва, кюп’; заета (?) в тур. диал. delv“ 
(БЕР/BER 1: 336). На фона на тясно обвързаната със свързаните с Преслав 
преводи, в които откриваме делва, съм склонна да приема за релевантна 
цитираната в БЕР хипотеза на Ем. Боев, че думата е с прабългарски произ-
ход и е с алтайско потекло. Боев привежда персийското dälv ‘ведро’ (Боев/ 
Boev 1965). Всеки от двата превода на Римския патерик добавя по 5 упот-
реби на делва. Този път без разночетения и колебания. Явно този предмет 
от бита на българите трайно и безалтернативно е приел за свое наимено-
вание една прабългарска по произход лексема, която е добре позната и на 
днешните поколения носители на езика. Наличието ѝ едновременно в ран-
носредновековни български преводи и в турски език, разбира се, отхвърля 
теза за турско влияние в съвременния български език, но дали в турски то-
ва е заемка, вероятно подлежи на проучвания. Напълно вероятно ми се 
струва проникването да е станало по независими един от друг и в прост-
ранствен, и във времеви смисъл пътища. 

Двата превода на Диалозите на папа Григорий Велики са все още не-
проучен напълно извор на знания. Освен за текстологията, лексикология-
та, теорията и критиката на превода този текст е неоценимо богатство и в 
друг аспект. Търсенето на адекватен превод на чисто битови сюжети, а не 
на сложни богословски теми дава възможност, макар и индиректно и пре-
чупено в конкретния случай през живота на североиталийското монашест-
во, да надникнем в бита и на средновековния българин. Трябва да се приз-
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нае, че по-задълбоченият поглед се натъква на много интересен и на много 
по-значителен от традиционната ни представа в количествено отношение 
прабългарски пласт лексика. Явно много по-многобройни са били и опи-
тите за създаване и на славяно-прабългарски хибриди. Смятам, че изслед-
ванията в тази посока трябва да продължат. 

 
БЕЛЕЖКИ / NOTES 

1 Смятам, че предположението, че преводът на Диалозите на папа Григорий е 
осъществен в Моравия, е надживян в палеославистиката – особено след изданието 
на Кр. Диди (Дидди/Diddi 2001). 

2 За старобългарския превод използвам изданието на Дидди (Дидди/Diddi 
2001). Среднобългарският превод, достъпен на страницата на платформата Encyc-
lopedia Slavica sanctorum, е подготвен от П. Петков по ръкопис от XIV в. – Q.I.275 
от РПБ, Санкт-Петербург. http://eslavsanct.net/index.php?lang=bg. 

3 http://patristica.net/latina/ 
4 http://patristica.net/latina/ 
5 http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/grigor_dvoeslov/index.html 
6 В приложенията към статията представям само тези откъси от текста, в 

които се срещат избраните за изследване лексеми. 
7 Pog 909 – ръкопис от сбирката на М. П. Погодин, РНБ, Санкт Петербург. То-

зи текст е избран за основен в изданието на Кр. Диди (Дидди/Diddi 2001). 
8 Специфичният начин на издаване на Речника на Чешката академия на свезки 

и свързаната с това пагинация не позволяват посочване на цитираната страница. 
9 http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/grigor_dvoeslov/index.html 
10 В апракосите този евангелски откъс не е включен. 
11 И двете изписвания са некоректни. 
12 За сравнение привеждам цитираните текстове по църковнославянската 

Библия: è ðèç¥ 2ãw á¥øà áëåùàù ñ áýë¥ sýëw ÿêî ñíýãú, ÿöýõú íå ìîæåòú áý-
ëèëíèêú ¹áýëèòè íà çåìëè (Марк 9: 3); è ðå÷å ãäTђü êî èñà·è: èç¥äè âî ñðýòåí·å àõàçó 
ò¥ è wñòàâ¥è ñ ·àñóâú ñ¥íú òâîè, êú êóïýëè ãîðíãw ïóòè ñåëà áýëèëíè÷à (Исая 7: 3) 
http://www.sveta-nedelia.org/index.php/biblioteka/27-bibliya/bibliya-na-
tzarkovnoslavyanski-ezik/231-bibliya-na-tzarkovnoslavyanski-ezik 

13 http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/grigor_dvoeslov/index.html 
14 https://ibl.bas.bg/rbe/ 
15 Навсякъде в текста под „масло“ се разбира „дървено масло, зехтин“. 
16 http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/grigor_dvoeslov/index.html 
17 За монасите маслото служело преди всичко за поддържане на кандилата. 
18 МДА – Колекция на Московската духовна академия НИОР, РГБ, ф. 173.I. 
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Приложение 1 
 

Pog 909 36v 
(Дидди 2001: 160) 

Q.I.275 84r PL 66: 159 (Дидди 
2001:148) 

PL 66: 160 

ñåãî èñêóñèòè äðúçíó 
2äèíîãî æå è íýêîãî 
ñâîèa ÷èãîòú. ðèãîíà 
ãЃëåìà îáëå÷å è âú 
ñâî ðèç¥. è â 
ñàïîã¥ îáó. è ñåìó âú 
èì åãî. èòè êú 
áЃæ·þ ÷ë Ѓêó ïîâåëý. 
ÿêî èñê¹øàà è. 
ïîäàâú åìó 
wðóæåíîñöà 
ìíîæàèøà. è ñ íèìè 
æå áðýãà÷·è ïîñëà 
2æå åñòü âóà 
ðóäåðèêú. è âèäèíú. 
î äåñíóþ æå åãî è w 
øóþþ ìíîæüñòâî 
êíЃçü 

òîãî èñê¹ñèòè 
äðúçí©. è åäèíîãî 
íýêî2ãî § ñâîèõ 
ñë¹ãú ð¶ããwíà 
ãЃëåìàãî. wáëý÷å âú 
ñâî© ðèç¥ è âú 
ñàïîã¥ wá¹â è 
òîì¹ âú òîãî èì 
ïîèòè êú áЃèþ ÷ëЃê¹ 
ïîâåëý, ÿêî äà 
èñê¹øà© åãî. 
ïîäàâú åì¹ è 
êîï·wíîñö ìíîãå. 
ñú íèìèæå è 
êîìèò¥ ïîñëà. § 
äåñí© æå åãî è § 
ëýâ© ìíîæüñòâî 
êísü è âîèíú ïîñëà 

Ôï‡ôïí ðåéñAóáé 
Tôüëçóåí. $Åíá äÝ 
ôéíá ô™í á ôï‡ 
óðáèáñßùí, 
>Ñßããùíá 
ëåãüìåíïí, ]ìößóóå 
ôïqò Uáõôï‡ sìáôßïò 
êáp ôïqò 
‰ðïäÞìáóéí 
‰ðåäçóåí, êáp 
ôï‡ôïí Tê ô© 
Uáõôï‡ Uáõôï‡ 
|íüìáôé ðïñåèè\íáé 
ðñ{ò ô{í ôï‡ èåï‡ 
Díèñùðïí 
TêÝëåõóåí, ›ò 
ä\èåí ðåéñÜæùí 
á ô© äïñèöüñïõò 
ðëåßïíôáò. Ó†í 
á ôïqò äS êáp 
êüìçôáò BðÝóôåéëå, 
ôïõôÝóôé Âïýë, 
Ñïõäåñqêïí êáp 
Âëßäçí, Tê äåîé™í 
ôå á ôï‡, êáp Tî 
å ùíýìùí ðëÞèç 
Bñ÷üíôùí êáp 
ôñáôéùô™í 
ðïñåõè\íáé 
ðñïóÝôáîåí 

Quidam vero ejus 
spatharius Riggo 
dicbatur, cui 
calceamenta 
praebuit, eumque 
indui vestibus 
regalibus fecit, 
quem quasi in 
persona sua 
perdere ad Dei 
hominem 
praecepit. In cujus 
obsequio tres qui 
sibi prae caeteris 
adhaerere 
cnsueverant, 
comites misit, 
scilicet, Vulteric, 
Ruderic et Blidin, 
ut ante servi. Dei 
oculos ipsum 
regem. Totilam 
esse simulantes, 
ejus lateribus 
obambularent; cui 
alia quoque 
obsequie atque 
stratharios 
praebuit 

 
Приложение 2 

 
Pog 909 58v 
(Дидди 2001: 237) 

Q.I.275 119v PL 77: 234 (Дидди 
2001: 236) 

PL 77: 233 

ð¥äàþùå æå 
âúïðîñèøà è ãë Ѓùå. 
êîãî ïî òåáý wЃ÷å 
ïàñòóõà èìýòè 

ïëà÷©ùå æå 
âúïðàøààõ© åãî 
èìýòè õîùåìú. êú 
íèìæå ïððPђ÷üñê¥ìü 

Êëáßïíôåò äS 
]ñþôïõí á ôüí, 
ëÝãïíôåò· Ôßíá ìåôÜ 
óå, ðÜôåñ, ðïéìÝíá 
Tó÷çêåíáé 
ìÝëëïìåí΄Ðñ{ò ï ò 

Eum flendo requis 
erunt, dicentes: 
Quem post te, Pater 
hubimus? Quibus 
ipse Pater per 
prophetiae spiritum 
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õîùåìú. ê íèìúF 
ïððPђ÷üñê¥èìú 
äЃõîìú §âýùà ãЃë 
ïî êîíñòíò·è 
ñòàâëàðþ. ïî 
ñòàâëàð·è êíàôåþ. 
ãîðå òåáý ãðàäå 
àê¹èåñêú... 
ïàñò¥ðí¥è ïðòTђëú 
òî öðЃêâå ïð·àòú 
àíðDå ñåãî ä·àêîíú 
èæå èíîãDà âîåâîäà 
âåðåäîíåñêú. ãðàä¥ 
æå êîíüñê¥ ñòðý-
æDàøå. èæå áî ¨ ñó-
ùà æèçíè §øå-
Dø¹. âú åïêTђüñêîN 
ñòåïåíè èîâèíú 
èìýíè. èæå â òîN 
ãðàäý áýë÷·è áý 

äõЃîìü §âýùà ã Ѓë. 
ïî êîíñòàíò·è, 
ñòàâëàðý. ïî 
ñòàâëàðè, êíàôåà. 
ãîðå òåáý ãðàäå 
àê·èíå... 
 ïàñò¥ðíîå 
ïîïå÷åí·å òî öðêЃâå 
ïðèòü àíäðåà 
ä·àêwOђ åãî. èæå 
íýêîãäà 
âîèíüñê¥ìü ÷èíîNђ 
ñòà êîíåìü 
ñòðýæàøå. è òîìó 
æå § íàñòî©ù© 
æèçíè wøåDøþ íà 
åïêTђïüñê¥è ñòåïåíü 
âúçñò©ïè èæå âú 
ñâîåìü ãðàD ãíàôåè 
áý 

äé@ ôï‡ ô\ò 
ðñïöçôåßáò 
ðíåýíáôïò Bðåêñßèç, 
ëÝãùí· Ìåô@ 
ÊùíôÜíôïíïí 
óôáõëÜñçí, ìåô@ 
óôáõëÜñçí êíáöÝá. 
Ï áß óïé, ðüëéò 
<Áêõßíç... ô[í 
ðïéìáíôéê[í 
öñïíôßäá ô\ò á ô\ò 
Têêëçóßáò TäÝîáôï 
<Áíäñßáò } ôïýôïõ 
äéÜêïíïò,  óôéò ðïôS 
ô™í óôñáôéùôéê™í 
âåñÝäùí ôï†ò 
óôáýëïõò ô™í 
uððùí Töýëáóóå. 
Êáp ôïýôïõ äS Tê 
ô\ò ðáñïýóçò æù\ò 
‰ðï÷ùñÞóáíôïò, årò 
ô{í ô\ò Tðéóêïð\ò 
âáèì{í <Éùâqíïò 
êáôÜíôçóåí,  óôéò 
Tí ôi ðüëåé êíáöå†ò 
‰ð\ñ÷å  

respondit, dicens: 
Post Constantium, 
mulionem; post 
mulionem, 
fullonem. O te, 
Aquine, et hoc 
habens… Quo 
defuncto, ejus 
Ecclesiae 
pastoralem suscepit 
curam Andreas 
diaconus illius, qui 
quondam in 
stabulis itinerum  
 
cursum servaverat 
equorum. Aigue 
hoc ex hac 
subducto, ad 
episcopatus 
ordinem Jovinus 
accersitus est, qui 
in eadem urbe fullo 
fuerat. 

 
Приложение 3 

 

Pog 909 35r 
(Дидди 2001: 143) 

Q.I.275 81r–81v PL 66: 155 (Дидди 
2001: 142) 

PL 66: 156 

ìëðTђäí¥è æå wЃöü 
ïîâåëý êú ñåáý 
ïðèíåñòè è. åãîæå 
ðóêàìè âçòè íå 
ìîãîøà. ÿêîF 
ïàäøå2 ñ êàìåí·å 
ñú ñòýí¥. íå òîêìî 
åãî òýëî íî è êîñòè 
ñúòðîøà. íå ìîãóùå 
æå ¹áî ñåãî ð¹êàìà 

ìëTђðDíýèø·è §Ѓöú 
ïîâåëý ñåãî êú ñåáý 
ïðèâåñòè. 2ãîæå 
ð©êàìà ïîíåñòè íå 
âîçìîãîø, çàíå 
ïàäúøå2 êàìåí·å 
íå òú÷· åì¹ òýëî 
í© è êîñòè 
ñúêð¹øè. íåìîùíî 
¹áî èì©ùå íà 

>Ï äS 
óõìðáèÝôáôïò 
ðáô[ñ ðñïóÝôáîå 
ôï‡ôïí ðñ{ò Uáõô{í 
Tíå÷è\íáé,  íôéíá 
ôáqò ÷åñópí Hñáé 
ï ê tó÷õóáí, êáô< 
 ôé ïr ðáðôùêüôåò 
ëßèïé Bð{ ôï‡ 
ôïp÷ïõ ï  ìüíïí 
á ôï‡ ô{ ó™ìá 
Bëë@ êáp ô@ |óôA 
óõíÝôñéøáí. 
<ÁäõíÜôùò ï í 

Tune idem Pater 
Benedictus 
dilaceratum puerum 
ad se deferri jubet. 
Quem portare non 
nisi in sago 
patierunt: quia 
collapse saxa 
parietis, non solum 
ejus membra, sed 
etiam ossa 
cootriverant. 
Praecepitque vir 
Dei statim eum in 
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âýçDâèíãíóòè. ë¹÷-
øå ïîì¥ñëèøà íà 
ãóáåðh âúçëåùè åìó. è 
òîêî êú ÷þäî-
íîñíîìó âåíåäèêòó 
âíåñòè 

ð©êó ÿêîæå ðåcђ ñ 
òîãî âúçòè í©æEíî 
âúìýíèø êú 
ïîêðîâú âúëîæèò· 
åãî 

V÷ïíôåò ôáqò 
÷åñóßí, ›ò 
åtñçôáôáé, ôï‡ôïí 
Hñáé, Bíáãêáqïí 
^ãÞóáíôï Tí óáãß¥ 
Bíáêëqíáé á ôüí,  

cella sua psiathio 
quod vulgo matta 
vocatur 

 
Приложение 4 

 

Pog 909 45v–46r 
(Дидди 2001: 185) 

Q.I.275 98v PL 66: 185 (Дидди 
2001: 184) 

PL 66: 186 

ñåáå ÷òTђí¥è wЃöü íà 
ìëòЃâó äàñòü. íà 
ìýñòý æå òîN. íà 
íåìæå ñú áðàò·åþ íà 
ìë Ѓòâý ñòîùå 
äåëâè òùà áøå. 
ïîêðîâîìú ïîêðîâåíà. 
è âíåCäà æå ñòЃ¥è 
îЃöü òðüïøå íà 
ìë Ѓòâý íà÷àòü 
¹ñòüå ïîêðîâè òî 
äåëâè íàä¥ìàòè ñ 
ìàñëó. âúñê¥ïýâøþ 
ìíîæåñòâîN äåëâè. 
2ìóæå ïîòåêøþ è 
âåçíåñø¹ ñ 
âúçäðàñòüøåìó 
ìàñë¹. ÷ðåñú 
äåëüâüíîå ¹ñò·å 
ïðýëèâàòè ñ 
íà÷àòü ... âèäýâøå 
âú åäèíî âðåì. âú 
ìåãíîâåí·è w÷åñè 
á¥âø¹ § áЃà 

÷òTђí¥øè wЃöú ñåáå 
íà ìëЃòâ© äàTђ. íà 
ìýñòý æå wíîC ђ 
ñòîÿøå äåëâà 
ïîêð¥âàëîì 
ïîêðúâåíà. âúíåãäà 
æå ÷òTђíîì¹ wЃö¹ 
ïîæäàâø¹ íà 
ìë Ѓòâý, íà÷òü 
ïîêð¥âàëî òî 
äåëâ¥ ïîäâèsàòè 
ñ. ìàñë¹ 
èñïëúíèâø¹ ñ âú 
äåëâý, åì¹æå 
ïîäâèã°ø¹ ñ è 
âúçâ¥ñèâø¹, 
¹ìíîæúøå2 ñ 
ìàñëî § ¹ñòíà 
äåëâ¥ ïðýòåLђ  
... è ïà÷å æå 
âèäýâøå âú 
åäèíîì ÷àñý 
á¥âøåå § áЃà 
ïðýèçùíîå 

<Åí äS ô© ô{í 
Eãéïí ðáôÝñá 
ðñïóêáñôåñåqí Tí 
ôi ðñïóåõ÷i, _ñîá 
ô{ ð™ìá ôï‡ 
á ôï‡ ðéèÜñéïõ 
êïõößæåóèáé, ôï‡ 
Tëáßïí 
ðëçèõíèÝíôïò Tí 
ô© ðßè¥. Ï ôéíïò 
êéíçèÝíôïò ôå êáß 
‰øùèÝíôïò, ô{ 
á îçèåí Vëáéïí ô{ 
ôï‡ ðéèáñßïõ 
óôüìá ‰ðåñâëýóáí 
... êáp ìÜëéóôá 
sùñáêüôåò ô[í Tí 
ìéLêáéñï‡ …ïði 
ãåíïìÝíçí ðáñ@ 
èåï‡ ‰áëßíïõ 
óêåýïõò |ëßãïí 
ðÜíõ Vëáéïí 
V÷ïíôïò, ðßèïò 
‰ðåñâëýóáíôá 
Tëáßïõ BðÝäùêåí 

Comque sanctus vir 
in oration 
persisteret, coepit 
operimentum 
eqjusdem dolii oleo 
excrente sublevari. 
Quo commoto atque 
sublevato, oleum 
quod excreverat, 
ora dolii transiens, 
pavimentum loci in 
quo incubuerat 
inundabat …  
Nec erat jam ut 
quisquam de ejus 
promissionibus 
dubitare posset, qui 
in uno eodemque 
momento pro vitreo 
vase pene vacuo 
plenum oleo dolium 
reddidisset 
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ïðåâåë·þ ïîñýùåí·þ. 
ñòüêëíó áî ñúñ¹äó 
ìàñëà âåëìè 
èì¹ùþ. äåëâè 
ïðåèçëèâàþùà ñ 
ìàñëà âúäàñòú 

ïîñýùåí·å. ðàäè 
ñòúêëýíàãî ñúñ©äà 
ìàëî sýëî ìàñëà 
èìùà, äåëâ© 
ïðýëèâà©ùà ñ 
ìàñëîì âúçäàTђ 
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