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TRANSLATION OF JOHN OF DAMASCUS’ DE FIDE ORTHODOXA
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Abstract: The subject of this paper is the lexicosyntactic method of term coinage in
John the Exarch’s Translation of De Fide Orthodoxa – special terminology is coined by
combining words. Terminological phrases are divided into: simple and complex (according
to the number of their constituent words) and attributive and objective (according to the
syntactic links between the constituent components). The terminological phrases with a
personal name in their structure are put in a separate group. Special attention is paid to the
phenomenon of semantic condensation in the lexicosyntactic term creation.
Key words: Old Bulgarian lexicology, terminological lexis in the Old Bulgarian language,
John the Exarch, “Nebesa”

Един от най-актуалните въпроси на историческата лексикология
днес е въпросът за развоя на терминологичния пласт лексика в българския
книжовен език от неговото създаване до наши дни. Разработването на
тази проблематика има първостепенно значение, защото историята на
терминологията като езиково явление е въпрос, засягащ не само еволюцията
на отделните национални езици, но и изобщо развитието на цивилизацията,
науката и културните интерференции между различни групи общества.
Проучванията в тази насока стават още по-навременни сега, когато България
като член на ЕС трябва да разкрие своето изконно културно присъствие
на Стария континент, наследството, което носи в качеството си на древна
европейска цивилизация и един от водещите в миналото фактори за духовния
растеж на немалко от народите, населяващи тази част на света. Научните
дирения в тази област биха хвърлили светлина върху пътищата, които водят
от някогашния духовен дуализъм на Европа към нейния плурализъм, явил
се в резултат от засилване националното самосъзнание на нейните народи.
Йоан-Екзарховият превод на Йоан-Дамаскинoвото “Точно изложение
на православната вяра”, известен в науката под името “Небеса” или
“Богословие” (нататък ЙоЕБ)1, е особено подходящ за проучвания в областта
1

Лексикалният материал се извлича от образцовото критическо издание на паметника, изготвено от
Линда Садник (вж. Садник 1967-1983).
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на терминопроизводството през Средновековието, като се има предвид
неговата представителност за развитието на книжовния ни език във времето
X-XI в. С него се поставя началото на философската и теологическата мисъл
у българите. Измежду най-големите постижения на Йоан Екзарх в този
труд е тъкмо създаването на първата славянска философска категориалнопонятийна система и терминология.
Способите за терминопроизводство в старобългарски език и в частност у ЙоЕБ са три: лексико-морфологичен (посредством афиксация), лексико-семантичен (посредством терминологизация на общоупотребима дума)
и лексико-синтактичен (посредством съчетаване на пълнозначни елементидуми). В резултат на това се продуцират два структурни типа термини:
1. Термини думи, които от своя страна биват:
а) термини прости думи: алъчьба култ.-рит. ‘пост’, безвещьствьнъ
‘нематериален’2, вещьство космол. ‘елемент’3, господьства ангел. pl t
‘господства’4, добро етич. ‘добро’5, зьдани¬ космол. ‘Божият творчески акт’,
умъ антроп. ‘ум’6 и т.н.
б) термини сложни думи: боговýдýние гносеол. ‘богопознание’,
богодуховьнъ библ. ‘боговдъхновен’7, вьсемог¥ теол. ‘Всемогъщ’8, животворьнъ
тринит. ‘който вдъхва живот’9, пакыпорождьство мист. ‘новораждане’10,
православьнъ култ. ‘православен’11 и пр.
2

3

безвещьствьнъ
а) теол. В абсолютен смисъл свойство на Божествената природа: Едино по истинý безвещьствьно божьство
105а, срв. 172а;
б) ангел. В относителен смисъл свойство на духовните твари – ангелите: аньгелъ ... бесплътьнъ же ... и
безвещьствьнъ, еликоже къ намъ прележящее 105а, срв. 104а (вж. Илиева 2013: 265).

Всяка от първичните съставки на материята, от комбинацията на които се образува цялото многообразие
на предметите на материалния свят (вж. Илиева 2013: 274).
4

Название на първата ангелска степен във втория чин на безплътните сили според небесната йерархия
на св. Дионисий Ареопагит (вж. Илиева 2013: 282).
5

Основна морално-етическа категория, чрез която се изразява нравствената оценка на поведението на
човека (вж. Илиева 2013: 283).
6

Понятието ‘ум’ не е познато в Свещеното Писание на Стария Завет, а в Новия Завет се среща само три
пъти (Мк. 5:15, 12:33; Лк. 8:35). В ап. Павловите послания и оттам в патристичната литература терминът
прониква вероятно от Аристотел или стоическата антропология. Душата според Сократ и Платон съдържа
в себе си ума като отделна своя способност, като орган на съзнателния живот (Срв. 199а), на мисленето
(Срв. ЙоЕБ 41а,б, 57б) и на познанието (Срв. ЙоЕБ 17а, 60б). В „Точното изложение на православната вяра”
умът е най-вече орган на мисленето като теоретична (познавателна) човешка дейност (ЙоЕБ 257а) (вж.
Илиева 2013: 355).
7

Определение, с което се означава особеното свръхестествено въздействие на Св. Дух върху писателите
на Божественото Откровение. Също така свойство на Писанието, по силата на което то се възприема като
истинно и непогрешимо слово Божие, а не като лично творение на свещените писатели.
8

Свойство на Божията воля, състоящо се в силата й да извърши всичко, което не противоречи на Неговата
природа
9

Определение на Третото Лице на Пресв. Троица.

10

С този термин се означава таинственото благодатно възраждане за нов, праведен и свят живот в
единение с Бога, което се извършва в тайнството кръщение
11

Който правилно слави Бога, отразявайки точно и в пълнота Божественото откровение, без да приема
нищо вън от това откровение и без да прибавя към него нищо.
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2. Термини словосъчетания: чудо лъжее, прьв¥и образъ, дрýво жизни.
В тази статия ще изложа само един от начините за терминообразуване
в старобългарски език, а именно чрез лексико-синтактично съчетаване на
пълнозначни елементи-думи.
Чрез лексико-синтактично терминообразуване се създават
терминологични синтагми – разчленими (описателни, свободни)
съединения на два, три и повече терминоелемента12 пълнозначни думи,
които представляват смислово, граматично и назоваващо единство, т.е.
всяко словосъчетание означава определено понятие или обект и като такова
се явява отделна номинативна единица13.
Посредством прибавяне на уточняващи определения към
дадено съществително – носител на основното значение, се получава
атрибутивно словосъчетание с терминологична функция: ветхии завýтъ,
новĄи завýтъ библ. ‘двата основни дяла на Св. Писание’, .плътьно¬ пришьстви¬
христол. ‘пришествие в плът’., изборъ добрĄи етич. ‘добродетел’, сĄнъ бЃжии
тринит. ‘Второто Лице на пресв. Троица’, иконьно¬ чьтени¬ култ.-рит.
‘иконопочитание’ великъ дьнь мист. пасха. Перифрастичните глаголни
конструкции, образувани посредством [съ]творити, приªти и др. също
образуват терминологични словосъчетания14:
служб©
съборъ

с©дъ
творити

грýхъ

приªти
м©к©

пост©пьно
бес тьлª сътворити, грц. Böèáñôßæù.
Съобразно числото на терминоелементите, от които са изградени
терминологичните словосъчетания, се различават прости терминологични
словосъчетания и сложни терминологични словосъчетания15.
I. Прости терминологични словосъчетания
Те се състоят от два терминоелемента, които са пълнозначни думи. В
ЙоЕБ се срещат следните типове терминологични словосъчетания:
1) Атрибутивни словосъчетания:
12

Терминоелементът е най-малката структурна единица, от която е изграден един термин. Различават
се терминоелементи изходни основи, афикси, а в словосъчетанията с терминологична функция –
пълнозначни думи (вж. Манолова 1984: 8).
13

Манолова (1984: 41).

14

Срв. наблюденията на Й. Вашица върху Методиевия превод на Номоканона (вж. Вашица 1955: 21).

15

Манолова, Л. Българска терминология. …, с. 41.
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a) прилагателно (качествено или относително) + съществително:,
свто¬ писани¬ библ., сĄнъ чловýчь христол.’Син Човечески’, водьно¬ крьщени¬
мист. ‘водно кръщение’, хлýбъ обьщеванĄи мист. ‘хляб на общението,
евхаристиен хляб’, звýздно¬ чисм16 космол. ‘астрология’, страшьно¬ с©дище
есхат., самовластьная воля антроп. ‘самоопределение’, велико¬ пощени¬,
иконьная чьсть (термини от ритуала и богослужението);
b) числително + съществително: ¬дино с©щьство тринит.
‘единосъщие’, прьвая вина космол. ‘първопричина’, прьвĄè образъ онтол.
‘първообраз’, въторĄи законъ библ. ‘Второзаконие’, прьвĄи м©ченикъ агиол.
‘първомъченик’, пѦтая плъть космол. ‘пето тяло’;
c) наречие + причастие: ¬динако имĄи/¬динакĄи сĄè] ›óáэфщò
V÷ùí онтол. ‘тъждествен’ и особь сĄи онтол. ‘самостойно съществуващ’,
присно сĄи теол. ‘Вечно съществуващият’, долу периво естеств. ‘стремящо
се надолу’, горý несомо естеств. ‘стремящо се нагоре’, въскорý с расĄпая
естеств. ‘тленен;
d) съществително + съществително в апозиционна връзка: богъ
отьць тринит. ‘Първото Лице на пресв. Троица’, богъ сĄнъ тринит.
‘Второто Лице на пресв. Троица’, законъ-положени¬ библ. ‘законоположение’;
e) местоимение + съществително вься тварь, вьсе творени¬ космол.,
грц. τ@ Eðáíôá ‘всемир’; сь/сьде сĄи миръ космол. ‘този свят тук на земята’;
f) причастие + съществително (не)уготованная/готова вещь космол.,
грц. ðńď/űποκειμένη ‹лз17;
2) Обектни словосъчетания: врýдъ не приемляи теол. ‘неподлежащ
на външно въздействие’18, вьсему видьць теол. ‘всевиждащ’, къ богу служьба
‘богослужение’, трэб© положити ‘принасям жертва’, служьб© приносити ‘служа,
принасям служба’, служьб© приªти ‘служат ми’, молитв© приносити, молитвĄ
творити ‘молитствувам’ (термини от ритуала и богослужението);
3) Словосъчетания от прилагателно + съществително в тв. п. с
ограничителна функция: мэстомь разьнъ, лэтъмь различьнъ ‘детерминиран
по място и време’ (термини от онтологията);
4) Терминологични словосъчетания от собствени имена:
В отделна група се обособяват терминологичните словосъчетания
със собствени имена в състава си. Те биват два вида – отприлагателни и
отсъществителни:
16
17

За превода на Bóôñïëïãßá посредством звѣздно¬ чисмвж. критиката у Leskien (1903: 48-66).

Първична материя, недиференцирана праматерия в противовес на нейните многообразни конкретни
форми (вж. Илиева 2013: 274).
18

В обективно-идеалистическите философски системи духът се възприема като творческо активно
начало (ðïéçôéê{ò, Tнеñгüò) в противовес на инертната и пасивна материя (ðáèçôéêüí) ‘подлежащ на
външно въздействие’. В качеството си на действен субект Бог е по необходимост BðáèÞò ‘неподлежащ на
външно въздействие’ (вж. Илиева 2013: 277).
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а) Отприлагателни терминологични словосъчетания:
Характерно за отприлагателните терминологични словосъчетания е
това, че собствените имена служат за произвеждащи основи на прилагателни
терминоелементи, например:
савели¬въ съвъкупъ – тринитарна ерес, според която Отец, Син и
Св. Дух не са отделни, самостоятелни лица, а само външни форми на
проявленията на едното божество в света.
ари¬въ раздэлъ – тринитарна ерес, която отрича троичността на Бога.
Съществува само един едноличен Бог. Син и Дух Свети са само висши и
първородни твари, необходими посредници при сътворяването на света.
оригеньскъ построи – термин, обозначаващ учението на Ориген за
домостроя на творението. Всичко се подчинява на една цел – да се съедини
с Бога, откъдето произтича, че реалността на материята не е самостойна
и всички твари притежават безсмъртна душа (животни, небесни тела и
т.н.)
мосύовъ законъ – Законоположителното петокнижие на Мойсей
хрьстовъ законъ – Така се нарича в противовес на Мойсеевия закон
Евангелието, което е Христовата проповед за правилата на християнската
нравственост19.
Към този вид синтагми със специално значение се отнасят и
наименованията на библейските книги с относително прилагателно в
състава им, означаващо името на автора (паримия соломоня; прэм©дрость
соломоня; матфэино, маръково, лучино, иоаново евангели¬) или името на основния
персонаж (къниг¥ есфирьск¥ª, руфьск¥ª, иовов¥).
б) отсъществителни терминологични словосъчетания:
Характерно за отсъществителните терминологични словосъчетания
е, че съществителното собствено име е терминоелемент в терминасловосъчетание, например:
древльнии адамъ св. истор. ‘първият човек, когото Бог създал от пръст’.
нов ¥ и адамъ христол. ‘едно от наименованията на Господ Иисус
Христос в качеството му на възстановител на първозданото достойнство
на човека’.
19

Двата термина мосύовъ законъ и хрьстовъ законъ са в отношение на допълнителна дистрибуция.
Ако старозаветният закон има преди всичко юридически смисъл, новозаветният се явява понятие
от областта на етиката. Този закон принадлежи априорно на човешката духовно-нравствена
същност. Той е неизменен и всеобщ, валиден за всички хора през всички времена, а не само за
един народ в определена историческа епоха. Това е вътрешният Божи закон – свидетелството на
съвестта, а Божиите заповеди, дадени на Мойсей са външният. Външният закон е даден поради
неизпълнението на вътрешния (вж. Илиева 2013: 289).
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II. Сложни терминологични словосъчетания
Те притежават три или повече терминоелемента, които са пълнозначни
думи, например: присно ¬динакĄи сĄи теол. ‘Приснотъждествен’20 и никое«же
мэро« зна¬мъ теол. ‘безмерен’21, отъ небĄтья /нес©щьства въ бĄтие/ с©щьство
прити /прýвести /извести космол. ‘бивам създаден, респ. създавам от небитието’22
и сьде сĄи миръ космол. ‘този тук свят’, вься съжизаемая трэба рит.-богосл.
‘всесъжение’.
При проучването си върху терминообразуването в ЙоЕБ се натъкнах
на още едно интересно явление от областта на лексико-синтактичното
терминообразуване – т. нар. семантична компресия (кондензация).
Според А. Ф. Журавльов механизмът на семантичната компресия се
състои във включването в семантиката на някоя дума значението на друга
дума, свързана синтагматически с първата по такъв начин, че едната от
думите, влизащи в някое словосъчетание, съдържа в себе си значението на
словосъчетанието като цяло23.
В ЙоЕБ се срещат следните видове семантична компресия:
1. Семантична компресия, при която субстантивираното прилагателно става носител на терминологичното значение на цялото
терминологично словосъчетание: бесловесьная, душьная, бездушная (sc.
с©щьства), богослов[ес]ьная (sc. писанья, грц. ãñáöÞ)24, плава«штая (sc. звýзда).
Тези прилагателни се явяват изключително в пълната си форма, която
им придава генерализиращо значение: нерожьствьно¬ и рожьствьно¬
разлучьнý разумýваимъ 90б.
Като семантична кондензация, възникнала по пътя на съкращаването на изходна начална фраза ‘книгите на пророците и евангелистите’,
‘посланията на апостолите’, ‘пастирските и учителските наставления’, може
да се схване и употребата на несъгласуваното определение за означаване на
определяемото в:
20

В Божието битие няма възрастване или намаляване, еволюция или промяна. Това е битие без минало
и бъдеще, а само винаги еднакво, винаги едно и също, тъждествено на себе си настояще. Илиева, Т.
Tерминологичната лексика..., с. 364. Срв. също Дюлгеров, Цоневски (1947: 49).
21

Неизмерим, безграничен, диференциален признак на Божествената природа (вж. Илиева, Т.
Tерминологичната лексика..., с. 265.) Срв. също Дюлгеров, Цоневски (1947: 46).
22

Християнското понятие за небĄти¬ се отличава коренно от античното, според което небĄти¬ се
отъждествява с неживата материя. Това понятие изключва предположението, че материята в първичен и
неустроен вид е съсъществувала извечно независимо от Бога и Той само като художник й е придал форма
(дуалистичен възглед), вж. ЙоЕБ 45а; ...§ небĄтья въ бĄть¬ прύвести – актуализация, творчески акт на
Бога, при който всичко съществуващо е създадено от нищо, възникване, привеждане от небитие в битие,
обективиране на извечно съществуващите в Божието съзнание идеи. В този терминологичен израз
е разкрита една от страните на изменението на тварното битие – преминаването му от състояние на
възможност в състояние на действителност под въздейсвието на активния Субект. Постоянният преход
от небитие в битие и пак в небитие се явява всеобщ принцип на сътворената природа (Илиева 2013: 273).
23
24

Журавлев (1982: 62-65).

Л. Садник обяснява тази употреба на прилагателното в ЙоЕБ с текстологична причина – изпускане на
определяемото. Тя се опира в това си становище на Бодянски, който отбелязва в S. 114 елипса от седем
букви от писанья.
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И законъ же и прЃрци, евнглсЃти и аЃпли и пастуси глЃаша и учители 306б.
2. Семантична компресия, при която терминоелементът – съществително име става носител на терминологичното значение на цялото
терминологично словосъчетание, напр. писание (вм. сЃтое писание), отьць (вм.
богъ отьць), и др.
Сложното терминологично словосъчетание § небĄтия въ бĄти¬
прýвести, грц. Tê ôï‡ м[ Ђντος εrò τ{ εxνáé ðáñÜãåéí някъде се явява в
компресирани форма въ бĄти¬ извести, 52б въ бĄти¬ прýвести, 58а, 103б, 104а,
119а, 155б из небĄтья извести.
Доколкото „Богословие” е преводен текст, при анализа на
словосъчетанията със специална терминологична функция неизбежно
възниква и въпросът за тяхното отношение към гръцката подложка. Тук е
интересно да отбележа, че в ЙоЕБ при превода на редица терминологични
словосъчетания се наблюдава закономерността ‘попълване на словосъчетанието’, характерна за смисловия превод25, например: разумъ дати :
ãí™íбй Bðïêáëýðôů (17а), (не) уготованная (готова) вещь : (ðńď)űποκειμένη ‹лз
(119а, 200б, 57б) дЃхъ сЃтĄč : pneuma Kuriou πνε‡μб, законъ творити : фзсЭщ νьμпн
(329б); цркЃви творити Tãåßñù νáьн (296а), грэхъ творити : ðïëéôåýïìáé Cìáñôßáн
(247б), молитв© приносити : ðñïóåõ÷[н ðñóÜãåéн (337а).
В случаите на смислов превод, когато е предпочетен нееднороден
спрямо гръцката изходна форма начин на превеждане, преводаческото
решение е в полза на модел, който вече е утвърден в езика приемник. Тук
се разкрива една от особеностите на старобългарската лексикална норма
– нейната възпроизводимост в текстове с различна жанрова природа
поради високия й книжовен престиж и ясните структурни признаци на
разпознаваемост на моделите.
Немалко са случаите на превод с нарушаване на количествената
симетрия между двата текста, при които срещу гръцко словосъчетание стои
една дума в старобългарски език или обратно26: BðáèŢò приимьникъ врýда (56а
с отрицание); ìýóôçò таинý видьць (175а); ìåñéêüò въ чсти сво (100б); ô@ ðÜнôá
все с¬ (49б);
›óáэфщò V÷ùí ¬динакĄи (56а); á€озфйк[ äýíáìéò растени¬ (181а);
В ЙоЕБ има значителен брой случаи, в които даден гръцки термин
на различни места се превежда от една дума или от съчетание от две думи.
Например Bðïêáëýðôù се предава с являти (15б, 112а, 246б), но и с разумъ
25

Този принцип е дефиниран от Е. М. Верешчагин. Той засяга смисловия превод и се състои в
това, че ключовите и зависимите думи в словосъчетанията се превеждат различно: влиянието на
изходния текст е решаващо при превода на ключовите думи, а зависимите думи се превеждат по
общи семи само в областта на несъвпадение на културите. При съвпадение между християнската
и славянската култура зависимите думи се превеждат по принципа на допълнителността на
славянските съчетания на езиковите единици (вж. Верещагин 1971: 72}.
26

Тук не разглеждам случаите на количествени нарушения при сложните думи.
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дати (15б, 16а, 17а); срещу гръцкото Uêïõóßùò на едно място стои по своеи воли
(314б), а на друго самохотью (116б, 198а bis); ðáèçôüò отговаря ту на страстьнъ
(220а), ту на врýдъ ïð·емлѦи (31а); на ðïñíåßá съответстват скврьно дýло (210а)
и бл©дъ (336б) и т. н. Паралелното съществуване в текста на отделна дума и
съчетание като съответствия на един и същ гръцки термин е свидетелство
за тяхната взаимозаменяемост в определени позиции, цели обогатяването
на речниковия запас на превода или е контекстово обусловено. В други
случаи то говори за превеждане ad hoc, създаване на нови терминологични
единици в процеса на самия превод.
Изнесените факти за пореден път показват, че чрез своя превод
Йоан Екзарх допринася за развитието не само на старобългарската
и старославянската книжнина, но и на старобългарския и общо на
славянските езици. Той създава голям брой съвършено нови думи и
обрати на речта, явявайки се истински ковач на ново словно богатство
като изразно средство на новата българска книжовност. Разгледаният
способ на създаване терминологични номинативни единици засяга само
една част от проблематиката на терминообразуването в старобългарски
език. В светлината на изнесения материал става ясна необходимостта
от пълно проучване на терминологичния пласт лексика в класическите
старобългарски паметници, както и в тези от Преславското книжовно
средище.
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Съкращения
ангел. – термин от учението за ангелите (ангелология)
антроп. – термин от учението за човека (антропология)
библ. – термин от библеистиката
естеств. – термин от естествознанието
есхат. – термин от учението за свършека на света (есхатология)
етич. – термин от нравственото богословие (християнска етика)
космол. – термин от учението за сътворението на света (космология)
култ. – термин от християнския култ
мист. – термин от учението за църковните таинства (мистериология)
онтол. – термин от онтологията
рит. – термин от християнския ритуал
св. истор. – термин от свещената история
теол. – термин от теологията (учение за Бога Сам по Себе си)
тринит. – термин от тринитарното богословие (учение за Пресветата Троица)
христол. – термин от христологията (учение за Богочовека Иисус Христос)

