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Георги Минчев (София, България) 

Известната българистка Тереса Домбек-
Виргова, съставителка и преводачка на 
антологията, предупреждава още в пред-
говора: „Многовековната история на ста
рата българска книжнина е позната в 
Полша чрез малобройни откъслеци. Ан
тологията „Седемте небеса и земята" може 
да попълни тази празнина само в известна 
степей и съзнателно не си поставя за за
дача нито да прави историколитературен 
обзор на старата българска книжнина, 
нито да коментира всеобхватно срещаните 
неведнъж от текстолозите на произведе-
нията трудности" (с. 11). Тази констата
ция отразява реалното състояние при пред-
ставянето на старобългарското слово не 
само в Полша, а въобще в чужбина — 
общо правило е да се превеждат произве
дения на българската литература от Бо-
тев насам, като по този начин се формира 
представата за една култура с малко по-
вече от едновековна традиция. Затова пър-
вата голяма заслуга на Т. Домбек-Вир
гова е именно в популяризирането и на 
„другата" българска литература, прежи-
вяла многовековно развитие, оказала влия
ние не само върху средиовековната книж
нина от Slavia orthodoxa, но и върху на-
шата възрожденска литература. А ко се 
изключат преводите на Тадеуш Лер-Спла-
вински1 и на Александър Наумов и Ю. 
Корнхаузер2, средновековната ни писме-
ност е непозната на широкия кръг полски 
читатели. 

В краткия предговор се излагат основ-
ните периоди в развитието на старата бъл
гарска словесност, засяга се отношение-

1 Т. L e h r - S p l a w i n s k i . Zywo' 
ty Konstantyna i Metodego (obszerne)· 
Poznan, 1957. 

2 Вж. статията на S. U r b a ή с z у к. 
Dwa zabytki staro-cerkiewno-slowianskiej 
poezji: „Proglas" i „Modlitwa abecadlo-
wa". — B. Pame.tnik Slowianski, 1972. 

то старобългарска — византийска култу
ра, споменават се най-известните книжов-
ни средигда и автори. Още тук проличава 
основната съставителска концепция на 
преводачката: когато разглежда възник-
ването и разпространението на апокрифи
те, тя ги определя като „плебейска лите
ратура", създавана главно от низшето ду
ховенство, като антитеза на официална-
та книжнина3 (с. 6—7). Тази литература 
попълвала празнините в Стария и Новия 
завет, предлагала колоритни сюжети, обяс-
нявала в достъпен вид християнската 
догматика. В тези няколко реда личи стре-
межът на Т. Домбек-Виргова да запознае 
читателската публика със съчинения, близ
ки до представите й за съвременна лите
ратура (и то съвременна литература с раз
влекателен характер) — ще бъдат пред-
ставяни произведения с „оригинален" ха
рактер, занимателна фабула и екзотични 
описания, вместо досадните с повтаряе-
мостта си каноничнн текстове. 

Неслучайно названието на първия раз
дел — „Седемте небеса и земята" е едно-
временно и заглавие на цялата книга. В 
тази част са включени полски преводи на 
апокрифни съчинения, даващи добра пред-
става за възникването и разпространение
то на еретичната литература в България 

3 Спорно е определението „ниска лите
ратура" като антитеза на „високата", офи-
циална литература, както е спорно и 
твърдението за онародняването на догма-
тичната книжнина в източноправославния 
културен ареал. По-скоро може да се 
говори за чужда идеологически на офи-
циалната, но изграждана по неин обра
зец книжовност. Вж. А. N a u m о w. 
Apokryfy w systemie literatury cerkiewno-
slowianskiej, PAN, 1976, А. Н а у м о в . 
Апокрифите в системата на старата сла-
вянска литература. — Palaeobulgarica, IV 
(1980), кн. 2, 71—74. 
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през X—XIV в.: „Тайната книга на бого-
милите", „Повеет за кръстното дърво", 
„Слово за Адам и Ева", „Детство Исусово", 
„Откровение Варухово" и др. Дадени са и 
преводи на избрани части от „Физиолога", 
„Разумника", гадателните книги, апокриф-
ни молитви. Тези естественонаучни съ
чинения разкриват отношението на сред-
новековния човек към окръжаващия го 
свят, стремежът му да познае „божиите и 
човешките неща"; отразени са представи, 
залегнали в класическия фолклор и ин-
спирирани от християнската митология, 
конто не допълват официалната книжнина, 
а често й се противопоставят. Затова мо
ле е би Т. Домбек-Виргова не включва 
в този раздел части от „Шестоднева" на 
Йоан Екзарх, тъй като в него са фикси-
рани богословско-философските догми на офи
циалната църква. Но този съзнателен 
пропуск едва ли е основателен — включ-
ването в антологията дори само на просло-
вутото описание на Симеоновия дворец би 
дало на полския читател по-правдив образ 
за културно-историческата ситуация в 
средновековна България. 

Втората част, озаглавена „Разкази за 
действителни събития", включва по-го-
лямата част от старобългарските разкази, 
както и някои съчинения с т. нар. „пъ-
туващи сюжети": „Троянската притча", 
„Александрията", „Варлаам и Йоасаф", 
„Стефанит и Инхилат", „Езоповите прит
чи". Подобна композиция доближава въз-
питания в чужда културна традиция чита
тел до нашето духовно наследство, вну-
шава му идеята, че средновековната ни 
книжнина носи своя собствена специфика, 
но едновременно е и неразделна част от 
средновековната европейска литература, 
че тя също пренася през вековете онези 
общи за цялото европейско Средновековие 
антични и източни сюжети, конто са толко
ва популярни сред славянските народи 
(включително и полския) чак до XIX в. 
Що се отнася до оригинално българските 
съчинения, може да се съжалява, че в 
този раздел не са попаднали „Солунската 
легенда" и „Разказ за зографските мъче-
ници" наред с пренесените от Византия 
и компилирани в България „Чудо с бълга-
рина", „Кръчмарката Теофана", „Българ
ската царкиня Персика". Те са прехвър-
лени в последната глава ■— „Житие и 
страдание", въпреки че не отговарят на 
формалните изисквания на житийния жанр 
или на летописа. 

В последния раздел Т. Домбек-Виргова 
обединява преводи на агиографски съчи
нения, ораторска проза и летописи. Те 
съзнателно са оставени на последно мя-
сто, при все че житията и различните 
варианти на словото са може би най-обем-
ната част от каноничната ни литература. 
Но не бива да се забравя, че това са съчи
нения на официалната книжнина и включ-

ването на повече такива произведения би 
затруднило неподготвения читател с при-
същата за тях и породена от нормативност-
та им монотонност. Антологията завър-
шва с „Житие и страдание грешнаго Софро-
ния", т. е. за съетавителката животът на 
старата литература продължава чак до 
началото на XIX в., прекъеване в разви-
тието на българската словесна култура 
няма, а континуитетът е обусловен от сил-
ната средновековна традиция (в случая 
съсСофроний — агиографската), коятовли
яв и върху възрожденската ни литера
тура. 

* * * 

Какви изводи могат да се направят от 
краткия преглед на съдържанието? 

Начинът, по който Т. Домбек-Виргова 
представя старобългарската словесност, 
естествено е съобразен с евентуалната ре
цепция на нашата средновековна книжнина 
в Полша и това не може да не окаже влия
ние върху подбора на произведенията, 
групирането им и дори върху начина, по 
който са преведени. Издаването на по
добна антология в чужбина е компромис 
между „истинския" образ на литерату-
рата, която се предлага, предпочитанията 
на съетавителя и възприемането на про
изведенията от читателя. 

Вече се спомена за първата голяма 
заслуга на Т. Домбек-Виргова — популяри-
зирането на „другата", неизвестна българ-
ска литература в Полша, разширяването 
на хоризонта на чуждия читател с един 
нов, непознат и едновременно познат 
свят, носещ естетически принципи, обра-
зи и представи, различии от възприемана-
та днес реалистична съвременна българ-
ска литература. Разкрива се специфич-
ната духовност в светоусещането на човека 
от православния ареал, ориентираието на 
книжнината към метафизичната субстан
ция на трансцедентното. 

Т. Домбек-Виргова дава своя интерпре
тация на българското духовно наслед
ство — и това е може би нейната втора 
голяма заслуга. Съчиненията са подре-
дени не жанрово или хронологично, а 
тематично, и то според разбирането на 
съетавителката за основните тематични 
гнезда в нашата средновековна словесност. 
Така например в третия раздел са групи-
рани съчинения от три различии жанра — 
жития, похвални слова и летописи, конто 
според полската българистка отразяват 
„живота и страданието" както на отдел-
ната личност (агиографски герой), така 
и на българската народност до края на 
XIV в. и по време на турското робство. 
Специфичен е и подборът на включените в 
антологията съчинения — българският чи
тател би се смутил от отсъетвието на про
изведения, конто за него са емблематични 
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при възприемането настаратани култура — 
„Шестоднев", „За буквите", „Беседа про
тив богомилите". Ще го смути може би и 
включването на „Житие и страдание греш-
наго Софрония" в корпуса на среднове-
ковната книжнина. Но не бива да се за-
бравя, че антологията „Седемте небеса и 
земята" е предназначена за друг читател-
ки кръг, че съставителството и подбо-
рът са всъщност „поглед отвън" на ста-
робългарската литература, подобии сбор-
ници ни позволяват не само да схванем 
чуждото разбиране за нашата култура, 
но и самите ние да погледнем от дистан
ция на собственото си духовно наслед
ство, да оценим наново съчинения, конто 
сме пренебрегвали, както и критично 
да преоценим друга, залегнали в съзна-
нието ни като „класически". 

Но антологията поставя въпроси не 
само пред читателя. Съставителството от-
разява и концепцията на Т. Домбек-
Виргова за континуитета на литературата 
ни, поставя се проблемът за непрекъсна-
тото духовно развитие на българската на-
родност, за влиянието на средновековната 
традиция върху възрожденската книжни
на. („Житие и страдание грешнаго Софро
ния"). Но тази интересна постановка на 
съставителката се нарушава донякъде от 
решението и да направи антология от 
с т а р о б ъ л г а р с к а п р о з а . И то 
не защото извън сборника остават сти-
хотворни произведения като „Проглас към 
евангелието", „Азбучна молитва", „Мо
литва към Богородица" службите за Кирил 
и Методий, а тъй като Т. Домбек-Виргова 
не включва преводи от литературата на 
католиците-българи, която има важно зна
чение като преход от стара към нова ли
тература. 

* * Ф 

Антологията „Седемте небеса и земята" е 
повод да се направи по-широко обобщение 
не само върху превода на старата българ-
ска литература на чужд език, но и върху 
начина за декодиране на средновековния 
langue на близък на съвременността ху
дожествен език. Това е важен въпрос не 
само при превода на чужд език или при 
превода, разбирай в тясното значение на 
това понятие. Т. Домбек-Виргова е из-
вършила двойна работа — за да преведе 
старобългарските прозаични съчинения на 
полски, тя е трябвало да се справи с една 
значително по-тежка задача — да интер-
претира и да осъвремени средновековна
та литература. Чрез подбора, превода, 
включително чрез старателно подбраните 
илюстрации тя предлага на читателя ли
тература за и н д и в и д у а л е н прочит. 
Разбира се, това нарушава основния прин
цип на литературната комуникация през 
Средиовековието, когато творбата е била 

четена пред много хора, т. е. била е пред
назначена за колективно слушане. Анто
логията „Седемте небеса и земята" върви 
по друга линия, тя не представя много-
бройни варианта на канонична литера
тура, а създава един своеобразен инва
риант, набор от произведения, конто всъщ
ност представляват нова „старобългарска" 
литература. Палеославистът, разбира се, 
можеда възроптае срещу подобна личност-
на интерпретация, която не отчита ва-
риантите, не представя в пълнота цялата 
проблематика около старата българска 
култура, но подобно издание не е предназ
начено за кабитнетния тип учен, а би 
трябвало да се приспособи към една друга 
културна традиция, да отчете изискванията, 
конто тази традиция предявява към чужд 
литературен феномен. 

Съзнателно или несъзнателно Т. Дом
бек-Виргова се опитва да представи, от 
една страна, старата българска книжнина 
за действително „стара" чрез превода, 
изпълнен с архаизми и екзотични топони-
ми, тя се старае да внуши на читателя, 
че пред него стой действително среднове-
ковен текст, към който той трябва да се 
отнесе с дистанцията на времето, не да се 
вживее в епохата, а да гледа на прочете-
ното през погледа на съвременния човек. 
От друга страна, под тази външна, „ста
ра" обвивка се представят произведения, 
конто в действителност са предназначени 
за индивидуален прочит, конто притежа-
ват занимателна фабула, разкриват един 
непознат свят, интерпретират по свой на
чин библейский корпус и каноничните 
книги. И тъй като стана дума за архаиза-
цията на превода, трябва да се спомене, 
че тя невинаги е правомерна. Т- Домбек-
Виргова не е успяла да се освободи от яя-
кои българизми, придържа се близо до 
оригиналния текст, калкира отделяй из-
рази. Така например 'Солун' (Солоунь)4 

се превежда като 'Soiun' а не като 'Sa
loniki' (с. 5, 169, 238 и др). В превода на 
„Езоповите притчи" 'кучка' ('коучка')5 

е предалено със 'sobaka', а не със 'suka' 
(с. 127), което би навело полския читател 
на мисълта, че среща русизъм. Имената на 
персонажите от „Троянската притча" се 
предават според българската, а не според 
полската традиция — 'Achil' вместо 'Achi
lles', 'Menelaj' вместо 'Menelaus' (с. 79— 
95) и т. н. 

Но тези пропуски и споменатите по-
преди забележки за съставителството яя-
мат за цел да омаловажат голямото дело 

4 К л. О х р и д с к и. Събрани съч. 
Т. III . С , 1973, с. 89. 

5 Й. И в а н о в . Старобългарски раз-
кази. С , 1935, с. 246—247. 

8 Palaeobulgarica, 3 113 



на съставителката и преводачката на ан
тологията. Те са свързани най-вече с един 
по-общ въпрос — как да става предава-
нето на средновековния литературен код 
на друг език (в семиотичння смисъл на 
това понятие). Дали осъвременяването на 
стария текст не го лишава от специфика-
та му, а представянето на отделяй съчи-
нения според личните предпочитания на 
съставител или преводач не води ли до 
несъобразяването със средновековните есте-
тически принципи, не се ли създава по 
този начин една емблематична представа 
за определена култура, представа, която 
невинаги е адекватна на същността на 
културния феномен. Разбира се, на по
добии въпроси не може да се отговори 
еднозначно, всяка епоха разчита по свой 
начин предходната култура, едва ли на
пример съвременната представа за ста-
рогръцката митология, формирана през 

Ренесанса, отговаря на „истинската" ста-
рогръцка митология. 

Радостен е фактът, че средновеков-
ната българска литература предизвиква 
интереса на преводачите-българисти6, че 
те откриват в нашето духовно наследство 
съчинения, конто где спрат вниманието 
на читателя неспециалист в чужбина. 
Остава да се надяваме, че антологията 
„Седемте небеса и земята" няма да остане 
сред „незначителните откъслеци" на пре-
вежданата извън страната ни стара бъл
гарска литература. 

0 Вж. рецензията на И в. Б у ю к -
л и е в . Българският „Златен век" на 
чешки език. — Palaeobulgarica, VII, (1983) 
кн. 3, с. 114—116 за антологията „Zlaty 
Vek bulharskeho pisemnictvi". Praha, 1982. 
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