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ИЗДАТЕЛСКИ И ИЗС ЛЕДОВ ATE ЛСКИ ПРИНОС 
Повесть о Варлааме и Йоасафе, Подг, текста, исследование и комментарий И. Н. Л е б е д е в о й . 
Л., 1985. 295с. 

Новото издание на славянски средновековен текст 
на повестта „Варлаам и Йоасаф* има значение не 
само за славистиката, но и за цялостното проучване 
на развоя на това древно произведение, известно 
през средновековието в многобройни версии, пре-
води и преработки. Достатъчно е да се припомни 
най-вероятният път на движение на текста през 
различии народности култури и езикови ареали, 
за да стане ясно, че проучването на славянския 
вариант е брънка в изследването на един от най-
популярните и важни за средновековието „светов-
ни сюжети". Според многобройните научни изелед-
вания върху различните версии пътят на повестта 
до проникването и в славянския свят може да се 
представи така: санскритска версия — маннхей-
ска — арабска — грузинска — гръцка — сла-
вянска. 

Изследването на съветската изеледователка 
И. Лебедева си поставя за задача да проучи преди 
всичко славянската ръкописна традиция на повестта. 
да уточни въпросите, свързани с времето и мястото 
на първоначалното проникване на текста в сла
вянския свят, да разкрие начина на разпростране-
иие и битуване на текста в ръкописната традиция ; 
известно е, че части от повестта се включват в 
ранен етап в славянския Пролог. Предмет на про
учване е и развитието на елементи от текста в 
макрожанрови цялости като Пролога и Чети-Ми-
неите (през XVI в. целият текст на повестта се 
включва в Чети-Минеите на митрополит Макарий 
като житие на двамата отшелници Варлаам и Йоа
саф под дата 17. II.). Едновременно с това обект 
на проучване е и развоят на научната мисъл вър
ху гръцката версия на повестта, към конто въз-
хожда славянският превод. Издаването на текста 
на повестта главно по един руски препис от 
XVI в. — Болшаковски № 410 с разночетения по 
Соловецки препис № 208 и частично по Креховски 
препис №419 — е третата и най-важна задача на 
изследването. Авторката аргументирано мотивира 
необходимоетта от издаване на текста в своето 
Предисловие, посочвайки, че повестта е известна 
на повече от тридесет езика в различии културни 
и вероизповедни традиции и че славянският ва
риант е един от пай-важните в литературната й 
история. Посочепо е, че съществува само едно 
старо фототипно издание по ръкопис от XVII в. 

и издание на т. нар. Атанасиевски извод във 
Великите Чети-Минеи на митрополит Макарий. 
Тук трябва да се отбележи, че изеледователката 
пропуска един важен научен труд — сравни-
телно новото издание на славянския текст на 
повестта по четири сръбски преписа от Е. М. 
Лебо1. 

Материалы в книгата на И. Лебедева е раз-
пределен по следния начин: Предисловие. 
1. Греческий оригинал Повести о Варлааме и Йоа
сафе (с подраздели, отнасящи се до историята на 
изучаването на гръцката повеет и до нейното 
нсгорико-културно значение) — 7—34 с. 
2. Древнерусский перевод Повести о Варлааме и 
Йоасафе (с подраздели: Повесть в русской руко
писной и печатной книжности; История изучения 
древнеславянских текстов повести; Текстологи
ческое сравнение списков. Установление типов 
текста; Древнерусская Повесть и Пролог; Афа-
насиевский извод древнерусского перевода По
вести ; Археографический обзор списков древне
русского перевода Повести) — 34—112с 
3. Текст Повести о Варлааме и Йоасафе — 
112—268 с. 
Комментарий — 268—279 с, Приложение — 
279—283 с, Указатели: имен, источников цитат, 
шифров упоминаемых рукописей — 285—295с. 

В обеera на първата глава особено подробно 
и изчерпателно е представено развитието на науч-
ните изеледвания върху гръцкия вариант на по
вестта. Основен систематизиращ принцип е хро-
нологическият развой на научните дирения, но 
едновременно с това авторката успява да открои 
най-съществените проблеми. Един от тях е про-
блемът за авторството на повестта. Той възниква 
още през XVI в. с издаването на текста в превод 
на латински език в събраните съчинения на Йоан 
Дамаскин от абат Жак дьо Били. За пръв път 
произведението се издава на гръцки език през 
1832 г. Тези издания възбуждат спорове около 
авторството на текста, конто не са заглъхнали и 
до днес. Тезата за авторството на Йоан Дамаскин 
има привърженици и в днешно време — през 
50-те години повестта отново е включена в него-

1 L e b о, Е. М. The Serbian Povest of Var-
laara i Iosafat. London, (UMI), 1978. 

9 Палеобулгарика, кн. I 129 



вите събрани съчинения. По този повод излиза 
едно от основополагащите изследвания — книгата 
на византиниста Ф. Дьолгер2. Освен мотивиров-
ката за авторството на Йоан Дамаскин, най-съще-
ствен принос има изследването на гръцката ръко-
писна традиция и предложеният от Ф. Дьолгер 
метод за групиране на гръцките преписи според 
заглавията; метод, конто прилага и И. Лебедева 
върху славянската ръкописна традиция. Тезата за 
авторството на Йоан Дамаскин се счита за прео-
доляна. Авторката отбира и привежда доводи, 
най-важният от конто е наличието на заимствания 
от житието на св. Екатерина в Метафрастовата 
му редакция от X в.; факт, конто прави невъз-
можно предполагаем это авторство. Но в някои по
нови изследвания на немската византоложка школа 
авторството на Йоан Дамаскин се приема за без-
спорно. Достатъчно е да се спомене книгата на 
Х.-Г. Бек3. Затова подробного разглеждане на този 
проблем в критичен план от И. Лебедева е на-
пълно оправдано. Авторката проследява два главни 
етапа в научния интерес към гръцката повеет — 
етапа на увлеченията по тезата за повеетта като 
християнизиран вариант на биографията на Буда 
и етапа на грузиноведските изследвания, довел до 
извода за авторството на Ептимий Ивер на гръц-
кия вариант на повеетта. Идеята за християнизи-
рания вариант на биографията на Буда е инспи-
рирана от развитието на индологията през XIX в. 
и от увлечението всички приказпи сюжета да се 
свързват с Индия. Авторката проследява това 
научно мнение, като привежда и убедителните 
доказателства на Б. Кузнецов за общия пргизход 
на повеетта и биографията на Буда — цикъл ле-
генди за царя и неговия праведен син, битуващи 
в различии „пародии книги" в Средния Изток. 
В резултат на многобройните изследвания върху 
кратката и обширна грузинска версия па повеетта 
се достига до становището, което подкрегш и 
И. Лебедева — авторството на гръцката повеет 
принадлежи на Евтимий Ивер, добър познавая и 
преводач на византийската литература, който из-
хожда от обширния грузински вариант на пове
етта. Показателен за грузинската теория за 
произхода на повеетта е фактът, че в гръцки ме-
сецослови паметта на Йоасаф се среща едва през 
XIV в., докато в грузинската традиция Йоасаф е 
упоменат като светец още в месецослова на Ми
ней от XI в. 

Вторзта част от книгата е свързана съе сла
вянската ръкописна традиция на „Варлаам и Йоа
саф". Въз основата на събран и изеледван огро
мен ръкописен материал авторката изтъква, че 
почти във всеки каталог или опис се откриват 
сведения за цялостен текст или зз части от по
веетта. Тя привежда като доказателство наличието 
на заглавиею на произведението в най-старите 
руски каталози — например в каталога на ръко-
писите на Кирило-Белозерския манастир от XV в. 
Многобройни факти свидетелствуват за раз-
пространението и популярности на повеетта в 

2 D о 1 g е г, F. Die griechische Barlaam — 
Roman ein Werk des h. Johannes von Damascos. 
Ettal, 1953. 

3 Beck , H.-G. Qeschichte der Byzantinischen 
Volksliteratur. Miinchen, 1971, 37—38. 

Русия. От XIV в. са запазени пет руски ппепи,, 
но използуването на елементи от сюжета в из я 
зителното изкуство (клеймото на Василиев™??" 
врата, стенописи от Успенската църква) вече п 
зва активно битуваие на повеетта. От XV в а" 
пазени откъси от текста ; през XVI в. произведени" 
ето се цитира от Иван Грозни и се включва в минГ 
ите на митрополит Макарий ; през XVII в. изл! ч 
три печатни издания. Авторката обръща'внимай ^ 
на приликата между пърпите две — Кутеинско 
Московско, която се съетои в оформление™ in 
двете книги, в маргиналните коментари и в стихо 
т.зорните молитви след текста на повеетта. При ко-
ментарз на третото печатио издание в Чети-Минеи-
те на Димитрий Ростовски И. Лебедева се позовава 
на малко известно изеледнане от А. Державин . до_ 
казателство за прецизноетта при библиографската 
раб"та. В по-къспия период, през χVIII и XIX в 
noBecTTJ намира своето място в литературните 
тенденции на прехода от средновеконна към нова 
литература, процес, който е набелязан най-общо в 
изследването. Следва подробен и прецизен преглед 
на научните публикации върху славянския текст 
на повеетта, като при упоменаването па съответ-
ното изеледване от А. Пипин, Ф. Буслаев, А. Кир
пичников и т. н. авторката извлича най-същест-
вените проблеми, върху конто гради собствените си 
наблюдения. Изобщо прави впечатление библио
графската пълнота и прецизноетта при представя-
нето на всички научни изследвания върху славян 
ската повеет. 

Най-важната подглава в тази част е свързана 
с изеледване на многобройните преписи и устано-
вяване на три превода на произведението: руски, 
сръбски и среднобългарски. Част от тези тексто
логически занимания и достиженията им са публи-
кувани и в по-ранни статии на И. Лебедева. Ав
торката работа с 224 преписа — руски, сръбски и 
български от XIV до XVIII в. За текстологическа 
работа с този огромен материал тя използува ме
тода на Ф. Дьолгер — сравняване на заглавията 
на преписите. Работи се съе 123 рукописа, в кои-
то е запазено заглавието. Преписите се разделят 
на пет групи : първа група съдържа южнославян
ски превод, но, в противовес на В. Ягич и други 
изеледователи, И. Лебедева счита този първи 
южнославянски превод за сръбски. Изследовател-
ката твърди, че в българската литературна тради
ция няма никакви сведения преди XIV в. за по-
знаване на повеетта. Но, все пак, фактът, че 
„Π)Ήτ4λ о БОГХТЫ^С от БОЛГЬ|>СКН^ книг" не е 
извлечение от повеетта, все още не означава, че 
притчата не е пъзникнала под нейно влияние и че 
не е възможнэ части от „Варлаам и Йоасаф" или 
цялата повеет да са били преведени в България 
преди XIV в. Според И. Лебедева в славянската 
традиция са познати три превода — сръбски с Атон-
ски произход от XIII в., среднобългарски извод, 
сравнен с гръцкия оригинал от стареца Йоан през 
XIV в., и руски превод, който е познат в цялост-
ни преписи от XVI в., но части от него се включ-
ват в Пролога през XIII в. Според И. Лебедева 
този руски превод е осъществен в Киев през 
XII в., но е изместен от 10-те откъса в Пролога и 
затова е познат само по късни преписи — теза, 
която търпи и допълнителни проучвания. Инте 
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ресни с а текстологическите наблюдения, конто по-
peL""T три последователни етапа на включване на 
КаЗВЯ от Повестта в Пролога, както и изводите за 
Ж а т а на руския съставител, който често пре-

казва свободно или допълва текста. И. Лебедева 
р3 пписъединява към становището на Ф. Буслаев, 
С6 Кирил Туровски използува проложния текст на 
1овестта в „Посети о BtMfH?ut·. 

Приносен характер има изеледването на т. нар. 
Атанасиевски извод на повестта в Чети-Минеите 
на митрополит Макарий. Тази част от книгата е 
Чзградена в полемика с публикуваного през 1926 г. 
'«следване на Н. Попов, което е наложило някои 
гвешни постановки. 

Текстологическата работа, извършена от И. 
Лебедева върху този твърде обширен текст, раз-
пространен в многобройни преписи, безспорно 
изяснява много проблеми около литературната 
история на паметника и е отправна точка за бъ-
деши научни занимания с повестта. 

Третата голяма част от книгата представлява 
издание на текста по ръкопис от XVI в. — Бол-
шаковски № 410 с разночетения по други два 
руски преписа. Авторката прави подробно архео-
графско описание на използуваните ръкописи, при-
надлежащи към руския превод на повестта. Всички 
особености при издаването на текста са уговорени 
предварително: препинателните знаци са в съот-
ветствие с правилата на съвременната пунктуация, 
надредните букви са внесени в текста, титлите се 

разкриват, излезлите от употреба буквени знаци 
се заменят — например Ά и А — с я ; ж — с у , 
ю; w — с о и т. н. Последният принцип е обяс-
ним във връзка с улесняване на полиграфската 
работа, но по-строгите едиционни критерии изиск-
ват точно предаване на буквените знаци. Тексгьт 
е разделен на 40 части, според иодялбата в изда-
нието на гръцкия текст. 

Коментарите след текста се отнасят преди 
всичко до точноетта на славянския превод и съ-
поставката му с гръцкия протограф, както и до 
поясняване на някои собствени имена. Много по
лезна и трудоемка е и работата по изготвяне на 
указател за източниците на цитатите, използувани 
в текста. Известна част от тях са посочени в из-
данието на Ф. Дьолгер, а друга голяма част е 
извлечена от И. Лебедева. Изданието е снабдено 
и с указател за шифрите на упоменатите ръ
кописи. 

Пред нас е издание на текст, изготвено спо
ред всички изисквания на съвременната медие
вистика, което се предхожда и от огромна тексто-
логическа работа. Така се изяснява литературната 
история на едко от най-разпространените сред юж-
ните и източни славяни белетристични произведе
ния, което се включва в литературната система на 
славянското православно средновековие. Трудът на 
И. Лебедева е несъмнено изеледователски и изда-
телски принос, който дава основа на разнородни 
бъдещи нроучвания. 


