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ЦЕННО ИЗДАНИЕ НА „ФИЗИОЛОГА1 ПО НОВООТКРИТИ ПРЕПИСИ ОТ 
КОПЕНХАГЕНСКАТА КРАЛСКА БИБЛИОТЕКА 

Г. С в а н е . Славянский Физиолог (александрийская редакция). По рукописи Королевской биб
лиотеки в Копенгагене, Ny kongelg Samling 147b; Славянский Физиолог (византийска редакция). 
По рукописи Королевской библиотеки в Копенгагене, Ny kongelig Samling. 553c. Arbejdspapirer 
Slavisk Institut Aarhus Universitet, jNfb 6—7, 1986. 211c; № 1—2, 1987.112c. 

„Физиологът" — една от най-разпространените на-
родни книги в дохристиянския свят и в средно-
вековието, чийто старобългарски превод е бил 
осъществен около X—XI в.1, е съхранен за исто-
рчците на старобългарския език и литература самэ 
в късни преписи, датирани от XV в. насам. В по-
следно време в научно обръщение бяха въведени 
още два руски преписа от XVI в., засвидетелству-
вани в два сборника със смесено съдържание от 
сбирката на Копенхагенската кралска библиотека 
със сигн. Ny kcngelig Samling 147b и 553 с. Пре-
писите представят славянските иреводи на двете 
гръцки версии на Физиолога — александрийска и 
византийска, възникнали съответно през II—III и 
V—VI в. Текстовете, заедно с подробен коментар 
и изследване, са издадени от известния славист и 
българист Г. Сване. Изданието на всеки от тях 
включва: встъпление, наборен текст, заключение и 
бележки. Въпреки, че е използувана една и съща 
схема, двата преписа поставят различии езикови 
и текстологични проблеми, поради което ще бъдаг 
разгледани последователно. 

В уводната част към изданието на александ-
рийскага версия на Физиолога по рък. 147Ь се 
изтъква, че тази творба е достигнала до славяните 
още в класическия период на старобългарската 
литература, но текстът на първоначаляата славпн-
ска версия досега е открит само в късни руски 
преписи. Целта на автора е скромна: .отдать этот 

текст в распоряжение славистических исследова
ний'* (с. I). Тя отразява една от най-актуалните 
задачи на съвременната славистика, а нейното реа-
лизиране само по себе си е един научен принос. 

Встъплението ни запознава със същността на 
Физиолога като литературно произведение, исто-
рията на възникването му, появата на двете гръцки 
редакции на текста — александрийска и византий
ска, използувани като образци за славянските пре-
води, конто по традиция носят наименованията 
„руска* и „южнославянска" редакция. Поради мяо-

1 Г е ч е в, Ст. Към въпроса за славянский 
Физиолог. С, 1938 г., с. 126. 

гозначността на термина .редакция" добре би било 
в случайте, когато той се употребява като лингви-
стично и като терминологично понятие, двете обо
значения да не бъдат в непосредствена близост 
(с. 2). По-нататък са дадени кратки археографски 
сведения за известимте в науката три преписа, 
публикувани от А. Карнеев в труда му върху 
литературната история на Физиолога, открити в: 
1) Сборник на Троицко-Сергиевската лавра, 2) 
Кирило-Белозерски ръкопис и 3) ръкопис, принад
лежат на Новгородската Софийска библиотека. 
Представен е и новооткритият препис, руска ре
дакция, обозначен като Hi (Physiologus hafniensis 
№ 1) заедно с кратко описание на палеографските 
особености и съдържанието на Копенхагенския 
ръкопис № 147Ь. 

При направения преглед на досегашните из-
следвания се обръща внимание на заключението, 
дадено от Карнеев, че независимо от явните ру-
сизми, анализираните преписи възхождат към един 
или няколко български протографа. Многочисле-
ните българизми се посочват като свидетелство за 
ранния превод (XIII в.). Според другия изследова-
тел на Физиолога Ст. Гечев обаче, преводът може 
да се датира към X—XI в. Важна е констатацията 
на автора, че определението на Карнеев за изда-
дените от него три русифицирани преписа важи 
напълно и за \\ъ Както преписът от Троицко-
СергиеЕСката лавра, така и ^ е съхранил редица 
старобългаризми: въ^ъмк (не), лексемата чнстн-
тчль, характерна за Супрасълския сборник (=С) 
и др. В подкрепа на тази констатация могат да се 
приложат и резултатите от направената от нас 
съпоставка на лексикалния материал в част от из
данието на Г. Сване с индексите на С и произве-
денията на старобългарските писатели Й. Екзарх 
и Презвитер Козма — „Небеса" (=Неб.), .Шесто-
днев" (=Шест.), „Беседа против богомилите' 
(=Бес). Наблюденията напълно потвърждават нали-
чието на един корпус от Преславска лексика, конто 
е бил използуван и при старобългарския превод 
на александрийската версия на Физиолога. От тозн 

132 



, в Hi преоблаДйват лексемите, засвидегел 
"°Рпу .... „ г НР6. Шест : жнтелннъ Ш, С. Шест! 
ствувани в С, Неб, Шест : жнтелнпъ (Нг С, Шест), 

ъ (Hi. С, Шест), куьмл!* (Нь С, Неб, Шест), 
К . (Hi, С, Шест), остркъ (Hlf С, Неб, Шест), 

евло (Hi. Неб, Шест), «А«Л-ЕЕ^ТН ( Н Ь С, Шест), 
плото̂ А«И (HL Шест- ЛЛЪТЯЛАЬЦЬ) и др. По-
ядко в ръкописа се срещат думи, коиго намират 

соответствие и в Бес : ЧЛДОЛЮБНЦЛ (1^, Бес- ЧАД«-
ЛМЕНЦА), cjvfrovfBb (Hi, С. Неб, Шест, Бес). 

Преписът, издаден от Г. Сване, включва пъл-
ния текст на произведението — 48 отделяй раз-
каза, конто следват същия ред, както и двата пре
писа' от изданието на Карнеев — Кирило-Белозер-
ския и Троицко-Ссргиевския. Отбелязани са вне-
еенитс изменения и размествания във връзка съе 
славянската нреработка на гръцкия текст. 

Основната част от изданието заема дял втори 
Текстове". Поради никои недостатъци при офор-

мянето на този и останалите славянски преписи и 
тежкия религиозен иносказателен стил, авторът 
не дава съвременен превод, а само кратки обяс-
нителни бележки пред всеки отделен разказ, свър-
зани с тълкуването на библейската символика. 

Наборного издание на текста е грижливо под-
готвено. Запазено е разчленяването по страница и 
по редове, така както е направено от среднове-
ковния преписвач. Намесата на издателя се явява 
при свалянето на надредните букви в редовете, 
развързване на съкращенията и въвеждане на 
съвременна интерпунктуация. Лаконично изложе
ние издателски принципа (с. 1) говорят за стре-
межа на автора към освобождаване на текста от 
излишно натоварване и внасяне на по-голяма яс_ 
нота. Известно възражение буди решението за 
развързване на съкращенията, което не винаги 
може да се осъществи с максимална точност. От 
друга страна, улеснението, което се създава при 
четене на текста с въвеждането на съвременна 
пунктуация, не може да компенсира заличаването 
на автентичната синтагматична сегментация. 

Една от най-ценните части на изданието са 
обяснителните бележки и коментарите, поместени 
след всяка отделна глава. Те са изготвени въз ос
нова на отлично познаване на материала и сьдър-
жат всички разночетения от трите преписа по из
данието на Карнеев. Коментират се и неточно 
преведените или неразбрани места п гр. оригинал, 
а при необходимост се привежда и съответният 
гр. текст. Коментарите се оказват твърде полезни 
и при четене на произведението, което изобил-
ствува с алегорични тълкувания, упоменати в Биб-
лията, преди всичко в Петокнижието и в Псалтира. 
Особено ценно е носочването на библейските ци
тата, като в това отношение правят впечатление 
мдълбочените проучвания на автора при съпо-
ставка съе Септуагинтата и контролните сравнении 
с еврейския текст. 

В „Заключението" се представят изводите от 
направеното текстологично изеледване. Авторът си 
е поставил задачата да определи връзката на Ко-
пенхагенския с останалите руски преписи на Фи
зиолога. Най-голяма близост се установява меж
ду Hj и Троипко-Сергиевския ръкопис, конто 
вероятно възхождат към един общ протограф. 
От особена важност за по-натагышите изеледва-

нйя върху историята на teiccfa на Физиолога ё 
заключението, че макар и късно руско копие, в 
текста на Ht, както и в останалите руски преписи 
„бросается на глаза первоначальная древнеболгар-
ская основа славянского перевода" (с. 207). Из-
казано е и мнението, че Копехагенският ръкопис 
№ 147Ь ще играе сьществена роля при бъдещи 
опити за реконструкция на първоначалния старо-
български превод. 

Изданието на византийската редакция на Фи
зиолога въз основа на рък. № 553с следва същите 
едиционни принципи и се съетои от същите ос-
новни раздели. 

Встъплението ни запознава с изеледванията 
върху по- новата версия, известна главно по южно
славянски преписи от XVI и XVII в., конто отра-
зяват нарасналия през този период интерес към 
античното и средновековно съчинение с алегорично-
естественонаучен характер. Изнесени са данни за 
шеетте южнославянски ръкописа, известии на нау-
ката. Това са два сръбски преписа от XVI в. (от 
Софийската библиотека и преписа на Шафарик от 
Пражкия национален музей), преписите от Виен-
ския и Панагюрския сборник от същия период, 
един сръбски препис, запазен в сборник от колек-
цията на Кукулевич, и преписа от Тиквешкия ръ
копис. Тук трябва да отбележим някои неточности 
по отношение на известния Тиквешки сборник, 
издаден от Н. Начов в кн. VIII, IX, χ на СбНУНК 
(1892, 1893, 1984). В рецензирания труд той все 
още се отбелязва съе старзта датировка на Н. На
чов — XVII в. В т. II на своя „Олис на славянските 
ръкописи в Софийската народна библиотека" (С, 
1923) Б, Цонев поправя тази датировка на XV в. 
въз основа на хартията, почерка и правописа на 
сборника, (с. 208)2. К. Мирчев също поставя Тик
вешкия ръкопис в групата на паметниците от XV в., 
конто могат да послужат като книжовни източници 
за историята на българския език3. 

С откриването на Копенхагенския руски пре
пис (означен от автора като Н2) се нарушава до-
сегашната представа за съетава на преписите, кои-
то принадлежат към по-новата гр. версия. Напра-
вени са кратки бележки от палеографски и архео-
графски характер за рък. № 553с. Подробно е 
описано и съдържанието на сборника, което об-
хваща главно руската летописна традиция. Опре
делено е и мястото на Н2 сред останалите пре
писи от „южнославянската" редакция. Този препис 
също съдържа 22 (23) гл-ви, но се различава по 
отношение на обема на разказите и реда на под-
реждането на някои от тях. 

Интересно е наблюдението на Г. Сване, че 
нито една от южнославннските версии на ви-
зантийския Физиолог, вкл. и Н2, не съответствува 
напълно на някой от гр. оригинали, представени 
сред 33 ръкописа. Обяснението на този факт се 

2 Тук е поместена и бележка, че паметннкът 
е писан от българин, вероятно в Северна Маке
дония. В сводния каталог на „Български ръкописи 
от XI до XVII век, запазени в България" (1982 г.) 
сборникът е отбелязан като ръкопис с безюсов, 
едноеров правопис, а датировката му е доуточ-
нена — края на XV в. (вж. с. 83). 

3 М и р ч е в, К. Историческа граматика на 
българския език. С, 1963, с. 21. 
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свързва с това, че славянските текстове се опи-
рат на все още неоткрити гр. текстови варианта, 
а също и с възгледите на славянските преводачи 
и преписвачи, които са се отнасяли твърде сво
бодно към първообраза. Засвидетелствуваните две 
различии славянски редакции: една по-пълна и 
друга — значително съкратена, като преработки 
на византийския гръцки Физиолог, също говорят 
в полза на това наблюдение. 

В раздела .Текстове" авторът разглежда при
чините за текстологичните различия между алек-
сандрийската и византийската версия. Според него 
обясненията трябва да се търсят в същността на 
гръцката литературна традиция и в различните 
цели, на които се подчиняват двеге редакции на 
Физиолога. 

Коментарите към текста са прецизно израбо-
тени. Те отчитат всички различия с остаиали'те 
преписи от южнославянската версия на произве-
дението. На места бележките прерастват в добре 
аргументирани етимологични обяснения (с. 74,2; 
47,6) граматически или лексикални ескизи(с. 37,14 ; 
37,9; 47,6 и др.). Изнесените многобройни разно-
четения от различен характер представят автора 
като отличен познавач на старобългарския книжо-
вен език и неговите редакции. 

В заключение™, въз основа на задълбочения 
текстологичен анализ, се определи принадлежно-
стта на Н2 към пълната редакция на византийския 
физиолог, известна по преписа на Шафарик и Па-
нагюрския сборник на Дринов. Особено сходство 
и почти пълна идентичност се отбелязва между Н2 
и Дриновия препис. Като илюстрация е приложен 
паралелен текст от двата преписа, разказ № 23, 
елок» w м'пнд-б. По мнението на изеледователя 

те възхождат към един общ първоизточник И 
следваният препис Н2 представлява русифиципан^ 
копие на един пърионачален български протогпа(1 
преписван без особени изменения. В ръкописа сё 
срещат голям брой неоспорими българизми На 
с. 109 са изнесени примери с употреба на показ 
мест, тон в третолична функция, аналитични фор
ми за бъдеще време, постпозитивна членна форма 
аналитични степени за сравнение при прилагател-
ните. Тези конструкции са останали неразбираеми 
за руския преписвач и са довели до някои грешки 
и пропуски. Важно доказателство за българския 
произход на протографа са примерите, които сви-
детелствуват за упадък на падежната система : 
замяна на чисти падежни форми с предложни 
съчетания, поява на винителен падеж като обща 
форма и др. Всички упоменати българизми имат 
паралели и в Дриновия препис. Всъщност тук би 
трябвало да присъединим и Тиквешкия ръкопис, 
койго също се характеризира с наличието на ана
литични форми за изразяване сравцителна степей 
и с някои неправилни употреби на падежните 
форми4. 

Откриването на руския препис в рък. №553с 
е важен факт, който свидетелствува, че т. нар. 
„южнославянска" редакция е била разпространена 
през XV в. и на руска почва. С увереност може 
да се каже, че издадените от датския славист тек
стове ще бъдат ценен принос не само към проуч-
ване историята на текста на Физиолога, но и към 
установяване на връзките и взаимните влияния в 
славянската литературна традиция през късното 
средновековие. 

* К. М и р ч е в, Цит. съч., с. 21. 


