
PALAEOBULGARICA/СТАРОБЪЛГАРИСТИКА, XIV (1990), 4 

Ренета Александрова (София, България) 

НОВО ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪРХУ СЛАВЯНО-ВИЗАНТИЙСКИТЕ 
ЛИТЕРАТУРНИ ВРЪЗКИ ПРЕЗ XIV В. 

I o a n n i s K a k r i d i s . Codex 88 des Klosters Decani und seine griechisehen Vorlagen. Ein. 
Kapitel der serbisch — byzantinischen Literaturbeziehungen im 14. Jahrhundert. Munchen, 
1988. 362 S. 

Книгата на Йоанис Какридис представя ця-
лостно изследване на един изключително ин^ 
тересен ръкопис от XIV в. — № 88 от сбир-
ката на Дечанския манастир. Както обяснява 
авторът във въведението, според първоначал-
ния замисъл задачата му е била да проучи 
езиковедски преводите на трактатите на Гри
горий Палама и Варлаам Калабрийски, но в 
процеса на работа се наложило изясняване на 
отношението към гръцките оригинали и така 
проучването от чисто лингвистично се превръща 
в текстологично, при което става неизбежно 
навлизането в обширната облает на византий-
ската теология и литературна история от вре-
мето на Палеолозите. 

Книгата съдържа 362 с. и включва въведе-
ние, изложение, разпределено в седем глави, 
бележки, справочен апарат — извори, речници, 
богата библиография, индекси на имената и 
на кодексите, и резюме на сърбохърватски 
език. За съжаление не са приложени снимки 
от ръкописа, а те биха илюстрирали авторовите 
твърдения за характера на писмото или броя 
на преписвачите. 

В първата глава се изеледва ръкописната 
традиция. Прави се подробно описание на ко
декса — сборник с хетерогенен съетав, съдър-
жащ 157 листа, като от л. 1 до л. 125 са раз-
положени догматическите сьчинения на Па
лама и Варлаам (двете λόγοι άποδεικτικοί 
на Палама, два трактата срещу латините, конто 
авторът смята за Варлаамови произведения, 
словото на Палама срещу Акиндин Περΐ 
3είας ένώσεως καΐ διακρίσεως и словото сре
щу латините за безквасния хляб) и от л. 
126 до л. 156 — две хомилии за Разпети пе-
тък. 

Деч. 88 е нисан върху хартия с формат на 
листовете 23/16 см. Осповната част от ръко
писа Какридис датира (въз основа на водните 
знаци — пьпеш, детелина, лък съе стрела и 
ключ) към 60-те годи ни на XIV в. Място на 

създаване — Хилендарският манастир на Атон. 
Авторът смята, че преписвачите са били поне 
двама, писмото определя като скоропис, пра-
вописа —· рашка школа. Поради честите ре
дакторски поправки предполага, че Деч 88 
е автограф на преводача. По-късно вмъкнатите 
листове, заменили изгубените от първоначал-
ния съетав (1—12, 29, 70), са от XVI в., полу
устав с елементи на скоропис, ресавски право-
пис. Предполага се, че двама са били и пре
писвачите на по-късната част: първият — 
л. 1 — л. 6, вторият — л. 6 — л. 12, л. 29, 
л. 70 и схолиите върху л. 1 — л. 6. Авторът 
дава и подробни сведения за изработката и. 
украсата на ръкописа, обръща внимание на 
заличаването от заглавията на л. 39а и л. 
696 на името на Варлаам, обяснявайки това 
като следствие от обявяването на теолога за 
еретик. Описанието завършва с опит да се 
възстанови пътят на ръкописа от Хилендар-
ския манастир до ръкописния отдел на На-
родната библиотека в Белград, където се намира 
сега. 

Също в I глава е включено описание и на 
други ръкописи, конто съдържат текста от по-
лемичната част на Деч 88 (1 —103 л.). Всички 
са възникнали в края на XV и началото на 
XVI в. Във всичките липсва първият трактат 
на Варлаам срещу латините, а вторият или 
остава анонимен (Хил. 469), или се представя 
за произведение на Палама (трите сборника на 
Висарион Дебърски: БАН 83, БАН 82 и-НБКМ, 
311). Според Какридис Деч 88 като автограф 
на преводача е извор (но чрез ръкописи-пос-
редници) за Хил и трите сборника на Висарион 
Дебърски. Авторът доказва тезата си чрез 
сравнение на вариантите в превода. Установява, 
че пяма случай, в конто ио-късните ръкописи 
да не зависят от Деч, защото всички поправки, 
нанесени в него, са валидни за другите тексто-
ве. Като най-ясно доказателство изеледователят 
нзползва факта, че късните ръкописи ныат 
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същия пропуск в края на първото слово на 
Палама, както е в Деч 88. Става дума за един 
или два листа от края на втората тетрада, ко
нто са загубени рано, а след това вече са 
изчезнали останалите листове от втората тет
рада и цялата първа. Съпоставяйки тексто-
вете, Какридис групира ръкописите по при
лики и разлики спрямо Деч 88 и обобщава ре-
зултатите чрез схема, в която въвежда пет 
хипотетично съществували ръкописа — посред-
ници между запазените. Трите сборника на 
Висарион Дебърски представят почти иденти
чен текст. Дори се пренасят от извора очевидни 
грешки: от ЙАМСМ вм. о сшъмъ1. Отклоненията 
се обясняват като грешки на Висарион Де
бърски. Авторът преценява БАН 83 като най-
небрежно писан от трите сборника — дава при
мер с диаграмата на л. 706, където разменени-
те места на думите правят диаграмата безсмис-
лена. Какридис отхвърля предположението, 
че преписвач на извора за трите сборника 
може да е бил самият Висарион, тъй ка
то приема БАН 83 за първо дело на книжов-
ника. Като най-ранен запазен препис от Деч 
88 Какридис определя Хил 469. 

Втората глава на книгата е най-обемна и 
съдържа хипотези и изводи, конто имат при
носен характер. Тук се разглеждат теологич-
ните съчинения на Григорий Палама и Вар-
лаам Калабрийски. Авторът се старае чрез 
анализ на изворите и на съществуващата ли
тература по въпроса да уточни хронологията 
на започването на спора между Палама и 
Варлаам, както и възникването на полемич-
ните им съчинения. Като много интересна тряб-
ва да се прецени хипотезата за стществуване 
на първоначална редакция на λόγοι άποδει-
κτικοί, от която именно да е направен сла-
вянският превод. До това заключение Как
ридис достига след подробно сравняване на 
славянския и гръцкия текст, както и анализи-
ране на логическата последователност в па-
сажите на запазената гръцка редакция на 
двете слова. Той отхвърля обяснението на 
Климентина Иванова за разликите между 
гръцките слова и славянския им превод като 
резултат от редакторска намеса на славянския 
преводач. Според изследователя в славянския 
текст няма съкращения или пропуски. Като 
едно от убедителните доказателства за тезата 
си той използва случая с изпускането в гръц
кия текст на отктс от ап. Павел (Гал 4.4), 
конто съществува в превода. Не допуска, че 
това може да е добавка на преводача, а тълкува 
липсата на пасажа в гръцкия текст като автор-
ска преработка на Палама. Основанието му — 
в края на словото има обобщение на съдър-
жанието, в което се споменава ап. Павел. 
След като иривежда много примери, Какридис 
предлага следната хипотеза: около 1334 г. 
Палама стздава първата редакция на λόγοι 
άποδεικτικοί, която не се запазва в гръцката 
традиция, но се отразява в славянския превод; 
след около двадесет годи ни самият Палама 
преработва словата и тази нова редакция е 
съхранена в гръцките ръкописи. При редакти-
рането в първото слово се вмъкват §13—15' 

конто съвпадат с част от посланието на Палама 
срещу Акиндин (от 1336 г.) и в тях се критику-
ват възгледите на Варлаам. у 

По-нататък в същата глава се съпоставя 
гръцкият и славянският текст на словото 
Περί δείας ένώσεως κ(χι δΐΰκρισεως, различията 
пак се обясняват чрез използване от страна на 
преводача на вариант на гръцкия извор, Но 
авторът смята, че в този случай не би м'огло 
да се правят заключения за отношението между 
различните редакции. 

Интересни и важни са анализът и заклю-
ченията на автора за догматичните произведе
ния на Варлаам Калабрийски. Първото слово 
срещу латините (л. 39а—696) няма запазен 
гръцки оригинал. Загубеният текст е предиз-
викал нападките на Палама срещу автора му. 
Какридис твърди това въз основа на цитата 
от това слово, конто Палама включва в своето 
изложение. Изобщо изследователят смята, че 
обвиненията на Палама срещу Варлаам по 
повод на псевдопрокатолическите схващания 
на последния се дължат на недоразумение 
Палама не е искал или не е могъл да разбере 
своя опонент. Тъй като словото не е издавано, 
авторът подробно го преразказва. Той преце
нява запазването му в Деч 88 като шанс за 
разрешаване на проблема около възникването 
на Варлаамовите opuscula. Поради строежа 
и изразните средства на трактата Какридис е 
склонен да види в него експромт, предполага, 
че това е речта на Варлаам пред папската де
легация на преговорите от 1334/1335 г. Съ
поставяйки този текст с гръцките opuscula 
от Ватиканский кодекс № 2242 от XIV в., 
въпреки многобройните разлики изследователят 
приема варианта от Деч 88 като първообраз на 
opuscula 13—16. 

Що се отнася до второго слово на Варлаам, 
най-напред трябва да се каже, че българските 
учени Хр. Кодов, Кл. Иванова и издателите 
на словата на Григорий Палама в поредицата 
„Философско наследство" приписват този трак
тат на Палама (той е посочен като автор в 
трите сборника на Висарион Дебърски). Ма
кар че е било зачертано, Какридис разчита 
името на Варлаам в заглавието на л. 696. 
Тексты- на словото напълно съвпада с гръцкия 
вариант от opuscula Ват 2242, като единстве-
ното отклонение е в заглавието, където името 
на Августин в превода се замени с това на Юстин 
Opusculum 1 (второто слово на Варлаам). 
пра вн впечатление в гръцката ръкописна тра-
дици я с непостоянного си място — срв. сло
во в в Деч 88. Втзможно е при по-ранно 
подреждане на opuscula да е било на вгоро 
място. Общите положения в съдържанието са 
сходни с тези в предишиия трактат. За разлика 
от по-късните opuscula, конто разглеждат 
отделни аспекти на обсъждания въпрос, тук 
следва цялостно изложение с многобройни 
позовавания на светите отци. Какридис по
дробно разглежда тезата на Fyrigos за дати-
рането на opuscula и отхвърля мнението му за 
възникването на opusculum 1 още преди при-
стигането на папските пратеници. Изобщо 

1 В книгата славянският текст се предава на латиница, 



той приема за начало на създаването на 
πραΥματεία нреговорите с папските пратеници. 
TJ3 с J26—130 авторът реконструира историята 
на създаването на opuscula. 

Третата глава е посветена на останалите 
текстове в ръкописа. Трактатът на Николай 
Метонийски за безквасния хляб в Деч 88 е 
оставен анонимен. Името на създателя му е 
било неизвестно за преводача, затова, когато 
го споменава, той е само сь П *̂.ЕОСЛ\КНЫ или 

χ«ΗλΗ. Гршкият текст е издаден през 1897 г. 
от епископ Арсений. Преводът в Деч 88 е по-
кратък в сравнение с издадения гръцки ва
риант. 

Въпросът, конто най-подробно се разглежда 
във връзка с първата хомилия за Разнети пе-
тък, е: кой е авторът, споменат в заглавието 
на гръцката версия в триод от XVII в. като 
ένδοξοτάτος καί διδάσκαλος τοϋ εύαγγελίου Γεώ-
ργιος Γλαβας, а в славянския превод гльве 
(род. п.). Какридис изброява известните лич
ности с това име от XIV в., но смята, че нито 
един от тях не би моггл да е авторът на 
ироповедта, затова предполага, че Γλαβας с 
слав, глькь и това е прозвище на някой гръц
ки книжовник, който е бил лично познат със 
съставителя на Деч 88 и би могъл да бтде 
посредник при заемането на текстовете от по-
лемичната част на кодекса. Струва ми се, че 
обяснението не е много убедително. 

Втората хомилия е с известен автор — 
Георги Никомедийски. Това произведение има 
широко разиространение сред славяните. Ос-
вен версията в Деч 88 са познати още две, 
по-обширни, една от конто е в Михановичевия 
хомилиар. Показателно е включването на 
двете хомилии в сборници със смесено стдър-
жание, а не в хомилиари. 

В четвъртата глава на книгата се разглеж-
дат схолиите — бележки, обясняващи гръцки 
изрази, философски термини и силогизми. 
Тези маргиналии свидетелстват за интереса 
на славянските книжовници към прроблемите 
на абстрактната логика. Бележки се срещат 
главно в теологнчните трактата, в хомилиите 
има само една. Схолиите са със същия почерк, 
който е в главния текст. Какридис предлага 
следната класификация по произход и сьдър-
жание: 

1. Диаграми, конто онагледяват логичес-
ките отношения между елементите на заклю-
чението. Заети са от гръцкия оригинал. Сре
щат се в превода на Περϊ 9είας ένώσεως καΐ 
διακρίσεως, в останалата част на ръкописа 
са рядкост. 

2. Бележки, обясняващи гръцки речеви 
обрати, често съпроводенн с препратка към 
античните реалии (напр. за Херакъл и хидрата). 
Този вид е разпространен в целия ръкопис. 
Бележките са дело на преводача, не са заети 
от гръцкия оригинал. 

3. Тази група се подраздели на две: а) 
обяснения на философски термини или логи
чески тези, нерядко с препращане към Ари-
стотел; б) перифрази на съдържанието на глав
ния текст. 

При разглеждането на последната група се 
поставя проблемът за произхода и авторството 
на схолиите. За разрешаването на този въпрос 
съдържанието не може да помогне, затова 
Какридис използва като критерий езика. Въп-
реки многобройните гърцизми той е склонен 
да приеме славянски произход, при което се 
обосновава с употребата на сръбски собствени 
имена и форми като гмошлгплкнь, шлгштмь. 
Авторът обръща специално внимание на бли
зости в абстрактната лексика в Деч 88 с пре
вода на Ареопагитиките, а при аргументацията 
си за славянския произход на никои схо
лии се позовава на кратичките бележки в 
Ареопагитиките, конто не са от Максим Из-
новедник и липсват в грт цкия текст. Набляга 
се на сходството на тези бележки от Деч 88 
и Ареопагитиките не само по отношение на 
съдържанието, но и в почерка. 

Петата глава със заглавие „Код 88 от Де-
чанския манастир като сръбски църковносла-
вянски езиков паметник от XIV в." е допъл-
ненне към описанието на ръкописа в първата 
глава. При анализа на езика се взема предвид 
само старата част, като основният ексцерпи-
ран материал е от съчиненията на Палама и 
Варлаам, а от останалите текстове — само из-
борно. Какридис започва с изчерпателио па-
леографско описание, от което прави следните 
изводи: кодексът е дело на трима преписвачи 
(I — л . 13а—386 и 104а—1126; II — л . 39а— 
1036 и 1126—1246; III — л . 125а—1566); про-
мяната в почерка не е свързана с разлики на 
езиково ниво — вероятно пренисвачите са били 
от един и същи скрипторий; скорописът, че
стите задрасквания и други поправки водят 
до предположението, че Деч 88 е работен ек-
земпляр, който би трябвало да се препише на 
чисто, но по някакви причини това не е станало. 
При «поставка на този ръкопис с други тео-
логични преводи от същото време прави силно 
впечатление сходството с почерка от Dograatik 
в Код 28 от манастира Пантелеймон (с дати
ровка 1364 г.). Авторът предполага, че този 
ръкопис е писан от единия от тримата пре
писвачи на Деч 88. Впечатляваща е и прили-
ката с почерка на малките бележки в Арео
пагитиките, нриписвани на Исай Серски (Гиль-
фердинг 46 от ГПБ в Ленинград). Какридис 
характеризира хипотезата на Биляна Йова-
нович за превод на трактатите на Палама от 
Исай Серски като съблазнителна, но и поста-
вяща много проблемы. 

Авторът определи правописа на Деч 88 
като сръбска редакция, рашка норма — само 
ь, *<?->«_, *£->-«, наличие на Ά, к, ю, спора
дично широко «, никога -к вм. ιν, шт и жд 
от праслав. // и а]. 

Следва подробен преглед на езиковите 
особености по морфологнчни категории и наб
людения върху лексиката. Изводът на автора 
е, че ръкописът има сръбски характер на всички 
езикови равнища и потвърждава миението на 
Г. Сване за съществуване на обособен народно-
стен писмен език. Противопоставя се разви-
тието на сръбската и среднобългарската редак-
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ция, тъй като според Какридис в реформата на 
Патриарх Евтимий имало отбягване на еле-
ментите от народния език, а в Сърбия тенден-
цията била към взаимно проникване. Послед-
ното заключение е твърде категорично и е уяз
вимо в редица отношения. 

Диалектът на преводача (преписвача) не 
може да се определи точно, пай-общо казано, 
принадлежи кгм южносртбските екавски го
вори. Непостоянството и дублетите в някои 
морфологичнн категории (напр. в склонението 
на ст щ. имена от ср. р. от /о-осн. в род. п. 
мн. ч. срещаме както ськьк<лгпл«н*н, такай З А Ь -
NH) показват, че няма изградена, кодифицирана 
норма. 

В шестата глава се разглежда преводаческата 
техника в теологичните трактати. Авторът раз-
пределя материала на три: поправките, на-
правени от преписвача (преводача); грешки 
в превода; наблюдения върху лексиката. И 
в трите групи се дават многобройни примери, 
конто се анализират и квалифицират. В 
заключение Какридис посочва, че преводът 
в Деч 88 следва традицията на XIV в .— 
стремеж за максимална близост до езика на 
оригинала (това е идеална цел на всеки пре-
водач), като обаче изследователят набляга 
върху използваните от средновековния кни-
жовник средства — най-вече на все по-детайл-
ното сегментиране на текста. Тази педантич-
ност в разчленяването показва неспособността 
на преводача да. схване отделната езикова еди
ница като такава и съответно да потърси адек
ватного и предаване на своя език. Това е и 
обяснението, което авторът приема за по-
голямата част от грешките в синтаксиса и лек
сиката. Обобщената му преценка е, че средно-
вековннят преводач чрез своя метод не е ус-

пял да се справи с трудностите на задачата си. 
При съпоставка с други преводи от това времё 
Какридис отдава предпочитанието си на пре
вода на Ареопагитиките и на Πηγή γνώσεως. 

В последната глава се сравняват сходните 
(понякога идентични) места в Ареопагитиките 
и Деч 88. Авторът смята, че е изключено об-
щите текстове да са резултат на случайно съв-
падение, отхвърля възможността един от ръ-
кописите да е извор за другия и приема като 
най-правдоподобна хигютезата за възниква-
нето им по едно и също време, на едно и също 
място в един общ преводачески кръг, който 
се определя като сръбски. Повтаря се пред-
положението, че преводач на Ареопагитиките 
и на Деч 88 е Исай Серски, като Какридис 
подчертава недоказуемостта на това предпо
ложение на сегашния етаи от развитието на 
науката. Възникването на тези два превода, 
както и на Πηγή γνώσεως (вероятно в бъдеще 
списъкът ще бъде попълнен с още заглавия), 
свидетелства за сгществуването на кръг от 
преводачи, според автора — сръбски преводачи, 
конто са работали заедно, живо са се интере-
сували от теологичните проблеми и литерату-
рата на Византия. Изследователят смята, че 
можем да говорим дори за преводаческа школа, 
посочва като предполагаеми центрове на тази 
школа Атон, Сер или Солун. 

Прегледът на книгата на Йоанис Какридис 
може да се завърши с констатацията, че авторът 
успешно се е справил с поставената си задача — 
както той сам я формулира — да нроправи 
пътя на Деч 88 в полето на научните изследва-
кия. Получаваме изчерпателна информация 
за тозн интересен книжовен паметник, както 
и за мястото му в традицията на XIV в. Твърде 
полезно дело би било този ръкопис да бъде из-
дадеи. 
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