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Новата монография на изтькнатия немски па-
леославист представя пълният южнославянски 
превод на 100-те глави на „Έκθεσις άκριβής τής 
όρθοδόξου πίστεως". Тя е плод на продтлжи-
телна и задьлбочена текстологична работа върху 
заназените преписи на творбата от XIV до 
XVIII в. 

След образцового критично издание на сла-
вянския превод на философските глави на „Πηγή 
γνώσεως"1 въвеждането в научно обръщение на 
теологичната част от това произведение на хрис-
тиянския богослов Й. Дамаскин е още едно 
доказателство за трайния интерес на Е. Вайер 
към проблематиката на южнославянската пре-
водна литература от XIV в. 

Трудът обхваща кратък предговор, изслед-
ване и текстова част, придружени от списък на 
библейските цитата, славяно-гръцки индекси и 
списък на гръцко-славянските съответствия. 
Той е замислен като първи том от един амби
циозен четиритомен проект, чиято цел е да 
предостави една широка, сигурна материалова 
основа за бъдещи изследвания на преводите на 
„Догматиката" от XIV до XVIII в. Изданието 
на текста трябва не само да служи за разширя-
ване на познанията за преводаческия стил и 
език на отделните автори, но и да бъде принос 
към проучването на историята на църковно-
славянската преводна литература (с. VII). 

Изследването включва 6 подраздела: Uber-
sicht iiber die slavischen Obersetzungen der Dog
matik des Johannes Damascenus; Zu Herkunft 
und Entstehung der Dogmatikubersetzung des 
14. Jahrhunderts; Die griechische Vorlage; Die 
Textzengen; Zur Frage der Abhangigkeitsverhal-
tnisse unter den Handschriften; Vorbemerkungen 
zur Edition. 
■ ■ В първия подраздел е направен подробен 
преглед на съществуващите славянски преводи 
на „Догматиката", тяхното разпространение в 

1 Първата част на съчинението беше изда-
дена от Е. Вайер през 1969 г. под заглавие: 
Die Dialektik des Johannes von Damaskus in 
kirchenslavischer Obersetzung. 

славянската писмена традиция и в по-кьсните 
печатни издания. Изложението е представено 
в хронологичен ред и дава изчерпателни биб-
лиографски сведения за публикациите върху 
отделни преписи или критични издания на тек
ста. 

Известно е, че поради фундаменталното зна
чение на този труд на Й. Дамаскин за право
славного християнство той е бил многократно 
превеждан. От края на IX в. до средата на XIV 
столетие са познати три непълни или частични 
превода, най-ранният от конто е дело на старо-
българския книжовник Й. Екзарх2. В него са 
подбрани 48 от 100-те философски глави. Крат
ки откъси от гл. 29 и 90 са преведени за сбор
ника на цар Симеон, съхранени днес в неговото 
най-ранно руско копие от 1073 г. Около трета-
та четвърт на XIII в. е направен превод на че-
тири глави (18, 20, 25 и 26), който е запазен 
в преписи на коментара към Номоканона на св. 
Сава3. Четвъртият, вече пълен превод, от сре
дата на XIV в., който е предмет на рецензира-
ното издание, ставацизвестен в науката след 
съобщението на П. Й. Шафарик през 1831 г. 
за преписа от манастира Крушедол. От XVI 
до XVIII в. по-голям интерес представят пре
водите на Еп. Славинецки и А. Цертис-Кайен
ски (отпечатани в Москва през 1665 и 1774 г.), 
един превод в ръкопис, появил се в Новгород 

2 Критичното издание на този превод бе 
подготвено от Л. Садник — S a d n i k, L. 
Des HI. Johannes von Damaskus Έκθεσις άκ-
ριβής της όρθοδόξοο πίστεως in der Obersetzung 
des Exarchen Johannes. Monumenta linguae 
slavicae dialecti veteris. Bd. I, Wiesbaden, 1967, 
Bd. II-IV, Freiburg i. Br., 1981—1983. 

3 Този превод също е издаден по 5 преписа. 
Вж. W e i h e r , Е. Die Kapitel des Johannes 
Damascenus im Anhang einiger slavischer No-
mokanonhandschriften.—In: Festschrift fur Linda 
Sadnik zum 70. Geburtstag. Monumenta lin
guae slavicae dialecti veteris. Fontes et disser
tationes. U. W. Weiher— Freiburg i. Br., 1981. 
254—309. 



през 1772 г., и преводът на Паисий Величков-
ски. Последният най-късен превод на руски 
език излиза в Петербург през 1913 г. 

Във втория подраздел се третират проблеми, 
гвързани с вгзиикването и произхода на п ы -
ния славянски превод. Тук авторът отново пот-
върждава изказаното още в изданието на „Диа-
лектиката" предположение, че той е бил осъ-
ществен най-късно в средата на XIV в. в Ата-
насиевата (Великата) лавра на Атон. С присъ-
щата му научна добросгвестност обаче Е. Вайер 
подлага на преоценка данните от известната 
приписка на иеромонах Методий в среднобъл-
гарския октоих от Синайския манастир „Св. 
Екатерина". Новата по-късна датировка —XVI 
в., убедително аргументирана от Кр. Ханик4, 
и критнчният анализ на стдтржанието са на-
малили важността й за неговата хипотеза. Из-
ложени са и нови лингвистични аргументи. Фор
мата БГОСЛОКЬ, която д 1 лго време е била иден-
тифицирана от изследователите с „Теологията" 
на Й. Дамаскин, вероятно не е грешка вм. 
Богословии-, а правилна родително-винителна 
форма и се отнася за Григорий Назиански. От 
приписката на Методий като указание за пре-
веждане на „Богословието" може да се приеме 
само изразът„н ΗΝ*. ΜΝΟΓΛ " (с. XVIII). В хода 
на изследването са разгледани още два вопро
са, конто са от особена важност за историята 
на превода: 1) Дали преводачът от XIV в. е 
използувал стария непълен превод на Й. Екзарх 
и 2) Дали m рвоначалната редакция на прево
да е била написана на сръбски черковнославян-
ски или на среднобтлгарски. При разрешава-
нето им Е. Вайер използува богатите си наблю
дения върху текстологичните особености на из-
даваните преписи и преводаческата техника на 
средновековните книжовници. Отговорът на 
първия въпрос е свързан с откриването на някои 
паралели между превода на „Богословието" и 
пълния превод, конто могат да се обяснят само 
с факта, че старият текст е бил на разположение 
на преводача от XIV в. Цитирани са редица места 
с общи за двата превода лексикални соответ
ствия. Подчертава се, че всички тези случаи 
са концентрирани в първата трета на птлния 
превод, което налага извода, че преводачът от 
XIV в. е привлякъл само за тази част старо-
бглгарския превод на Й. Екзарх. 

Приносен характер за по-нататъшното изу-
чаване на южнославянската преводна литерату
ра имат изложените наблюдения върху ос-
новните принципи на преводаческата техника 
от XIV в. В областта на лексиката главната 
отправна точка на средновековните преводачи 
е бил стремежът към установяване на съотно-
шение 1:1 соответствия между изходния и новия 
език (текст) като съзнателно постигнат резул-
тат (Atisgangs- und Zielsprache, с. XVIII), 
т. е. за определена гръцка дума да бгде употре-
бявано постоянно едно и сощо славянско съот-
ветствие. Тези принципи съвпадат и с езиковата 
характеристика на Е. Вайер за превода на фи-
лософската терминология в „Диалектиката". Те 

4 Библиографски данни вж. в изследването 
на с, XVII, 

са водещо начало и в дейността на тт.рновскитё 
книжовници, конто в стремежа си към по
точно и по-щателно предаване на гръцките об-
разци търсят еквивалентен езиков израз в стз-
даването на т. нар. ябсолютни соответствие До 
същите изводи беше достигнал и К. Трост при 
изследване на преводаческите традиции на Ев-
тимиевите последователи. 

Изследването на използуваните преписи за-
сега не дава категорични резултати относно 
първоначалната редакция на текста на прево
да. От една страна, съществуват догадки, че 
протографът, от който е направен основният 
за изданието препис от манастира Крушедол, 
е писан от перото на българин. Той е принадле
жал към типа преписи, конто или са средно-
български по произход, или показват явни сле
ди от среднобългаризми. След преписването той 
е бил сравнен с втори препис от сръбска редак
ция и съвсем съзнателно и последователно сър-
бифициран. От друга страна, има основания да 
се смята, че още от самото начало са ст ществу-
вали две редакции, едната от конто е била сръб
ска. Много вероятно е обаче преводачът да е 
използувал два гръцки ръкописа и на опреде-
лени места да е предложил две преводачески 
возможности, от конто преписвачите са създали 
различии варианта. Окончателната теза на ав
тора ще бгде изградена едва след подробна 
съпоставка на пълния превод на „Догматиката 
с други произведения, возникнали през същия 
период, но с ясно установен произход. В края 
на този подраздел като илюстрация за тексто
логичните различия между двете редакции на 
превода са изнесени най-важните варианти от 
Крушедолския препис и група преписи, обе-
динени около Хилендарския, паралелно с гръц
ките соответствия. 

Установяването на гръцкия изходен текст 
се предшествува от прецизни текстологични про-
учвания върху многобройните гръцки преписи 
по изданието на Б. Котер. При издирването на 
гръцкия протограф са взети под внимание и 
различните структурни особености, конто ха-
рактеризират славянския превод. Най-близо до 
славянскня текст стой един ръкопис от Вати-
канската библиотека от XIII—XIV в., който се 
съхранява под сигнатура Palat. gr. 242. Той 
не само показва до голяма степей същото под-
реждане на главите в края, но се съгласува със 
славянския текст в голям брой от вариантите, 
конто изглеждат присъщи само на него и на 
славянския превод. Издателят е сравнил из-
цяло гръцкия ръкопис със славянския превод 
и всички варианти, конто заедно с тези на 
славянския текст се отклоняват от изданието на 
Котер, са отбелязани в коментара към него. 

В критичното издание на „Догматиката" са 
използувани 10 южнославянски преписа от XIV 
до XVIII в. Четири от тях са сръбски, един — 
български, три — от безюсовата ресавска ре
дакция и два — от молдавски произход. В 
рамките на изследването е включен отделен 
подраздел с подробно описание на всеки от тях. 
Отбелязани са най-важните археографски све
дения, направен е прецизен палеографски ана
лиз, проучени са водните знаци и типът писмо, 
дадени са указания за правописа и някои ези-
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кови особености. Кодикологичният анализ 
включва и всички срещащи се приписки и мар
гиналии бележки. Като основен препис за из-
данието е приет сръбският ръкопис от 1360/ 
1370 г. от сбирката на манастира Крушедол, 
който в момента се намира в Музея на сръбска-
та православна църква под № 176. Той е най-
пълен и съдържа най-малко грешки на пре-
писвача. Към XIV в. спадат още три преписа 
от Атонските библиотеки: б:-лгарският Зограф-
ски препис № 125 (част от него се сьхранява в 
ГПБ — Ленинград) и сръбските: Хилендарски 
№ 393 и Пантелеймонски № 28. От средата на 
XVI в. са трите преписа на Висарион Дебърски 
(ресавска редакция), конто се пазят в сбирките 
на НБКМ и БАН в София. Двата молдавски 
ръкописа от XVI и XVII в. се намират в ГБЛ 
(сб. на Егоров) и в ЦГАДА в Москва. От XVI 
в. е и преписът от сб. на Яцимирски (БАН— 
Ленинград). 

Освен десетте проучени преписа авторът на 
изследването е издирил още три, които се 
смятат за изгубени или унижожени. Тук се 
отнасят един препис от манастира Нямп, за 
който Яцимирски сюбщава през 1895 г., и 
два ръкописа от Белградската национална биб
лиотека, унищожени вероятно през 1941 г. 

Стремежът към гплнота и изчерпателност е 
подтикнал издателя към използуването и на 
материала, който дават славянските глоси от 
XIV в., открити в пергаментен гртцки ръкопис 
от IX в. от Синодалната сбирка на Исторический 
музей в Москва. 

Специално внимание се отделя на взаимо-
отношенията и връзките между отделните пре-
писи. Изводите в този подраздел са системати-
зирани след задълбочен анализ на езиковите 
факти, които предлага всеки един от тях. Втз 
основа на съществуващите общи варианта ръ-
кописите са разпределени в б групи. Това гру-
пиране дава една цялостна текстологична кар
тина на изследвания материал и внася преглед-
ност и яснота в справочния апарат към изда-
нието на славянския текст. Приложената схема 
(с. L) отразява генетичната близост на отдел
ните групи ръкописи и предполагаемите ар-
хитипове, от които водят началото си. 

Текстовата част е изработена с вещи на и 
професионалност. Приетите от Е. Вайер еди-
ционни принципи следват най-добрите тради
ции на съвременната издателска техника, ут-
върдена в школата на Л. Садник и Р. Айцет-
мюлер. Издателят е спазил разпределението на 
текста по страници и редове. Запазени са всич
ки абревиатури и надредни знаци, както и ори-
гиналната интерпунктуация, която дава пред-
става за автентичната сегментация на текста. 
Намесата на издателя се изчерпва с разделяне-
то на думите, развързването на лигатурите и 
везаното писмо. Оформлението на ръкописа с 
червенослов е предадено чрез подчертаване на 
заглавките и отделните пасажи от текста. Сла-
вянският превод се издава по най-ранния и най-
нълен запазен препис от манастира Крушедол, 
прндружен от лексикални, морфологични и най-
важните фонетични варианта от останалите из-
ползувани преписи. Към славянския текст е 
изготвен немски превод с указания за паралел-

ните места в изданието на гръцкия текст на Б. 
Котер и „Богословието" на Й. Екзарх на Л. Сад
ник. Гръцкият текст е препечатан по Й. Мин 
с приложение на вариантите по изданието на 
Б. Котер и обширен коментар към славянския 
текст. След текстовата част са изнесени отдел-
но разночетенията по славянските глоси от XIV 
в. и по молдавския препис от 1617/1618 г. Це-
лият този богат справочен апарат дава възмож-
ност за разнопосочни филологически занимания 
с текста. 

Много полезни са и двата двуезични индекса, 
които могат да бъдат използувани за по-ната-
тъшни специализирани изследвания на лекси-
кално и словообразувателно равнище. Славяно-
гръцкият индекс е изработен по трите най-
стари славянски преписа — Крушедолския, Зог-
рафския и Хилендарския, със сигнатури за 
всички употреби и с гръцки стответствия. Пред-
ставен е един огромен и изключително ценен 
материал, който включва, от една страна, лек
сика, в която се оглеждат по-новите тенденции 
в преводаческата практика на книжовниците 
от XIV в. (калкирането на нови композита, 
увеличеният брой приставъчни глаголи), а от 
друга страна — съхранените по-стари лекси
кални Пластове. Част от старинния лексикален 
фонд, който се открива в индекса, безспорно 
насочва към преводите на преславските кни-
жовници. Срв. например вкснь, льскрьдц л\с-
КЙЬАЬСТКОКЬТН, трвнще, ьлькктн, ЬЛЬЧЬБЬ, кыче-
NHK, сьво()ь.1 сьБорще, ськьклтнтн и др., ко
ито са засвидетелствувани в Супрасълския 
сборник, Светославовия изборник от 1073 г., 
Словата на Гр. Назиански от XI в., Пан-
дектите на Антиох от XI в., Златоструя от XII в., 
Лествицата от XII в.5 Посочените лексеми имат 
общо 24 употреби в текста на „Доматиката". 
14 от тях са регистрирани в глави, които не са 
били преведени в „Богословието" на Й. Ек
зарх, т. е. тази преславски лексика едва ли е 
само пряко наследство от непълния Екзархов 
превод. По-скоро тя е резултат от приемстве-
ността и континуитета на съхранените тради
ции през отделните етапи от развоя на книжов-
ния език. Едно самостоятелно проучване в та
зи насока би помотало за доизясняване на ни
кои от проблемите около първоначалната редак
ция на пълния славянски превод от XIV в. 

Пред нас е едно образцово критично издание, 
което отговоря на всички изисквания на съв
ременната медиевистика. Неговата поява за-
нълва една сериозна празнота в областта на из-
следванията върху средновековните писмени па-
метници и славяно-византийските литературни 
връзки и поставя основа за разностранни бъде-
щи проучвания. 

5 Срв. М i k 1 о s i с h, F. Lexicon palaeos-
lovenico-graeco-latinum. 2 Neudruck der Ausgabe 
Wien 1862—1865. Aalen, 1977; С р е з н е в 
с к и й , И. И. Материалы для словаря древ
нерусского языка. Т. 1—3. Санкт-Петербург, 
1912; С л а в о в а, Т. Преславска редакция 
на Кирило-Методиевия старобългарски еван-
гелски превод. — В: Кирило-Методиевски сту
дии. Кн. 6, С , 1989, 5—130. 
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