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ПЪРВОТО ЧЕШКО СТАРОПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ НА БИБЛИЯТА 

Kuttenberger Bibel — Kutnahorska bible bei Martin von Tisnov. Herausgegeben von R e-
j n h o l d O l e s c h und H a n s R o t h e . Kommentare von Vladimir Kyas, 
Karel Stejskal, Emma Urbankova. Paderborn — Munchen — Wien — Zurich, Fer-
dindnd Schoningh, 1989. S. 88+1226. 

Предлаганото фототипно издание на пър-
вото старопечатно издание на Библията на 
старочешки език е част от широко замисле-
ната едиция „Библиа Славика", започната 
от Райнхолд Олеш и Ханс Роте с издава-
нето на серия полски библии. Рецензира-
ното издание поставя началото на новата 
(първа според номерацията) серия от по-
редицата, включваща чешки библии. Както 
посочват издателите в предговора, то е 
по своему юбилейно — появява се 500 го-
дини след излизането на старопечатното 
издание през 1489 г. 

Освен грижливото и съвършено от поли-
графическа гледна точка възпроизвеждане 
на старочешкия текст то обхваща и про
странен увод (87 страници), в който под
робно се разглеждат въпросите на лингвис-
тично-текстологичната, изкуствоведската и 
полиграфическата традиция, към конто 
принадлежи паметникът. Уводът е лодгот-
вен от видни чешки специалиста в съот-
ветната облает и характеризира мястото и 
значението на това старопечатно издание 
в историята на чешкия език и култура. 
Особено значение в това отношение има 
студията на Владимир Киас „Die alttsc-
hechische Bibeliibersetzung des И. Jah-
rhunderts und ihre Entwicklung im 15. 
Jahrhundert" (c. 9—51), която определя 
главните характеристики на библейските 
преводи на фона на развитието на старо
чешкия език и културата на средновеков-
на Чехия. Сбита ят преглед на историята 
на чешкия език от великоморавската епоха 
до XIV в. засяга всички съществени за 
формирането на новия книжовен език мо
мента — от мисията на Кирил и Методий 
във Велика Моравия и Методиевия превод 
на Библията, през историята на Сазав-
ския манастир и църковнославянските жи

тия на чешките светци Вацлав и Людми
ла до основните момента от развоя на старо
чешкия книжовен език през XIV в. по 
времето на Карл IV и Вацлав IV и ранните 
преводи на отделимте библейски книги. 
Работата на Вл. Киас върху това издание 
е своеобразно свободно продължение на 
дългогодишните му занимания с история
та на чешкия библейски превод, намерили 
израз и в по-ранното издание на първия 
старочешки превод. достигнал до нас чрез 
Дрезденската и Оломоуцката библия 
K y a s , V Staroceska bible Prazdanskii 
a Olomoucka. Praha, T. 1. Evangelia, 1981; 
T. 2. Epistolv, skutky apostolu, Apoka-
lypsa, 1985; T. 3. Genesis-Esdras, 1988. 
Особено ценно е подробното разглеждане 
на четирите основни редакции на текста, 
намерили отражение в ръкописните биб
лии, запазепи до наше време ·— от началото 
на превеждане на част от библейските кни
ги през 50-те години на XIV в. до оформя-
нето на пълния текст на IV редакция, ста-
нал основа на старопечатното издание. Под
робно се разглеждат езиковата и текстоло-
гичната страна на всеки отделен паметник, 
отделните им части се съпоставят според 
стила и преводаческата техника. Подробно 
е проследен процесът на компилиране и 
взаимно проникване на текстове от само-
стоятелните редакции в отделните библей
ски книги, връзките и евентуалните филиа-
ционни взаимоотношения между запазе-
ните преписи. Анализира се в цялото й 
многообразие старочешката традиция на 
библейските преводи, като се започне още 
от отделните чешки глоси и първите прояви 
на терминологизиране на абстрактни лек-
семи за нуждите на просветата и бого-
усл жението (bes, и cennlk, device, bla-
ieny, blahoslaventj, licomernik), отнасящи се 
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още към кирило-методиевския слои в ста-
рочешкия културен език. Открива се пря-
ка връзка в преводаческата техника и сти-
листиката между чешкия Пасионал, от
части съставен и преведен през 1457 г. 
на базата на латинската Легенда ауреа от 
Яков Ворагински. Въпреки че аргументите 
за това са от чисто филологически харак
тер и не са съпроводени от преки истори
чески съобщения или непосредствена да
тировка, може да се каже, че авторът има 
достатъчно убедителни основания за кон-
статацията, че първоначалният превод на 
книгата Тобиас и Деянията на апостолите 
езиково и стилистично са много близки 
както до текста на Пасионала, така и до 
оригиналния предговор към Новия завет. 
Въз основа на това той изказва предпо-
ложението, че автор на Пасионала и на 
първоначалния превод на посочените биб
лейски книги е един и същ доминикански 
монах. Установяването на неговата при-
надлежност към доминиканский орден също 
е резултат от внимателното съпоставяне на 
реда и датите на отделните жития в Пасио
нала, чрез което е определена и датиров-
ката на двата паметника. Благодарение на 
този метод стана възможно и началото на 
цялостния библейски превод на старочеш-
ки език да бъде отнесено към 50-те години 
на XIV в. (в английското резюме е допус-
ната досадна техническа грешка, която да-
тира превода с един век по-късно). Тук 
намира приложение едно от големите пос
тижения на съвременната чешка филоло-
гическа наука в облаетта на историята на 
книжовноетта — датирането чрез методите 
на езиковедския и текстологичния анализ 
на два от най-обемистите и най-значими 
паметници на чешкия език и култура от 
ранния период на формирането им. 

В студията са разгледани самостоятелно 
достигналите до наше време преписи — 
както възникналите още непосредствено по 
времето на Карл IV (включително и чеш-
ката глаголическа библия), така и ре-
дактираните под влияние на Реформацията, 
отнасяни по време към периода на хусит-
ските войни и т. н. Анализира се индиви-
дуалната съдба на оцелелите ръкописи, 
прави се и съпоставка на текстовете на 
библейските книги, като се отчита обстоя-
телството, че в отделните части на ръко-
писа се проявяват отличителните белези 
на различните редакции. Това многопосоч-
но разглеждане на целия материал е резул
тат от изключително задълбочените позна
ния на автора в облаетта на историята на 
старочешките библейски текстове, а и на 
цялостното развитие на чешкия книжовен 
език от този период. Специално внимание 
е отделено на лексикалните характеристики 
на редакциите, на проявите на твърде бо
гата синонимия, типична за периода на 
формиране и установяване на нормата на 
нов книжовен език, както и на търсените 

в рамките на тази синонимия белези 
индивидуален преводачески стал в отде/ 
ните части. 

По-подробно се обръща внимание на 
четвъртата редакция на чешката библия 
осъществена през 80-те години на XV в' 
по времето на крал Владислав Ягело 
(1471 — 1515 г.) и станала основа на старо 
печатното издание, в което голяма част
от архаизмите на предпишите редакции 
са отстранени и в езиково отношение нова-
та библия става напълно современно про
изведение. Издаването започва през 1487 г 
с Новия завет и Псалтира, през 1488 г 
излиза иялата Библия в пражко издание' 
а една година по-късно Мартин от Тишнов 
препечатва същия превод с минимални из
менения в Кутна хора. Това уникално 
старопечатно издание, предложено на съв-
ременните учени, съдържа 606 листа, на 
които е отпечатан библейският текст, и 
завършва с 6 листа списък на четенията 
(Registrum, to jest pravidlo na epistoly a 
па ctenie). На всяка страница от фото-
типното издание текстът е означен съе 
съвременните индекси — книгата и номера 
на стиха от библейския текст. Тази IV ре
дакция на текста става основа и на по-
нататъшните издания на Библията на чеш
ки език през следващия век. 

Целенасочено търсената пълнота в ана
лиза на старочешките библейски ръкописи 
се оформя и от съпоставката на паралелни 
откъси от различните преписи, представе-
на в края на студията като илюстрация за 
различията между отделните редакции (с. 
33—47). 

Във втората студия : „Die tschechischen 
Bibelhandschriften in kunsthistorischer Hin-
sicht" (c. 53—76) Карел Стейскал разглеж-
да художественото оформление на анализи-
раните от Вл. Киас. библейски ръкописи 
и се спира на онези от тях, които се 
отличават с по-голямо богатство в това 
отношение. Приложени са голям брой от
лично отпечатани илгострации, което дава 
възможност за преки съпоставки с офор-
мянето на самото старопечатно издание. 

В третата студия „Die Kuttenberger Bi-
bel unter den tschechischen Wiegendrucken" 
(c. 77—80) Ема Урбанкова разглежда тра-
дициите на книгопечатането в Чехия, къ-
дето първото издание на Библията е важно 
събитие. С това предговорът очертава ця-
лостно и многостранно мястото и ролята 
на изданието в чешкото културно развитие 
и подготвя проучването на самия текст. 

Заключителните бележки на предгово-
ра включват: списък на основните право-
писии правила (с. 81), студия за Кутно-
хорската библия, съхранявана в Упсала 
(„Zum Exemplar der Kuttenberger Bibel 
aus Uppsala"), от Ханс Роте (с. 82—83) 
и показалци на съкращенията за означава-
не на отделните библейски книги и на чеш-
ките библейски ръкописи. 
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Пълното фототипно издание на най-
гтария старопечатен текст на чешката биб-
•шя несъмнено увенчава продължителни и 
задълбочени научни и издателски усилия 
и е сериозен принос в съвременната наука, 
т ъй като не само дава представа за съв-
ре.менното състояние на проучванията вър-
χγ старочешката традиция на библейските 
преводи, но и ще послужи като основа на 
по-нататъшни съпоставки с други старо-
чешки текстове и паметници на култура-

та, за проучване на развитието на старо-
чешкия книжовен език в една от най-ин-
тересните и преломни фази от историята 
му. Освен това цялата едиция „Библиа 
Славика" ще даде възможност за сравнение 
между различните славянски преводи и ще 
ускори изучаването на историята на биб
лейските преводи сред славяните въобще. 
То е резултат от широко международно 
научно сътрудничество и е блестящ пример 
за плодотворността на този подход към 
научните проблеми. 
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