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Книгата съдържа двете съчинения на 
Константин Костенечки „Сказание за бук-
вите" и „Житие на Стефан Лазаревич" в 
новобългарски превод, снабдени с обясни-
телни бележки и кратък послеслов. В по-
слеслова, за съжаление отпечатан с твърде 
дребен шрифт, са изложени оскъдните фак
та, известии за личността и живота на сред-
нобългарския книжовник, и някои сведения 
за двете съчинения, данни за живота на 
сръбския деспот Стефан Лазаревич и за 
епохата, в която е царувал, както и някои 
собствени наблюдения на преводачката и 
съставителката над двете съчинения. 

Бележките към превода са прецизно 
изготвени, те съдържат главно кратки раз-
яснения върху собствени имена на личнос
ти и на географски обекти, не са приведени 
обширни тълкувания и коментари. 

Книгата е предназначена за широк 
кръг читатели, преди всичко специалисти в 
областта на българското и балканското 
Средновековие: филолози, историци, както 
слависти, така и османисти, а освен това и 
за всички, конто се интересуват от нашето 
минало и от този трагичен и бурен период 
от историята на славянските народи. Съчи-
нението „Сказание за буквите", уникално 
по рода си в средновековните славянски 
литератури, несъмнено е интересно за все-
ки, който се интересува от историята на фи-
лологическата мисъл. 

И Константин Костенечки, и неговият 
покровител Стефан Лазаревич са едни от 
най-нетривиалните и загадъчните личности 
в балканската история. В сложната и тра
гична епоха, в която е бил жребият им да 
живеят, и двамата намират начини, всеки 
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Съставителство и превод А. Тотоманова. 

със свои средства, да осъществят призва-
нието си, да устояват на съдбата и на съ-
тресенията, конто ги връхлитат едно след 
друго. Константин Костенечки, свидетел на 
заточението на Патриарх Евтимий, на фа-
талната Косовска битка, където загива де
спот Лазар, бащата на неговия покровител, 
на победоносните османски походи и на 
разорението на християнските земи, а на-
края, и на отстъпването на Белград на ун-
гарците, се е характеризирал най-сполучли-
во сам като „странен странник, оплакващ 
странствата си". Същевременно той е рож-
ба на епоха, белязана не само с трагични 
събития, но и с изключителен книжовен 
разцвет за славяните в България и изобщо 
на Балканите. Попил с таланта си и от 
едното и от другото, Константин Костенеч
ки, наричан още Философ, създава две съ-
всем различии творби, и двете уникални не 
само в българската, а й в славянските лите
ратури. 

За щастие дългогодишните изследова-
телски занимания на К. Куев се увенчаха 
със солидно издание на двете творби, съ-
вместно с Г. Петков, придружено с подро
бен коментар и с литературно изследване и 
снабдено с пълно факсимално представяне 
на „Сказание за буквите" в Карловацкия 
ръкопис (К. Куев и Г. Петков. „Събрани съ
чинения на Константин Костенечки. Из
следване и текст". Наука и изкуство. С , 
1986. 574 с ) . 

Изданието съдържа и подробно ар-
хеографско представяне на разпростране-
нието на двете творби. Тук ще припомня 
само, че Сказанието е познато само по един 
препис от XVII з. (Карловацкия), но в своя-



та съкратена версия, известна под името 
„Словеса вкратце", намира по-широко раз-
пространение и е известно досега по 16 пре-
писа от XV до XVII в., почти всички юж
нославянски: Това е единствена по рода си 
творба в нашата средновековна литература 
и незаменим източник на информация за 
среднобългарския език и за правописните 
норми от това време. 

Житието на Стефан Лазаревич нами
ра разпространение както сред южните сла-
вяни, така и в Русия, и е известно в две ре
дакции: пълна, представена в четири пре-
писа — два южнославянски и два руски; и 
съкратена, представена в три руски препи-
са. Съществува и още една редакция, по
точно преработка на Житието, за която се 
смята, че е дело на Владислав Граматик, 
известна само по фрагменти, публикувани 
от В. Григорович. Тази творба е както из-
клюнително ценен източник на сведения за 
онази драматична епоха, така и уникално 
произведение на агиографията. Както отбе-
лязва А. Тотоманова в послеслова, „в това 
произведение Константин блестящо съче-
тава житийно-панегиричната традиция на 
търновските житиеписци с плодотворната 
традиция на сръбските владетелски жития. 
Това превръща Житието в една от най-ин-
тересните творби на балканската агиограф-
ска традиция през XV в." (с. 208). 

Чрез новоизлязлата книга за първи 
път се сдобиваме с пълен превод на двете 
съчинения на Константин Костенечки на 
съвременен български език. Причината за 
това, че чак сега се появява такъв превод, е 
проста и е ясна за всеки, който е разгръщал 
творбите на писателя: неговият език е из-
ключително труден, а на места изглежда 
почти непонятен. Затова се е създало мне
ние, че писателят пише тромаво и неразби-
раемо, което А. Тотоманова категорично 
отхвърля, като посочва в послеслова: „Ези-
кът на Константин Костенечки, смятан оби-
кновено за недодялан и неразбираем, е по-
скоро своеобразен, собствено негов, с мал-
ко необичаен синтаксис, но винаги грама-
тически издържан, което свидетелствува за 
достатъчна книжовна вещина" (с. 207). 

Това е характерно не само за неговия 
език, а е обща особеност на всички творци 
на словото — писатели и преводачи, от Ев-
тимиевия книжовен кръг. За да се справи 
човек с превода на техните творби, трябва 
не само да е великолепен познавач на езика, 
но и да е натрупал голям опит в работа с 
текстове от тази епоха, за да може да вник-
не в структурата на фразата, в постройката 
на словесните обрати, характерни за Пат

риарх Евтимий и неговите ученици, а и за 
други книжовници от тази епоха. Точно та
къв е случаят с преводачката на „Сказание 
за буквите" и „Житие на Стефан Лазаре
вич". А. Тотоманова е едно от на*утвърде-
ните имена сред преводачите от старобъл-
гарски, на нея принадлежат преводите на 
редица творби, появили се в епохата и кръ-
га на Патриарх Евтимий: първият новобъл-
гарски превод на посланията на Патриарх 
Евтимий, най-трудните по мое мнение 
текстове в средновековната българска ли
тература, публикувани в събраните съчине
ния на Патриарх Евтимий; преводът на 
„Житие на митрополит Петър" от Евти-
миевия ученик митрополит Киприан, пуб-
ликувано в том 4 от поредицата „Стара 
българска литература", и още редица зна-
чителни преводи: на повестта „Стефанит и 
Ихнилат" (в сборника „Литературата на 
XIII век"), на значителни части от хроника-
та на Йоан Малала (в том 3 от поредицата 
„Стара българска литература"), на редица 
приписки и бележки, публикувани на раз
личии места (в „Книга за българските хад-
жии", в том 3 от поредицата „Стара бъл
гарска литература" и др.). 

Преводът е осъществен майсторски и 
с вещина, в него личи не само познаване и 
вникване в езика на оригинала, а и добро 
владеене на съвременния български език, 
умение да се подбират точни изрази, да не 
се губи напълно спецификата на оригинала, 
без да се допуска тромавост и изкуственост 
на изказа в превода. 

Разбира се, както при всеки превод, 
някои преводачески решения могат да бъ-
дат оспорвани и критикувани. Тук ще се 
спра само на един такъв случай, който мис-
ля, че е важен. Житието на Стефан Лазаре
вич започва с думите \эъ есмъ j»evc сы гон 
К8пнн-ь... Тук в самото начало стой цитат 
от Изх. 3:14, както е отбелязано и в прево
да. В цитата \дъ с-смъ сын е вмъкната дума-
та five, което явно е подвело преводачката и 
тя е превела това място така: „Ас съм — 
рече, този до къпината...", т. е. тя вероятно 
е възприела сы като удължена форма на 
показателното местоимение сь. В действи-
телност това е субстантивирана форма за 
м. р. ед. ч., им. пад. на сегашното деятелно 
причастие от глагола БЫТН: СЫН, така е и в 
Цетинския, и в Кирило-Белозерския пре-
пис, а само в Богишичевия препис, предста-
вен в изданието на К. Куев и Г. Петков, 
формата е в съкратен вид: сы. На гръцки 
това място гласи Έ γ ώ είμί ό ών, τ. е. със 
същата субстантивирана форма на сегаш
ното деятелно причастие за м. р. ед. ч., им. 
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пад. от екзистенциалния глагол. Как би 
следвало да се преведе това причастие о 
ών, сы? Тъй като това е едно от най-знаме-
нателните места в Библията, на него са по-
светени многобройни тълкувания. Обикно-
вено го превеждат с „Аз съм този, който 
е" или с „Аз съм (вечно) съществуващият" 
(така е в превода на българското Синодал-
но издание). Тези думи Моисей чува край 
неизгарящата къпина (според тълкуванията 
старозаветен образ на Богородица), когато 
задава на Господ въпроса какво му е име-
то, за да го каже на синовете Израилеви, 
когато ги питат кой го изпраща. Това е 
мястото в Библията, където Бог разкрива 
същността си: той е „този, който е", „съ
ществуващият", самото битие. Това е един 
от основните топоси, върху конто се града 
по-късно християнската философия. Въз ос
нова на него Бог се определя като равен на 
битието, основна идея за християнството, 
особено подробно разработена у Псевдо-
Дионисий Ареопагит. Не случайно и 
Константин Костенечки, явно вещ не само 
в граматиката, а и във философията, е по
ставил точно този цитат в началото на 
творбата си. Затова той би трябвало да бъ-
де и съответно отразен в превода, който би 

могьл да гласи „Аз съм вечно съществува
щият, рече край къпината...", или „Аз съм 
този, който е, рече край къпината...", или 
нещо подобно. 

Специално трябва да се изтъкне 
майсторството при превода на акростихо-
вата творба в края на „Житието на Стефан 
Лазаревич". Преведен е не само самият ак
ростих, но е намерено и остроумно реше
ние, за да се запази оригиналният брой на 
редовете в творбата: в оригинала стрино 
стрьыстковлк ст()\нстк1с ΠΛΑΫ ,̂ а в превод ст
ранник странствувал странства оп-
лаква. Жалко е, че тук не е намерена по-
добра полиграфска реализация да се от
кроят буквите на акростиха, та за мнозина 
читатели това оригинално решение може 
би ще остане незабелязано. 

Радостно е, че А. Тотоманова подгот-
ви това издание и че се намери издателство, 
което да го осъществи. Това е вече третото 
издание на старобългарски творби, което 
издателство „Славика" предоставя на чита-
телите, след Словата на Иоан Екзарх, под-
готвени от Д. Иванова-Мирчева, и антоло-
гията „Старобългарска есхатология", под-
готвена от Д. Петканова и А. Милтенова. 
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