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Книгата на Д. Иванова е в съзвучие с въз-
родилия се през последните едно-две де-
сетилетия в българската филологическа 
наука подчертан интерес към библейската 
проблематика. Преводите на Библията 
(по-специално на Евангелието) са важен 
историко-филологически, социо-културен 
и историко-литературен феномен за бъл-
гарското общество през вековете. Въпре-
ки наличието на частични проучвания по 
отделни текстологически и езиковедски 
проблеми на евангелския текст от различ
ии периоди, рецензираният труд е първо-
то по рода си целенасочено научно из
следване на новобългарските преводи на 
Евангелието с оглед на текстологичната 
и книжовноезиковата традиция и прием
ственост от старобългарския период до 
Възраждането. В съответствие със слож-
ната проблематика е приложен и интер
дисциплинарен комплексен метод на из
следване - лингвистичен и текстологиче
ски, който дава възможност да се от
говори адекватно на поставените въ-
проси. Впечатляващ е внушителният обем 
на изворовия материал - привлечени са 
няколко десетки славянски (ръкописи и 
печатни издания) и гръцки източници в 
много широк хронологически обхват (X-
XX в.), което гарантира стабилността на 
изводите. 

Книгата се състои от Увод (с. 3-57), че-
тири глави (с. 58-365), Заключение (с. 366-
367), две приложения („Речник на лексе-
мите и словоформите в новобългарските 
евангелски преводи с гръцките им съот-
ветствия" - Евангелие от Матей, с. 368— 
488, и „Лексикални синоними в новобъл
гарските евангелски преводи с гръцките 
и църковнославянските им съответствия", 
с. 489-503), списък на използваните източ
ници и техните съкращения (с. 504-506), 
литература (с. 507-539), показалец на име-
ната (с. 540-545). 

Д. Иванова правилно е извела още в 
първата глава („Диахронии ракурси с 
оглед изследване на приемствеността в 
евангелските преводи, X-XVI в.", с. 58-
107) ключовата позиция на първото пе-
чатно евангелие (Търговищкото от 1512 
г.), което въпреки наличието на отделни 
публикации все още не е специално и ця-
лостно изследвано. Именно върху неговия 
текст авторката проследява влиянието на 
предходната ръкописна традиция с цел да 
се очертае кръгът от стоящите най-близо 
до него среднобългарски евангелия. Съ-
поставката (върху Евангелието на Лука и 
Иоан) с отчитане на гръцкия текст е из-
вършена на базата на текстологически 
значимите разночетения - добавки и про
пуски, замяна на един текст с друг и сло-
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воредни различия. Специално внимание 
е отделено на приемствеността между 
среднобългарската ръкописна евангелска 
традиция и Търговищкото евангелие с ог-
лед на лексикалната дублетност, което е 
довело до обособяването на отделен под
раздел в първа глава (с. 72-84). Намирам 
за особено важен извода на Д. Иванова, 
че Търговищкото евангелие от 1512 г. въз-
произвежда атонската редакция, предста-
вена в една група евангелия с очертаващо 
се относително постоянно ядро (1354, Рил, 
Чуд, 1342, Ат, Лонд, Терт). Досега това 
беше констатация a priori, която в книгата 
се превръща в аргументирана научна теза, 
защитена със солиден текстологически и 
лексикален материал. Потвърждава се и 
мнението, че атонската редакция отразява 
висока степей на архаизация и възвръщане 
към Кирило-Методиевата книжовна тра
диция, което ясно се вижда в избягването 
на преславизми и кодифицирането на зна
чителен брой гърцизми. В тази част лек
сикалната съпоставка е разширена с 
включването на по-късни печатни църков-
нославянски книги в лицето на Острож-
ката библия (1581 г.) и Елисаветинската 
библия (1751 г.), което е позволило на ав-
торката да направи важното заключение, 
че лексикалната близост между тях и Тър
говищкото евангелие е много по-голяма 
в сравнение с който и да е от ръкописните 
източници и че печатното Евангелие от 
XVI в. и Острожката и Елисаветинската 
библия почиват на обща текстова основа. 
Според Д. Иванова макар да е извършен 
нов превод при съставянето на Острож
ката библия, специално в евангелските 
книги преводачите са се опирали на ста-
рата книжовна традиция и внесените про-
мени са минимални. Това наблюдение за 
южнославянско влияние в Острожката 
(респ. Елисаветинската) библия заслужава 
особено внимание, тъй като още в нача-
лото на XX в. големият руски библеист 
Ив. Евсеев изказва предположението, че 
в текста на книгите Битие и Иисус Навин 
от състава на Острожката библия лежат 
южнославянски ръкописи от XV-XVI в. 
с архаичен превод, впоследствие безвъз-
вратно загубени. Библеистичните проуч-
вания от последните десетилетия потвър-

диха тази хипотеза, разширявайки я и вър-
ху други книги от Осмокнижието. С кни
гата си Д. Иванова доказва тази теза и вър-
ху текста на Евангелието в рамките не са
мо на Острожката, но и на Елисаветин
ската библия. Защото чрез тях впослед
ствие българската печатна книга, макар и 
редактирана, и в друг правописно-фоне-
тичен вид, се връща в България като но-
сител на съхранена стара текстова и кни-
жовноезикова традиция (доказателство за 
това са множеството примери от различ
но лингвистично-текстологическо естест
во, присъщи единствено на Търговищкото 
евангелие, Острожката и Елисаветинската 
библия). Че текстовата основа на трите 
издания е единна, свидетелства сравни-
телно малкият брой разночетения между 
тях, конто „се отнасят не към големи тек-
стови цялости, а засягат само отделни ду-
ми и са в кръга на допустимата вариатив-
ност при превод" (с. 106) - тези различия 
са изложени на с. 98-106 и са върху Еван
гелието на Матей. 

Със сложния и все още окончателно не-
изяснен въпрос, какви гръцки образци са 
залегнали в основата на славянските биб
лейски преводи и в частност на новобъл-
гарските преводи на Евангелието, е свър-
зана втората глава на книгата („Тексто-
логичните особености на новобългарските 
евангелски преводи, източници и влия
ния", с. 108-199), в която е извършена тек-
стологическа съпоставка на възрожден-
ските евангелски преводи с няколко гръц
ки източника, и преди всичко с общоприе-
тия Textus receptus (TR), служил за основа 
на новозаветните преводи през целия XIX 
в. (в основата му лежи изданието на Ера-
зъм Ротердамски от 1516 г.)'. Именно този 
гръцки текст като издание на официалната 
константинополска версия на Цариград-
ската патриаршия според Д. Иванова се 
оказва използван в най-голяма степей в 
новобългарските преводи на Евангелието. 

1 Τής Καινής Διαθήκης άπαντα. Έν 
Άΰήναις καί Κωνσταντινοπόλει. Δαπάνη τής 
Βρετανικής Βιβληκης. αη 'β'. 
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В раздела на втора глава, озаглавен 
„Текстологичната традиция в новобългар-
ските преводи на Евангелието. Приемст-
веност от старото книжовно предание" (с. 
126-155), Д. Иванова най-пълно прилага 
комплексниялингвистично-текстологиче-
ски метод на фона на целия привлечен в 
книгата изворов материал, включвайки 
към вече познатите и три новобългарски 
превода - на П. Сапунов (1828 г.), Неофит 
Рилски (1840 г.) и П. Р. Славейков (1871 
г.). Анализът на повече от 100 разночетения 
в евангелския текст (без този на Марк) дава 
основание на авторката да направи някол-
ко много съществени заключения, а имен
но: 

- възрожденските преводи следват ста
ра текстова традиция в развоя на еван
гелския текст, възприета чрез църковно-
славянската Библия в лицето на Елисаве-
тинската и Острожката; 

- с най-трайно присъствие в новобъл-
гарските евангелски преводи са Елисаве-
тинската и Острожката библия, непосред-
ствено следвани от Търговищкото еван
гелие, като често в тази група присъстват 
1354, Чуд, Рил и малко по-слабо 1342, 
Терт, Ат, Лонд; 

- най-силно е влиянието на предходната 
традиция върху превода на Сапунов, след-
ван от превода на Н. Рилски, и относи-
телно най-далеч от това влияние е Славей-
ковият превод. 

С характеризиране на индивидуалните 
особености и на вероятните славянски и 
гръцки източници на всеки един от тези 
преводи завършва втората глава на кни
гата. Чрез ексцерпция на над 200 текстови 
разночетения от целия евангелски текст 
спецификата на Сапуновия превод е ви-
дяна преди всичко в тясната зависимост 
от Елисаветинската библия и изобщо от 
старата славянска традиция; на Неофито-
вия превод - в широкия кръг привлечени 
славянски и гръцки източници и в по-сво-
бодното отношение към използваните об-
разци; на Славейковия превод - в систем-
ното придържане към гръцкия текст на 
Textus receptus (TR), често неотразен в 
Елисаветинската библия, и във влиянието 
на руски евангелски преводи - пряко или 
косвено чрез използването на един и същ 

гръцки източник, а именно новогръцкия 
текст на димотики. Макар всеки един от 
трите възрожденски преводи да е резултат 
от самостоятелната работа на превода-
чите, извличането на голям брой паралел-
ни специфични разночетения в техните 
текстове с основание дава право на Д. 
Иванова да заключи, че Неофит Рилски е 
познавал и използвал превода на Сапунов, 
а върху Славейков са оказали въздействие 
редица преводачески решения на Сапунов 
и Неофит Рилски. Така прецизно и детай-
лизирано е очертана сложната картина 
на създаването на възрожденската тексто
ва традиция в текста на Евангелието. 

Преводаческата практика в новобългар-
ските евангелски текстове е обект на из-
следване в третата глава на книгата 
„Проблеми на превода в новобългарския 
евангелски текст" (с. 200-241). Най-напред 
в чисто теоретичен план са разгледани 
принципите на превода като нормативна 
система в книжовния български език на 
фона на съответната историческа, култур-
на и езикова ситуация. Впоследствие чрез 
ексцерпция на конкретни примери са про-
следени явления като адекватност на пре
вода, граматически буквализъм, грамати-
ческа асиметрия, морфо-синтактични 
трансформации и др., предимно чрез пре-
даването на различии причастии гръцки 
конструкции, падежни и темпорални фор-
ми. Сыцествен аспект в преводаческата 
практика е лексикално-семантичната и 
словообразувателна адекватност на сла-
вянския текст по отношение на гръцкия 
образец. Имайки предвид важната роля в 
тази адекватност на сложните думи и ком-
позитообразуването авторката специално 
ги проучва (с. 217-224). С оглед на лекси
кално-семантичната и словообразувателна 
адекватност на новобългарските евангел
ски преводи по отношение на гръцкия 
текст важни са нейните наблюдения от-
носно причините, мотивирали избора на 
едно или друго преводаческо решение 
(напр. частична или пълна синонимия на 
изходната гръцка лексема, лексикална 
омонимия, ситуативна обвързаност на 
текста със съвременната на преводите 
реалност, влияние на стила, неправилно 
осмисляне на текста и др.). Авторката е 
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успяла да вникне в скритата страна на пре-
водаческия процес и да представи труд-
ностите, пред конто са били изправени 
възрожденските преводачи особено при 
намиране на съответствие на абстрактната 
лексика, топонимите, паричните единици, 
мерките и реалиите, свързани с бита и ад-
министративното управление. Ценна ин
формация е извлечена за калките от гръцки 
(лексикални, словообразувателни, синтак-
тични) и прекалкирането (невинаги спо-
лучливо), особено характерно за превода 
на Сапунов. 

В четвъртата глава на книгата („Езико-
вите особености на новобългарските еван-
гелски преводи", с. 242-365) всеки един 
от трите възрожденски преводи на Еван-
гелието е поставен в контекста на кни-
жовноезиковата практика на съответния 
период. Към кръга от източници се въ-
вежда и новобългарският превод на Еван-
гелието на Теодосий Бистрицки, досега 
непознат за българската наука, който 
именно в труда на Д. Иванова се изследва 
за първи път. Колкото и този превод да 
не е повлиял върху книжовноезиковите 
процеси в България през 20-те години на 
XX в. (тъй като не е бил разпространен у 
нас), той е исторически факт и съвсем 
справедливо е подложен от авторката на 
лингвистично-текстологически анализ, ре-
зултатите от който допълват представата 
за състоянието на българския книжовен 
език по това време, за трудностите около 
преводаческия процес, за източниците на 
влияние и т. н. В тази глава последова-
телно в синхронен и диахронен аспект об-
стойно са проучени езиковите особености 
на трите новобългарски евангелски пре
вода от гледна точка както на историята 
на новобългарския книжовен език, така и 
на конкретната езикова ситуация, в която 
те се появяват. Континуитеты в книжов-
ната традиция е проследен на всички ези
кови равнища - графика и правопис, над-
редни знаци (на места дори кодикология 
и украса), фонетика, морфо-синтаксис, 
лексика, словообразуване и стил, чрез па
раметрите, на конто се анализира балан
сы- между стремежа към онародняване и 
придържането към църковнославянската 
книжовна традиция, между представянето 

на съвременната езикова стихия и съзна-
телно търсената архаизация, между общо-
българското и диалектното, книжовното 
и разговорното, славянското и чуждото, 
старото и новото и т. н. Наред с общите 
и за трите възрожденски превода на Еван-
гелието езикови тенденции е очертано и 
специфичното значение за историята на 
новобългарския книжовен език на всеки 
един от тях. За превода на Сапунов то е в 
народната основа на езика и въвеждането 
на черти от централните балкански говори 
в книжовно обращение; за превода на 
Неофит Рилски специфичното е видяно в 
кодификационния модел - двугласие меж
ду книжовната традиция и езиковата съв-
ременност, интегриращ особености от 
различии диалектни области; характерно-
то за Славейковия превод е изведено в по-
голямата нормираност и наддиалектност 
на езика, в намереното равновесие между 
книжовното и народно-разговорното на
чало, поради което този превод е завърш-
ващ етап в консолидацията и езиковата 
интеграция в предосвобожденска Бълга
рия. Очертаването на отделните езикови 
явления е извършено от авторката на тру
да с вещина и професионализъм, с позна-
ване в детайли на книжовноезиковите про
цеси, което и е позволило да сглоби ло
гично и аргументирано всички части на 
сложната езикова мозаика, включително 
и да защити тезата за съществуването на 
по-особен библейски стил през Възраж-
дането, анализиран чрез различии компо
нента - лексикална синонимия, специфич
на изреченска структура, наличие на пое-
тични фигури, архаизиран словоред, на-
ративен преход, синтактичен паралелизъм 
и много други. 

В заключение ще отбележа, че научната 
стойност на книгата на Д. Иванова „Тра
диция и приемственост в новобългарските 
преводи на Евангелието. Текстология и 
език" се определя от сполучливия избор 
на темата, от значимия и с твърде обшир-
ни хронологически рамки обект на из-
следване, солидната изворова база, ком-
плексния интердисциплинарен методоло
гически подход и постигнатите научни ре-
зултати с важно значение за много и раз
личии по характер аспекти. 
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