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Още с възникването на интереса към ста-
рата славянска писменост в центъра на 
вниманието застава първият славянски 
превод на Евангелието, тъй като с него се 
поставя началото на славянското писмо, 
на славянския книжовен език, на славян-
ската книжнина, на нов етап в културата 
на славяните. И оттогава, вече около 200 
г. не намалява интересы- към евангелската 
проблематика. За това допринася не само 
важната роля на Евангелието в църковна-
та и книжовната дейност, но и неговата 
извьнредно сложна проблематика. Очер-
тават се многобройни взаимно свързани 
въпроси за решаване: преводач, език, мя
сто, време на първия превод; последова-
телността на превеждането на Краткия ап-
рокос, Пълния апракос, Четириевангелие-
то също с уточняване на преводач, език, 
място, време; териториално разпростра
нение по време и формиране на локални 
типове на първия превод; принципи на 
превода и преводачески решения; колко 
съзнателно проведени текстови редакции 
на първоначалния превод има, колко на 
брой, къде, кога и от кого, принципи на 
редактиране и редакторска практика, ха-
рактерни черти, разпространение по време 
и по територия. Във връзка с тези осно-
вополагащи въпроси пред изследователи-
те се оформят нови кръгове задачи: за из-
ворите - да се издирят, опишат, проучат 
и издават евангелски ръкописи; да се съ-

бират и интерпретират необходимите ис
торически свидетелства в средновековни-
те съчинения; да се установяват и изучават 
евангел ските цитати в творби от същата 
епоха; за материала - славянските ръко-
писни евангелия да се проучват кодико-
логически, изкуствоведски, палеографски, 
лингвистично (фонетика, граматика, лек
сика); да се съставят словоуказатели или 
речници на лексемите; да се установи 
структурата на евангелската ръкописна 
книга и организацията на евангелския 
текст; да се определят видовете сегмен
тации на евангелския текст; да се изучи 
съставът и строежът на евангелските ка
лендари; да се съберат данни за богослу-
жебното предназначение на Евангелието 
и да се проучи неговото място в системата 
на богослужебните книги; да се формира 
коректна терминологична система и тя по
стоянно да се попълва и доуточнява в ре-
зултат от разширяване и задълбочаване 
на познанията. Възникват и множество ча-
стни въпроси, конто могат да попълват 
или доуточняват, да потвърждават или оп-
ровергават изказани становища. Всичко 
това обяснява защо са публикувани огро
мен брой издания и изследвания и защо 
все още остават непроучени, недоизясне-
ни и дискусионни въпроси. 

За първи път с огромната задача цялост-
но да се обобщи научната литература вър-
ху славянското ръкописно Евангелие се е 
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заел и е осъществил в своята книга от 2001 
г. М. Гардзанити. Авторът е вложил голям 
труд да издири и събере богатата библио
графия от 1495 публикации (с. 585-662). 
Той внимателно се е запознал с приносите 
в публикациите и прецизно ги е включил 
в своето обобщение. 

Заради сложната си задача книгата има 
твърде разчленена структура. Тя се състои 
от три основни дяла: увод, обобщение и 
приложения. Всеки дял е сегментиран те-
матично. В началото на книгата са изре-
дени три кратки встъпления: представяне 
и оценка на труда от К. Ханик (с. 1-2), 
предговор на автора за начина на работа 
(с. 3-4), въведение, в което М. Гардзанити 
мотивира избора на темата си (с. 5-9). 
Сложната проблематика дава възможност 
според избраните принципи и цели обоб-
щението да се извършва в различии те
матични полета. М. Гардзанити е избрал 
за основен историческия подход и в съот-
ветствие с него е изградил композицията 
на обобщителния дял (с. 13-478). Той се 
състои от 6 части. Първата е посветена 
на същността на евангелската книга. В 
първата глава се определя формирането 
и развитието на богослужебната функция 
на Евангелието и нейното проучване. Във 
втората глава се пред ставя структурата на 
славянската ръкописна евангелска книга 
и нейните изследователи. Изяснен е въп-
росът за ранните видове номерирана сег
ментация: Обширни глави и Амониеви 
глави, които в книгата са отъждествени с 
Евсеевите канони („Die Sektionen des Eu-
sebios werden auch „Kapitel des Ammonios" 
oder „kleine Kapitel" genannt", S. 31). Бих 
искала да уточня, че в практиката с двата 
термина се означават взаимно свързани, 
но не тъждествени обекти. Последовател-
но номерираните кратки тематични от-
къси е прието да се назовават Амониеви 
глави, а с термина Евсееви канони се оз
начават установените тематични съвпаде-
ния в четиримата евангелисти, които се 
представят по два начина: в специална си-
ноптична таблица и в полето край съот-
ветната Амониева глава. За Апракоса се 
посочва делението на цикли за подвиж-
ната църковна година, за Четириеванге-

лието се отбелязват четирите евангелия в 
последователност Матей, Марк, Лука, 
Иоан и 7 допълнителни помощни състав-
ки. За хърватско-глаголическите Мисали 
са представени техните шест главни ча
сти. 

Във II, III и IV част са представени хро-
нологичните етапи в изследователския 
процес на славянското ръкописно еван
гелие. Авторът е определил три периода, 
през които в центъра на вниманието се 
оказват различии проблеми: 1) от края на 
XVIII до края на XIX в., когато се поставя 
началото на изследването на славянското 
ръкописно Евангелие в рамките на по-об-
щите интереси към библеистиката и сла
вянската филология; 2) първата половина 
на XX в., когато вниманието се съсредо-
точава върху издирване, изследване и из-
даване на славянски евангелски ръкописи 
и върху отношението на славянския текст 
към гръцките оригинали; 3) съвременен 
етап, който се характеризира с три главни 
тематични линии: Кирило-Методиев пре-
вод, Апракосът и неговата структура, раз-
воят на славянския евангелски текст. М. 
Гардзанити много прецизно е предал при
носите и грешките, противоречията и дис-
кусиите. 

Петата част е посветена на основните 
извори, разпределени хронологически: ръ
кописи, съдържащи първоначалния еван
гелски текст, и ръкописи, отразяващи не-
говите изменения според различната на-
родностна среда. В тази част акцентът е 
поставен върху евангелските ръкописи. 
Всеки от тях е представен с преглед на 
изданията и изследванията. По-подробно 
е описан началният етап от развоя с ха
рактеристика на украсата и на правопис-
но-фонетичните, граматичните и лекси-
калните особености. Локалните типове в 
развоя на евангелския текст са изложени 
по-кратко. Само за „източнославянската 
или руската редакция" (с. 389) ръкописите 
са представени по региони. 

В раздела Изводи (с. 473-480) въз основа 
на обширния обзор на историята на из
следванията върху славянското ръкописно 
евангелие М. Гардзанити прави реали
стична оценка на досегашните резултати. 
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Той високо оценява приносите, но кон-
статира също, че са останали открити 
много въпроси, че изданията невинаги 
удовлетворяват, че е необходимо повече 
внимание към гръцките оригинали. На бъ-
дещите изследователи авторът препоръч-
ва по-органичен поглед и по-организира-
на работа по свързани помежду си групи. 

Приложенията са особено полезни. В 
първото приложение подробно е описана 
структурата на Остромировото евангелие 
като пример за организация на богослу-
жебната евангелска книга. Второто при
ложение в раздел първи съдържа свод на 
ръкописите със славянски евангелски 
текст по страни и книгохранилища с ин
декс на каталозите. Второто приложение 
във втори раздел включва огромната биб
лиография от 1495 заглавия. Третото при
ложение предлага резюме на руски и на 
италиански език. Регистърът се състои от 
пет списъка: списък на евангелските ци
тата, на цитираните славянски ръкописи 
и старопечатни книги, на лицата, на мест-
ните имена, на илюстрациите. Книгата за-
вършва с кратък албум със снимки на 
страници от издания, публикации, речни-
ци, каталози. 

В резултат от извършената от М. Гард-
занити пространна обобщителна работа 
читателят има възможност да проследи 

как са възниквали и как са решавани проб-
лемите на ръкописната традиция на сла-
вянското Евангелие. Авторът предлага съ
що така свой поглед върху историята и 
териториалното разпространение на сла-
вянския превод на Евангелието. Както и 
при всяка досегашна публикация върху 
развоя на славянската писменост читате
лят с нещо ще се съгласи, на нещо ще 
възрази. Както знаем, при дискусионните 
въпроси първостепенно значение има до-
казателственият материал. Важното е, че 
книгата на М. Гардзанити от отпечатва-
нето си става отправна точка за всеки из-
следовател на славистичната евангелска 
проблематика. Този труд ще спестява уси-
лията по събиране на данни за славянските 
евангелски ръкописи по книгохранилища 
и по издирване на публикуваните издания 
и изследвания върху тях. Той обаче не би 
могъл да освободи от отговорност всеки 
изследовател лично да изчете необходи-
мите му публикации и лично да си изгради 
преценка по изказаните становища. Без-
спорно е, че книгата на М. Гардзанити е 
първото цялостно обобщение на богатата 
и сложна история на изследванията върху 
славянските ръкописни евангелия и е 
включила неоценимо богатство от сведе
ния, внимателно и прецизно предоставени 
от автора. 
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