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Мащабната идея на Кирило-Методиев-
ския научен център при БАН да се реали-
зира научната поредица „Старобъягар
ският превод на Стария Завет" добива 
реални очертания с обнародването на вто-
рия том, посветен на Книгата на пророк 
Иезекиил с тълкованията на Теодорит 
Кирски. Той е дело на изтъкнати палео-
слависти, чиито досегашни изследвания 
в областта на библейската текстология 
станаха синоним на професионализъм, 
блестящо демонстриран и в настоящия 
труд. 

Той се състои от въведение (с. 7-16), 
увод (с. 31-63), извори (с. 63-64), едицион-
ни принципи (с. 65-69), съкращения (с. 70-
75), литература (с. 76-84), издание на ста-
робългарския текст - по ръкопис F.I.461 
от Руската национална библиотека в 
Санкт Петербург, последна четвърт на 
XIV в.1, с разночетения по ръкопис Шчу-
кин 507 от Държавния исторически музей 
в Москва, от 1475 г.2 - с критически апа-
рат и гръцкия текст на тълкованията на 
Теодорит Кирски (с. 85-445), резюмета на 

1 Фотокопия от ръкописа (л. 140а, 1406, 
2036, 204а, 226а, 2306, 231а, 245а, 3376, 338а) 
има на с. 17-26. 

2 Фотокопия от ръкописа (л. 81а, 816, 82а, 
107а) има на с. 27-30. 

въведението, изследването и едиционните 
принципи на български, английски и нем-
ски език (с. 446-454). 

Във въведението Св. Николова посочва 
промените в общите принципи на изда
нието в сравнение с първия том3. По-съ-
ществените сред тях са: 

1. Паралелно със старобългарския текст 
по ръкопис F.I.461 се публикува и съот-
ветният гръцки текст на тълкованията на 
Теодорит Кирски заедно с библейския 
текст, който придружават в единственото 
до днес тяхно издание в Patrologia graeca4. 

2. Критическият апарат е оформен по 
нов начин в пет нива. Към възприетите в 
първия том бележки по състоянието и раз-
читането на текста (графични и право-
писни особености на ръкопис F.I.461) и 
разночетения според среднобългарския 
ръкопис Шчукин 507 и гръцката библейска 
традиция е добавена и част с посочване 
на библейските цитати и на по-значимите 
библейски реминисценции в тълкованията 

3 Старобъягарският превод на Стария 
Завет. Под общата редакция и с въведение от 
Св. Николова. Т. 1. 3 л а т а н о в а, Р. Книга на 
дванадесетте пророци с тълкования. С, 1998. 

4 M i g n e, J. P. Patrologiae cursus completus. 
Series graeca. T. 81. Petit-Monrouge, 1859, col. 
807-1256. 
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на Теодорит Кирски. Актуализирани са и 
критериите за изготвянето на гръцкия кри
тически апарат4. 

3. Извън обсега на рецензирания том от 
старозаветната поредица остават всякакъв 
вид лексикографски материали, конто т е 
бъдат публикувани в отделен том, обхва-
щащ всички книги на големитс пророци 
от състава на ръкопис F.I.461: Книга на 
пророк Иеремия, Книга на пророк Варух, 
Книга Плач Иере.миев, Послание на Иере
мия, Книга на пророк Иезекиил и Книга 
на пророк Исай. Предвижда се оформя-
нето на два справочника: гръцко-старо-
български и старобългарско-гръцки лек-
сикален словоуказатсл. 

4. Не се представя палеографско, коди-
кологическо и правописно проучване на 
Книгата на пророк Иезекиил от ръкопис 
F.I.461, причина за което е „факты, че п 
по-голямата си част тя е написана от един 
книжовник. палеографско-кодикологи-
ческнте и правописните особености на 
чийто текст са анализирани изключително 
подробно в първия том" (с. 11 ). Всыцност 
в преписването на Книгата на пророк 
Иезекиил са участвали двама книжовници 
(л. 225а, р. 10 - л . 231а, р. 1 и л. 231а, р. 1 -
л. 3146), чиято работа, както и работата 
на останалите книжовници при оформя-
нсто па кодекса, е проследена и анализи-
рана от Св. Николова (с. 11-14). С оглед 
на окончателното разграничаване на всич
ки почерци в ръкопис F.I.461 се предвижда 
изготвянето на специално палеографско 
изеледване с проучване на правописните 
норми на вески от копистите. 

5. В съответствие с предпочитаната в 
българската медиевистика терминология 

5 По-нодробно мринцишпе за подбор на 
гръцките варианти са изложени у Т а с е в а, 
Л., Т. И л и е в а. Проблемы на гръцкия крити
чески апарат към изданисто на Книгата на 
пророк Иезекиил по ръкопис F.I.461 от Рус-
ката наиионална библиотека в Санкт Петер
бург. — В: Крнтическото издание на най-ста-
рия славянски текст на библейските книги и 
негопите алтернативи. Тематичсн блок. XIII 
международен конгрсс на слапистите. Люб
ляна, 15-21 август 2003. С , 2003, 46-66. 

са извършени известии промени, напри
мер термините апограф и рецензия са 
заменсни съответно с препис и редакция. 

В увода (с. 31-64) Л. Тасева и М. Йов-
чева проследяват историята на възник-
ването на Книгата на пророк Иезекиил, 
оцелелите до IX в. преводи и някои от 
основните проблеми, дискутирани в из-
следователската традиция - авюрството 
и хомогенния характер на Книгата, дати-
рането и локализацията на еврейский 
текст. Подчертано внимание е отделено 
па гръцката традиция в: 1. Превода на Се-
демдесетте (въпроси на превода и него-
ватахомогенност; текстови форми и пис-
мени източници: А-текст, В-текст, хексап-
ларна редакция, катенна група и Лукианова 
редакция); 2. Византийската богослужебна 
книжнина вПрофетология (триоден цикъл, 
мссецословсн цикъл и частно богослу
жение), Триода и Пентикостара, Минея и 
Евхология; 3. Тълковната традиция с ко-
ментарите на Теодорит Кирски. Тази част 
от увода (с. 33-40), написана с отлична 
библиографска осведоменост, е много по
лезна за специалиста, подготвяйки го да 
се ориентира и използва оитимално гръц
кия критически апарат към издание!о на 
Книгата на пророк Иезекиил. 

Съвсем естествено най-сыцественият 
дял от увода е озаглавен „Книгата па про
рок Иезекиил в южнославянската средно-
вековна книжнина" (с. 40-63). По своята 
същност това е авторска изследователска 
част, която представя в обобщен вид на-
учните изводи на Л. Тасева и М. Йовчева 
от обстойно текстологическо проучване 
на старозаветната книга, съхранена в па-
римеен, тълковен и чети-прсвод. Изслед-
вансто е в контекста на установеното за 
другите пророчески текстове, но отчита 
и иъзможноетта Книгата на пророк Иезе
киил да има собствен път на развитие. 

Най-нанред е разгледан преводът на па-
римиите в текста на Иезекиил (с. 40-53) в 
съпоставка с кирилски паримейници, 
триоди, минеи, евхологии и хърватски гла
голически бревиари и мисали. Това все-
обхватно и дстайлно обследване на раз
личии литургически книги на Източнопра-
вославната и Римската църква в над 45 

8 Палеобулгарнка, кн. 3 113 



преписа и печатни издания е съществено 
достоинство на изследването, което въз-
можно най-пълно онагледява широкото 
разпространение на използваните в сла-
вянското богослужение откъси от Книгата 
на пророк Иезекиил. Лингвистично-текс-
тологическият анализ (предпочитания към 
характерни синтактични модели, лексеми 
и гръцки заемки) потвърждава тезата за 
старинността и близостта на перикопите 
до езика на най-ранните славянски пре-
води. От друга страна, съпоставката с кри-
тическото издание на Септуагинта и на 
гръцкия Профетологий показва наличие 
на специфични за Лукиановата редакция 
варианти, но „неравномерното им разпре-
деление в отделните паримии не позво-
лява еднозначен и категоричен извод за 
гръцката основа на славянския превод" (с. 
45). По отношение на паримиите Л. Тасева 
и М. Иовчева установяват по-късна и по-
следователна редакторска намеса в редак-
тирани архаични минеи от XIII и XIV в., 
триоди от-новия атонски извод и новоиз-
водни минеи, като в някои случаи редак-
тирането е в съответствие с различията в 
гръцкия Профетологий, а в други (напри
мер лексикални варирания и граматични 
иновации) не зависи от гръцките източ-
ници. На настоящия етап авторките из-
казват съмнение дали това редактиране 
може да се отнесе към късната редакция 
на Паримейника, която руски учени свърз-
ват или със сръбски, или с български кни-
жовници на Атон. Анализът на паримиите 
от Книгата на пророк Иезекиил включва 
и сравнение с хърватските бревиари и ми-
сали, което очертава доминиращата роля 
на латинските източници, но и следите от 
гръцка основа, както и лексикални и син
тактични паралели с кирилски паримей-
ници, а тези данни „безспорно подкрепят 
и по отношение на Книгата на пророк 
Иезекиил мнението, че в хърватските гла
голически книги се съхраняват следи от 
прсведените от Кирил и Методий бого-
служебни четива" (с. 53). 

Вторият раздел от увода разглежда тъл-
ковния превод на Книгата на пророк Иезе
киил (с. 53-61), който обхваща пълния 
текст на Книгата, придружен с тълкова-

нията на Теодорит Кирски, макар чс в ня
кои славянски преписи те могат и да 
липсват. От досега известните 53 ръкописа 
оттази версия (5 южнославянски и 48 рус
ки) най-ранният е именно среднобългар-
ският препис F.I.461, легнал в основата на 
настоящото издание. Текстологическият 
анализ на паримейните глави в тълковния 
превод констатира различия с паримейния 
превод поради различии гръцки образци 
и различии славянски преводачески ре
шения (граматични и лексикални) без 
опора в гръцкия текст. Л. Тасева и М. Иов
чева стигат до заключението, че „пари
мейните глави в тълковната версия пред
ставят нов независим превод" (с. 55). Стру-
ва ми се, че вглеждането не само в разли
чията, но и в съвпаденията между пари
мейния и тълковния текст не подкрепи по
добен извод. Напротив, текстологически-
те свидетелства сочат, че паримейните 
части в тълковния превод са били използ-
вани наготово, но едновременно с това 
подложени на редактиране. Ще илюстри-
рам становището си с анализ на пари-
мията за Велики понеделник (Иез. 1:1-21), 
която можем да приемем като своеобраз
на представителна извадка на една трета 
от целия паримеен текст, тъй като съдър-
жа 21 изречения от общо 63. Съвпадения
та'' и различията са обобщени в таблица 1. 

Съпоставката показва, че броят на об-
щите четения между паримейния и тъл
ковния превод на Книгата на пророк Ие
зекиил е 80% (268 съвпадения срещу 67 
различия от общо 335 лексикални еди-
ници). Подобно съотношение едва ли би 
могло да се получи, ако става въпрос за 
два независими превода, дори да отчетем 
факта, че паримейният текст е бил познат 

6Имат се предвид текстологическитс (лек
сикални и словоредни, пропуски и добавки в 
текста) и граматичните (морфологични и син
тактични) съвпадения (респ. различия) между 
паримейния и тълковния превод. Цифрите по-
казват техния брой. Като примери се нри-
веждат само различията, за да не сеутежнява 
таблицата. На анализ са подложени всички 
лексикални единици, включително съюзи, 
предлози и частици. 
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Таблица 1 

Стих Съвпадения Различия 

Иез. 1:1 16 4(n7S — проп Р; ПАТЫН ДМЬ - В Ъ е-н; р-вц/в ŵBAp-B -р-вц/в 
^овАръсц-вн; проп - н ννΒρτ.ζοιυ;κ сд· · -БОЖУ« Р) 

Иез. 1:3 15 4(BOWHA -BOÇHNS; жръцд - нерею; НА - в ъ ; n p o n S P - T s ) 
Иез. 1:4 31 6 (в'втръ - доч^сь + Иез. 1:20; велнкъ - велен; г ы ь - л р о п Б 

Р; н - проп; въ^орг - видный« + Иез. 1:5; УНСТААГО прждь 
- електорь) 

Иез. 1:5 8 6 (ювлнуенне - повъствне, повне + Иез. 1:10,16; живота-
жнвотеиг; н вт^орг S Р - вид-выне н^ъ; юврА т̂, -
подовгствне; УЛУЬ - ΥΛΒΥΜΚΟ« + Иез. 1:8,10; въ - NA) 
2 (К0М8ЖД0 -бДНЫОМОЧГ; К0М8ЖД0 - ДрОЧГГ06М8, CAHNOMOV) 

2 (прьвы -просты, простьрты; NO -̂B -ΝΟΓΖ.Ι) 
1 (лнУбСА-лнцА+ Иез. 1:9,10) 
4 (дрвгл - дрв^-в, кт> дрочггв; н - нмъ; уетырн - проп, но в 
профетологиите S 267 и F τεσσαρων; вънегдА НД-ВА^Ж -
вгмегдл ;содУтн нмъ + Иез. 1:17,21) 
3 (ж« - проп+ Иез. 1:11; w л-вво - w LUOVAA; лнце уетвргтое 
ννρΛ« - лнце wpAe -д-мг S P) 
5 (н^г - шъ; протАжеиА - прострътА; сьвъкзплен-в -
съуетли-Е; сьвръ^в - връ^в; покрывАЛст'В сгвръ^в - врг^в 
покрывАшс) 
1 (пр'Бмо-протнвйч) 
5 (ГАКО ΒΗΑ"6ΝΪβ — внд-Вине -вко S P; гллвеыь wrN-B - АГЛН 
жсрАвг, очггль жАрлвг; WBAHYCNH6 - внд-внне; меуьужфъ -
ννΒρΑψΑΑψτ.; св-вта - ζΑρ-в) 

Иез. 1:14 4 3 (проп - н ЖНВОТЫА те^-в^ж, така и в ръкописи от Лукиа-
новата редакция на S; проп - скорож, така и в ръкописи 
от Лукиановата редакция на S; оврА^ь - вид-выне + Иез. 
1:16) 
1 (дръжж ÇA - прндргжжн СА) 
2 (ГАКЫ - -вко; вн S P - естъ) 
1 (н - ϊχϊ, S P) 
3 (ЭД'&БЪПТН - ζλΑΝΐΑ'Β; н в-вше - BtA н^ъ; плгын - нсплънъ) 
3 (вгиегдА нд-в*<ж - вънегдА нтн; жнвотн - жнвотьшмъ + 
Иез 1:20; егдл ВЪСДВНГШЗА^Ж - вгнсгдл ВЪ^ЪДВН^АТН СА 
нмъ + Иез 1:21) 
6 (проп - в-вше S P; ТАМОЖ« - том·; очгстргмл-ВАше СА, така и 
в ръкописи от Лукиановата редакция на S - проп; гькоже 
нтн - вгнегдА ^однтн; нмже - ÇANC; Д8^ъ жнвотенъ в-вше -
Д ^ Ъ Б-В ж'1'BOTeN'i) 

Иез. 1:21 12 5 (то - проп S P; егдА СТОА^Ж СНН - виегдА сто-втн шъ; 
проп - ст. NÏMÏ колесА S P; д^ъ в-вше жнвотеыт. - д^ъ 
жнвотбыг BIA; проп - вт> кошщъ S P) 

Иез. 1:6 
Иез. 1:7 
Иез. 1:8 
Иез. 1:9 

Иез. 1:10 

Иез. 1:11 

Иез. 1:12 
Иез. 1:13 

6 
15 
15 
12 

15 
14 

12 
17 

Иез. 1:15 
Иез. 1:16 
Иез. 1:17 
Иез. 1:18 
Иез. 1:19 

Иез. 1:20 

8 
18 
9 
15 
12 

14 

7 На първо място е примерът от тълковния превод (по ръкопис F.I.461), а на второ - този от 
паримейния превод (по Григоровичевия, Захариинския и Лобковския паримейник, вж. Р и б а-
р о в а, 3., 3. X а у п т о в а. Григоровичев napHMeJHHK. 1. Текст со критички апарат. CKonje, 
1998). След славянский текст - ако разночетенията в него зависят от гръцкия - се представят 
съответствията в Септуагинтата (S) и Профетология (Р). 
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на книжовника, оформил тълковната вер
сия. Липсват съществени структурни раз
личия в словния инвентар на паримиите 
в двете версии, а констатираните разми-
навания (20%) са предимно на граматично 
и лексикално ниво (без опора в гръцкия 
текст) и много по-рядко на текстологично 
равнище (30%). Често самите текстоло
гически различия засягат съюзи (н), час-
тици (же, то), наречия (том·, скорл;), а в оста-
налите случаи почти не зависят от гръц-
ката традиция, която е единна за Септуа-
гинтата и Профетология. Затова съм по-
склонна да възприема различията в текста 
на паримиите от най-ранните славянски 
паримейници и от тълковния превод на 
Книгата на пророк Иезекиил не като ре
шения на два независими превода, а като 
редакторски поправки, засвидетелствани 
и в други старозаветни книги и обособени 
в няколко направления: а) предпочитане 
на род.п. за притежание в тълковната вер
сия срещу притежателни прилагателни в 
паримейната, срв. Иез. 1:1, 3, 5; б) пред
почитане на притежателни прилагателни 
съе суфикс -jb в тълковната версия срещу 
притежателни прилагателни съе суфикс 
-ьскъ в паримейната, срв. Иез. 1:5, 8,10; в) 
предпочитане на форми по консонантни 
λ-основи в тълковната версия, срв. Иез. 
1:8, 9, 10; г) предпочитане на подчинено 
изречение за време в тълковната версия 
срещу гръцката конструкция вин. п. + ин
финитив с член в дат.п. в паримейната, 
срв. Иез. 1:9,17,19, 21; д) замянана гър-
цизмите в тълковната версия, срв. Иез. 1 : 
3,4. 

Така различията говорят по-скоро за об
работка на текста, една от целите на която, 
предполагам, е била унифициране езика 
на заетите в готов вид паримии с езика на 
по-късно преведените тълкования на Тео
дорит Кирски. Това подсказват следните 
граматични и лексикални съответствия8: 
Иез. 1:3 жръцА (иерею) - жрецъствомъ 227а7, 

8 На първо място е лексемата от паримиите 
в тълковната версия, в скоби е съответствието 
в паримейниците, а срещу тях стой лексемата 
от тълкованията на Теодорит Кирски. 

жреуъекое 228а14 
Иез. 1:4, 20 в-ътръ (дхг) - витрл 227а24, 

в-втръ 229a4 
Иез. 1:5 оврл̂ ъ (поАовствне)-1л>врлсы 22768, 

юврлсь 227610,24,29 
Иез. 1:5, 10, 16 wsAHveNHe (подовствне) -

WBAHVCNÏ*. 227610, wBAHveNHA 229al8 
Иез. 1:5 жнвотъ (жнвотенъ) -жнвотъ 227626, 

228а14,жнвотл 22869 
Иез. 1:7 NOÇB (ЫОГЫ) - NOÇB 227627 
Иез. 1:8 лнтссл (лнцл) - лнуесл 227625,228а8, 

228618, ЛНУССЪ 227628 
Иез. 1:8,10 УЛУЬ (УЛОВЪГЬСКО) - VAVA 228625 
Иез. 1:13 гллвеыь (АГЛИ) - гллвыен 22961 
Иез. 1:13 ме̂ ьуячфъ (юврыплАфъ) - МЪУАЦГА 

22861 
Иез. 1:18 эдъвъптн (САДНЛ-Б) - ^ръвътн 229а5 

Тази гледна точка косвено подкрепя 
предположението на Л. Тасева и М. Иов-
чева за неедновременност на преводите 
на библейския текст в тълковната му вер
сия и на тълкованията на Теодорит Кирски, 
обоснована аргументирано чрез някои 
макротекстови особености, неравномерно 
разпределение на граматични категории 
и различии предпочитания при избора на 
лексеми в двете текстови цялости (с. 60-
61). Така не е изключено да се окаже, че 
коментарите на Теодорит Кирски към 
Книгата на пророк Иезекиил са в анало
гична ситуация с коментарите на Теодорит 
Кирски към Псалтира (Чудовски препис 
от XI в.), чийто първоначален текст е бил 
редактиран при превода на тълкованията. 
Л. Тасева и М. Йовчева изеледват и непа-
римейните части на тълковния превод (с. 
55-59) и установяват архаични лингвистич-
ни черти, близост до Лукиановата редак
ция и особено до библейския текст в тъл
кованията на Теодорит Кирски, доминант
но присъетвие на преславски лексикални 
и граматични особености. Според тях 
сравнението на непаримейните откъси от 
Иезекииловото пророчество в тълковния 
вариант с тези в хърватските глаголически 
бревиари и мисали изключва генетична 
връзка между двете традиции, едната въз-
хождаща към гръцки източници, а другата 
- към латински. Това заключение, както 
и наличието само на отделяй, предимно 
лексикални паралели между тълковния 
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превод на Книгата на пророк Исзекиил и 
Кирило-Методиевите текстовс „не пре
доставят никакви сигурни доказателства 
за предполагаем Методиев превод на Кни
гата на пророк Иезекиил" (с. 63) и „пред-
положението за пълен небогослужебен 
Методиев превод на Книгата на пророк 
Иезекиил засега остава недоказано" (с. 
449). 

Най-съществената част от рецензира-
ния труд е обнародването на Книгата на 
пророк Иезекиил по среднобългарския ръ
копис F.I.461 (с. 85-445), Изданието на 
текста и коментарите към него от нача-
лото(л. 225а) до гл. 21: 3 (л. 2696) са под-
готвени от Л. Тасева, а от л. 270а до края 
(л. 3146) - от М. Йовчева. От тях са пред-
ставсни и възприетите едиционни прин-
ципи (с. 65-69). Целият текст е сверен de 
visu с ръкописа от Св. Николова и са ко-
ригирани неточностите. Подборът на па-
ралелния гръцки текст е направен от Т. 
Илиева. 

Както вече беше отбелязано, публику-
ването на най-стария славянски препис на 
Книгата на пророк Иезекиил с тълкова-
нията на Теодорит Кирски става успоред-
но (на цялата лява страница) с гръцкия 
текст по Patrologia graeca, където е пре-
печатан текст по ръкопис Gr.472 от XI в. 
с разиочетения по ръкопис Gr. 117 от XVI 
в. Това единствсно издание е методоло
гически остаряло като едиторски модел 
и затова авторският колектив не съставя 
критически апарат към славянския превод 
на коментарите на Теодорит Кирски. Въп-
реки несъвършенствата си обаче гръцкият 
текст, от който са отстрансни фрагментите 
без славянски паралели, несъмнено т е да-
де възможност за бъдещи компаративни 
проучвания, поне докато не бъде изгот-
вено критическо издание. 

Изданието на славянския текст, разпо-
ложено на дясната страница, е от дипло
матически тип. Стремежът е тскстьт на 
ръкопис F.I.461 да се възпроизведе мак-
симално близо до оригинала - издател-
ската намсса е ограничена до словораздел, 
тирета при пренасяне, тире при хаплогра-
фия, получср шрифт за отделяне на биб-
лейския текст, номериране на стиховсте. 

Изключително ценна информация съд ьр-
жа богатият критически апарат, оформен 
в пет абзаца: 

1. Състояние на ръкописа и разчитане 
на текста (палеографски и кодикологиче-
ски посочки за поправки, неясни четения, 
пропуски и добавки на букви, лигатури и 
ДР->-

2. Бележки върху текста (комснтар на 
преписвачески грешки и разминавания 
между славянския и византийския текст 
поради паронимията в гръцки). 

3. Разиочетения според среднобългар
ския ръкопис Шчукин 507 от 1475 г. (отбе-
лязват сетекстови, лексикални, морфоло-
гични и синтактични различия). 

4. Разиочетения по гръцките библейски 
източници (представят се изборно разио
четения от Септуагинтата и Профетоло-
гия). Тази част на критическия апарат за-
служава специално внимание поради об-
новената в сравнение с първия том сис
тема от критерии за подбор на изворите 
и представяне на разночетенията, отчи-
таща спецификата на славянската ръко-
писна традиция и най-вече дисбаланса в 
използваните гръцки и славянски източ
ници. Промените са обосновани от основ-
ната цел на критическия апарат - да от
крои връзката на славянския текст съе 
стоящите най-близо до него гръцки ре
дакции, а не да онагледи изобщо отно-
шението между ръкопис F.I.461 и фъцката 
традиция. „Подборът на разночетенията се 
определи от два критерия: значимоетта на 
съответния източник за старобългарския 
превод и релевантността на вариантите 
за установяване на гръцката основа на 
славянския текст" (с, 67). Възприета е 
следната йерархизация на източниците и 
тяхното представяне в критическия апа
рат: а) първостепенни (профетологии, ръ-
кописи по Лукиановата редакция или съ-
държащи корпуса от тълкования на Тео
дорит Кирски) - отразяват се всички техни 
разиочетения спрямо среднобългарския 
текст; б) второстепенни (В-текст трупа, 
александрийски текст, хексапларна редак
ция, катенна фупа, старолатински превод, 
смесени кодскси) - отразяват се само съв-
падащите съе славянския превод вариант; 
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в) третостепенни (чуждоезични преводи, 
коментари на църковните отци с изклю-
чение на Теодорит Кирски, цитати, пре-
водите на Акила, Симах и Теодотион) -
отразяват се само уникални разночетения, 
еднакви със славянския текст. 

5. Библейски цитати и препратки (мар-
кират се библейските цитати и по-съще-
ствените реминисценции за библейски 
лица и събития в коментарите на Теодо
рит Кирски). 

Така перфектно съставен, критическият 
апарат към изданието на славянския текст 
на Книгата на пророк Иезекиил с толко
вания е в съзвучие с най-съвременните 
издателски концепции. Той предоставя за 
широк кръг специалисти оптимална ин
формация и несъмнено ще подпомогне 
бъдещите изследвания на среднобългар-
ската и византийската традиция на Иезе-
кииловото пророчество. 

Може да се каже, че издание като тук ре-
цензираното не е по силите на всеки учен. 
Нужни са перфекционизъм и висок профе-
сионализъм, за да се захванеш и доведеш 
докрай подобно дело, нужна е любов и гри-
жа към най-малките детайли. Затова вто-
рият том на поредицата „Старобългарският 
превод на Стария Завет" предизвиква у спе-
циалистите уважение и адмирации. Несъм
нено той ще стане основа за много бъдещи 
изследвания по въпросите на библейската 
текстология, лингвистиката на библейския 
текст, историята на българския език и ли
тература, старобългарските преводи в кон
текста на византийската книжовност и мно
го други по-общи или по-частни въпроси. 
Защото само въз основа на такива образ-
цови издания, изследвания и цялостни по-
редици ще може да се достигне до истината 
за мащабното книжовно дело на славян-
ските просветители. 
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