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Представяният тематичен сборник обхва-
ща някои от най-новите проучвания върху 
разнообразната проблематика на много-
кратните преводи в южнославянската ли
тература от епохата на Средновековието. 
Съществена характеристика на включе-
ните в него статии като цяло е стремежът 
към проучване на тази проблематика в 
контекста на южнославянската текстова 
традиция. А както е известно, голяма част 
от нея се състои от преводи на различии 
по произход и по жанрова и функционална 
характеристика текстове. В повечето слу
чаи тяхната рецепция се отнася към раз
личии епохи, но има и случаи на възник-
нали почти едновременно двойни преводи 
в различии, а понякога дори и в едни и 
същи книжовни средища. Специфичният 
характер на явлението многократни пре
води продължава да провокира научния 
интерес вече повече от две столетия. Нат-
рупаните знания отварят нови въпроси и 
поставят нови предизвикателства пред 
съвременните изследователи на книжов-
ните процеси в Slavia Orthodoxa. Появата 
на настоящия сборник без съмнение ще 
подпомогне и ще придвижи напред из-
следванията, посветени на този дял от 
преводната литература. 

В изданието са поместени докладите от 
международната научна конференция 

„Многократните преводи в Южнославян
ското средновековие", състояла се в Со
фия през юли 2005 г. Конференцията и из
данието са осъществени с финансовата 
помощ на германските фондации „Алек-
сандър фон Хумболт" и „Фриц Тисен" в 
рамките на съвместната им програма за 
подкрепа на научния диалог в Югоизточна 
Европа. В известен смисъл представяният 
сборник се явява продължение на излезлия 
през 2004 г. том „Преводите през XIV сто
летие на Балканите", като акценты този 
път е поставен върху въпросите за необ-
ходимостта и причините за възникването 
на два и повече превода на един и същи 
текст през Средновековието, за границите 
между превод и редакция, а също и на 
конкретни съпоставителни изследвания 
върху отделни текстове или текстови кор-
пуси. Освен това в рецензираното тук из
дание се разширява обхваты на проучва-
ните текстове и се въвеждат нови изсле-
дователски подходи. 

В публикуваното от името на редакто-
рите предисловие на български, немски и 
руски език накратко се представя фено
мены многократен превод с оглед на 
средновековната южнославянска литера
тура. Предложена е най-обща система
тизация на многократно превежданите 
текстове според произхода, датирането и 
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локализапията им, която можем да оце
ним като полезна, тъй като в нея раз-
читамс синтсзирано обясненис на появата 
на това явление. Посочени са както вече 
изяснените в науката проблеми, така и но-
вите въпроси, поставсни в помсстснитс в 
сборника изслсдвания. 

Изданието съдържа 33 статии с резго-
мета към тях, наиисаии на език, различен 
от този на статията. В тази връзка се наб-
людава следната закономерност - ако 
публикацията е написана на някой от сла-
вянските езици, резюмето е на немски, а 
ако езикът на публикацията е немски или 
английски, резюмето съответно е на руски. 
По този начин се осигурява широк достъп 
до материалите в сборника. 

Изследванията са разпределени в пет 
раздела - един за теоретичните статии с 
обобшителен характер („Общи въпроси") 
и четири за конкретните проучвания 
(„Преводи от X-XI в."; „Преводи с хро
нологически и (или) географска дистан
ция"; „Преводи от XIV в."; „Късно сред-
новсковие и начало на новото време"). Из-
веденият като водещ хронологически 
принцип па систе.матизиране на материа
лите всъщност е най-подходягд, тъй като 
основната цел е да се проследи традицията 
на миогократните преводи в течение на 
цялото Южнославянско средновековие. 

В теоретичните статии се разискват кул-
турно-историческата мотивираност па яв-
лението многократны преводи и проб
лемы за разграничението между прсвод 
к редакция. Конкретните изеледвания за-
сягат въпросите за книжовния обмен меж
ду Византия и южните славяни, за специ-
фиката на литературния вкус през различ
ии епохи, за взаимоотношенията между 
преводаческите центрове на Балканитс 
през различните периоди, както и за връз-
ките между православния Юг и Ссверо-
изток, като се поставят нови акценти в 
научного им осмисляне. Разширяват се 
иознанията за развоя на преводаческите 
концепции, подходи и техники и за инди-
видуалните езиково-стилни характери
стики на отделни преводачи. Публикува-
ните в края проучвания върху преводни 
текстове, възникнали извън южносла-

вянския регион (румънски и руски), спо-
магатза създаването на по-цялостна пред-
става за феномена.многократен прсвод. 

Пърпият раздел, предназначен за об-
съждане на някои въпроси от общ харак
тер, съдържа две публикации. В обзорпата 
теоретична статия на Р о л а н д М а р т и 
(Саарбргокен) „Миогократните преводи 
като особен случай на текстовата тради
ция" („Mehrfachiibersetzungen als Sonder-
fall dcr Textiibcrlicfcrung") се отбелязва, 
че миогократните преводи се срещат 
сравнително често в Slavia Orthodoxa, и 
се подчертава необходимоетта оттяхното 
разглеждане в контекста на цялостната 
текстова традиция. В нея те представят 
една от възможностите за предаване на 
текста (директно предаване, контамина
ция, контролирана традиция, редакция), 
конто могатда се осъществяват и в ком
бинации. Авторът обсъжда и причините 
за възникването на миогократните пре
води. Наличието натакива преводи въп-
реки факта, че те са икономически неиз-
годни, насочва към изводи за съществу-
ването на наистина сериозни и основател-
ни причини за тяхното предприеманс. 
Обект на изеледователския интерес са две-
те спохи, през конто в литературата на 
Slavia Orthodoxa миогократните преводи 
бележат разцвет: Симсоновата епоха, ко-
гато процесът на възприемане и разпро-
страняване на Кирило-Методиевата тра
диция в България е съпътстван от появата 
на нови преводи, и епохата на XIV в. 

Обобшителен характер има и статията 
на Лора Та сева (София) „Преводи ре
дакция: езикови критерии и жанрова спе
цифика" („Перевод и редакция: языковые 
критерии и жанровая специфика"), посве-
тсна на отдавна дискутирания в палеосла-
вистиката проблем за критериите, по кои-
то могат да се разграничават среднове-
ковните славянски преводи от техните ре
дакции. На базата на богат изворов мате
риал изеледователката проучва лексикал-
ния критерий в неговия количествен и ка
чествен аспект и дава оценка на ролята 
му при решаването па спорни въпроси. 
За целите на изеледването е съпоставена 
лексикалната вариативност в 13 двойки 
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сходни по обем тскстове (преводи или ре
дакции), при косто се установява, че ко
личество™ на лексикалните различия 
между два превода превишава 30-35%, 
докато процентната граница на вариатив-
ноота между превод и редакция е по-нис-
ка от 30%. Според своето качество лекси
калните разночетения са определени като 
два основни типа - грешки и несинонимни 
замени. Използваните източници принад
лежат към различии жанрове на официа-
лната богослужебна и небогослужебна ли
тература, както и към различии периоди 
и преводачески школи, което осигурява 
лредставителност на наблюдението. На 
няколко пъти обаче авторката коректно 
напомня, че систематизираните от нея по
казатели формират само лексикалната 
част от цялостната аргументация, необ
ходима за решаването на поставения проб-
лем. В заключение тя обобщава, че гра-
ницата между превод и редакция за всеки 
отделен случай може да бъде установена 
в резултат на комплексното оценяване на 
различии аргументи - езикови (грамати-
чески и лексикални), текстологически и 
литературноисторически. 

На проучването на ранните преводи в 
южнославянската книжнина е посветен 
елсдвашият раздел - „Преводи от X-
XI в.". В „Псалмите и техннят превод в 
Евангелието и Апостола (X-XI в.)" 
(„Псалмы и их перевод в Евангелии и 
Апостоле, X-XI вв.") М а р ч е л о Г а р д -
з а н и т и (Флоренция) съередоточава вни-
манието си върху славянския превод на 
стихове от Псалтира, поместени в Еван
гелието и Изборния апостол. За целите 
на изеледването авторът проучва всички 
цитати от псалми, съдържащи се в Асе-
маниевото евангелие, Савината книга, 
Остромировото евангелие, Архангелското 
евангелие и в Енинския апостол, тъй като 
именно те се явяват едни от най-ранните 
свидетелства за сгаробългарския превод 
на псалтирния текст. В допълнение към 
това установените цитати са съпоставени 
съе съответните им паралели в най-ран
ните известии славянски псалтири, пред
ставители на иървоначалния превод - Си-
найския псалтир иБолонския псалтир, а 

също гака и с най-ценния извор за проуч
ва: ге на традицията в константинополската 
Велика църква - Типикона на Агиос Став-
рос (Светия кръст). Осъществената съпо-
ставка и анализът на литургическнте бе-
лежки са насочени преди всичко към изу-
чаването на текста и композиционната 
структура на Евангелието и на Апостола 
в контекста на най-старата славянска ли-
тургическа традиция, но също гака под-
помагат проучването и на славянските 
преводи на псалмите. От една страна, при 
изеледването се потвърждава прииадлеж-
ноетта на Евангелието към константино
полската литургическа традиция, а пър-
вият славянски превод на Псалтира се 
проявява като единен текст, с исключение 
на някои правописни и фонетични разли
чия. От друга страна обаче, на редина 
места цитатите от псалмите значително 
се разминават с константинополската тра
диция, а отделни стихове оттях, сравнепи 
съе Синайския псалтир, показват разно
четения, присъщи на самата славянска 
традиция. Предоставените в статията Дан
ии за такива несъответствия са важна ос
нова за лродължаване и задълбочаване на 
изеледванията в тази посока. 

С темата за многократните преводи през 
иървитевекове на богослужебната лите
ратура на Slavia orthodoxa с евьрзана и 
статията на М а р и я Й о в ч е в а (София). 
В „Януарската служба за со. Атанасий 
Александрийски в ранната славянска 
книжнина" („Январская служба св. Афа
насию Александрийскому в ранней сла
вянской книжности") тя проучва тексто-
вата традиция на януарската служба за 
светеца в контекста на въпросите за на
чина на формиране на руските минеи и за 
участието на български протографи при 
тяхното съетавяне. Подчертава се, че за 
изясняването на тези проблеми е необхо
димо да се проследи писмената история 
на всяка отделна служба, като при това 
се вземат предвид сведенията не само от 
руските, но и от всички южнославянски 
староизводни преписи. Изеледването се 
осъществява на езиково и тскстологиче-
ско равнище и обхваща следните задачи: 
I) уточняване на песнопепнята, срещащи 
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се само в определена трупа минеи, в по-
иечето преписи или във всички източници; 
2) проследяване на преводаческите прин-
ципи по отношение на всички елементи 
па службата с цел да се отдели по-архаич-
ното ядро от кьените наслоения; 3) уста-
новяване па типовстс византийски източ
ници, към конто възхождат отделнитс сла
вянски версии на службата. При оценката 
на данпите се отчита фактът, че българ-
ските иразнични минеи от XIII-XIV в. се 
япяват първостеиенни източници при 
реконструирането на най-стария съетав на 
службитс, тъй като въпреки по-късния им 
произход в сравнение с руските преписи 
те възпроизвеждат по-архаични протогра-
фи. Въз основа на проучения материал ав-
торката достига до заклгочението, че 
януарската служба за св. Атанасий про-
никва в славянската книжнина в старобъл-
гарската епоха (IX-X в.) - по всяка вероят-
ноеття навлиза в празничния Миней, съе-
тавянето на който се смята за дело на Ки-
рило-Методиевите учепици. М. Иовчева 
предлага възстановка на първоначалния 
съетав на службата и на по-нататъшното 
и развитие (редактиранс, допълване и поп-
равяпе според византийскитс образци) до 
създаването на версията, която прониква 
в руските и в някои южнославянски минеи. 
Изследователката допуска, че процесът на 
редактиранс започва още на българска 
почва (след 30-те години на X в.) и с про-
дължен интеизивно от руските кни-
жовници през втората половина на XI в. 

Група публикации са поевстеии па про-
учването иа двукратно преведсни фраг
мента от произведения. Франсис Т о м -
съ н (Антверпен) в „Издание и съпосгавка 
на XXIII въпрос от „Въпроси и отговори" 
па Анастасий Синаит в двата превода на 
Симеоновия сборник" („An edition and 
comparison of Question XXIII of Anastasius 
Sinaita's „Interrogationes et responsiones"' 
in the two translations of the Simconic flo-
rilcgium") сравнява двата превода на Си-
меоновия сборник (първият е осъществен 
по нарежданс на цар Симеон в началото 
на X в., а вторият - през XIV в.), като 
сравнението му се основава на текста на 
23-и въпрос от еротапокритическото съ-

чинение на Анастасий Синаит. Изследо-
вателят анализира, съпоставя и издава за 
първи пъттекстовете на двата превода, а 
за проучване на гръцката традиция се по-
зовава на критическото издание на ори
гинала. Според обобщената му оценка ос-
новното различие между преводите се 
заключава в това, че първият от тях е лос-
та свободен, а вторият - твърде буквален. 
Целта на първия преводач е била да прс-
създаде характерната за родния си език 
словоупотреба. Той използва славянски 
синоними за предаване на един и същи 
гръцки термин, както и обратното - един 
и същи славянски термин за предаване на 
гръцки синоними, издирва най-подходя-
щия превод за думите, употребени в пре-
носен смисъл, позволява си някои незна-
чителни допълнения за по-голяма яснота. 
В противовес на това вторият се стреми 
да възпроизведе точно не само смисъла, 
но и формата на гръцкия оригинал, въп
реки че това понякога довежда до нару-
шаване на граматическите правила, у пот
реба на едпозначни лсксикални еквива-
ленти, калкиране на гръцките словообра-
зувателни модели, словоред и синтаксис. 
Така описания преводачески подход иа 
този книжовник Томсън обяснява един-
ствено с факта, че към XIV в. в резултат 
на четирите столетия преводаческа прак
тика славянската лексика и синтаксис вече 
значително са се били приближили до 
гръцкия. Отбелязано е съшо така, че при 
превода на библейските цитати и двамата 
прсводачи не използват съществуващите 
библейски текстове, а превеждат съответ-
ните пасажи наново. 

Обекти на съпоставка в статията на 
Явор Милтенов(София)„Ексцерпти-
те от Шестоднев на Василий Велики в Диа-
лозите на Псевдо-Кесарий" са наличнитс 
в Диалозите на Псевдо-Кесарий и в Шес-
тоднева на Йоан Екзарх над 30 общи за 
двата паметника пасажа съе съвпадащ 
гръцки текст, конто представляват два раз
личии старобългарски превода иа фраг
мента от Шестоднева на Василий Велики. 
След като посочва редица съвпадепия в 
литсратурната история на двата старобъл
гарски паметника - те са близки по време 
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и място па създаване (възникват в Пре-
слапското книжовно средище почти по 
одно и също врсме в началото на X в.), 
имат сходно съдържание и тематичен об
хват, изпълняват идентични функции в ли
тера! урпия процес по това време, служат 
си с обща лексика, авторът се заема със 
съпоставката на прилаганите в тях прево-
дачески припципи. Анализът се ограни-
чава главно до избора от страна на прево-
дачите на определени репгения на лекси-
кално пиво, кат о ее отчитат и някои инте-
ресни подходи на морфологично и син-
тактично равншце. Проведеното изелед-
ване показва, че броят на несъответст-
вията между двата прсвода превишава 
броя на съвпадснията помежду им. Нсви-
сокото равншце на общност между пре-
водаческите решения в разглежданите па-
метпици насочва към извода, че тезн ре-
шегшн не са подчинени на пякаква строго 
регламентирана система за превод. Водещ 
и при двата превода е стремежът към точ
но предаване на оригинала преди всичко 
като съдържание и към адекватно изразя-
вапс на шоансите в значението на текста 
според субективното разбиранс на съот-
ветпия преводач. 

В „Двукратно прсведен фрагмент в 
сборника отТринадесет слова на Григо
рий Богослов" Т а т я на С л а в о в а (Со
фия) разглежда в съпостапителен план две 
текстов» разновидности на един и същи 
откъс от Словото за Рождество Христово 
на Григорий Богослов в най-ранния запа-
зен руски прение от XI в. на посочения 
сборник (РНБ, Q.n.1.16). Вторият превод 
па фрагмента е включен в съетава на Сло
вото за Пасха. Тъй като доесга тези два 
прсвода са нзеледвани предимно от лек-
сикална гледна точка, в пастоящия срав
нителен анализ се разглеждат техните 
морфосинтактични особености. Анализът 
на ексцернирания материал показва пред-
почитанията на двамата преводачи към 
различии морфологичии и синтактични ва-
рпанти при нредаването на една и съща 
изходна гръцка форма, което потвърждава 
разпространеното в науката мнение, че 
пред мае са два независими неповлияии 
един от друг превода. Първият превод (в 

Словото за Рождество Христово) отразява 
много ранна и архаична езикова кодифи
кация, при него връзката с Кирило-Мето-
диевата писмена практика е бечелорна. 
Това дава основания на изелсдователката 
да предположи, че той е направен в Плис-
ковско-Преславско (нзточнобългарско) 
средище скоро след пристигането на уче-
ниците на славянските първоучптели. 
Повторният превод на фрагмента от съ-
щата хомилия (в Словото за Пасха) по
казва по-различна кодификация, носеща 
белсзите на преславската книжпина, коего 
насочва към предположението, че топ е 
осъществен само няколко десетилетия по-
късно от п'ьрвия. Фактт.т, че двата прсвода 
са сравнително близки по време на съз
даване, определя ролята им на ценно сви-
детелствозараннияетап наформирането 
и изграждането на старобългарската кни-
жовна норма, през който тя се отличана с 
голяма вариативност и нсустановеност. 

В статията на Я н и с К а к р и д и с (Нсрн) 
„Гръцките глаголни форми и църкошю-
славянските им съответствия в превода на 
Словото на Псевдо-Епифаний за иогре-
бспието на Христос и неговото слизапе в 
ада" („Griechischc Verbfbrmen und ihre 
kirchenslavischen Aquivalente in tier liber-
setzung dcr Homilic des Ps.-Epiphaiiios uuf 
dieGrablegungunddic Hollcnfahit Christi") 
преводите на Словото се разглеждат на 
макроравннще и микрорапнище. На мак-
роравнище се установява, че около 40% 
от глаголните форми на гръцкия оригинал 
имат различии еквиваленти в две те версии 
на стария славянски препод - съотпетно 
в Клоцовия сборник и Супрасълския сбор
ник, от една страна, и п Германония сбор
ник, от друга страна. На микроравнпще 
се анализира фрагмент, при който две тс 
версии изключително много се раздичцват 
една от друга, и ее излагат възможните 
причини за тези различия. 

В края на раздела са публикуванн две 
статии, изучаващи преводните текстове на 
лексикално ниво. Осъщественото от 
Ем илия Ц ъ р вен ко в ска (Скопие) 
проучванс в статията й „За лексикалпитс 
разновидности в гожнославянските пре-
води на Триода" („За лексичкитс разпо-
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видности во ]ужнословенските преводи на 
Триодот") се основава на съпоставителен 
анализ на четири триодни ръкописа - Ор-
белския, Хлудовия, Загребския и Шафа-
риковия триод. Лексиката в химно-
графския, паримейния и евангелския дял 
на триодите се разглежда поотделно. 06-
ръща се внимание на употребата на съ-
щински и на контекстуални синоними. В 
заключение авторката изтъква, че въп-
росът, дали констатираните лексикални 
разлики в триодите са резултат на раз
личен превод, или само на редакция на 
ръкописите, продължава да бъде отворен 
и изясняването му е задача на бъдещи 
текстологически проучвания и съпоставки 
с гръцкия оригинал. 

В статията си „Варирането на гръцката 
и славянската лексика в някои многократ-
ни южнославянски преводи" („Варираае-
то на грчката и словенската лексика во 
некой многукратни ]ужнословенски пре
води") Л ил я на Макариоска(Скопие) 
разглежда ирисъетвието на гърцизми, как-
то и замяната им съе славянски съответ-
ствия в най-ранните славянски преводи на 
библейските книги от хронологически ас
пект, а също така и във връзка с принад-
лежноетта на текста към определен жанр 
и към определена езикова редакция. По-
зовавайки се на редица значими нзелед-
вания върху първия славянски превод на 
Евангелието, Апостола, Псалтира и Пари-
мейника и върху неговите по-късни южно
славянски редакции, авторката предлага 
обобщаващ анализ, в който се проследява 
варирането на гръцката и славянската 
лексика в южнославянската писменост. 
Специално внимание е отделено на 
въпроса за съотношението между 
гръцката и славянската лексика в Кирило-
Методиевия библейски превод и в 
Преславската редакция на този превод. 

Третият раздел от настоящий сборник 
е посветен на преводите с хронологическа 
и/или географска дистанция. В пачалото 
са поместени няколко статии, проучващи 
хърватската традиция на преводите през 
Средновековието. Към един от най-ши-
роко разпространените през Античността 
и Средновековието апокрифи се обръща 

Весна Б а д у р и н а - С т и п ч ев и ч (Заг
реб) в „Две версии на хърватското глаго-
лическо Протоевангелие на Яков" („Dvije 
verzije hrvatskoglagoljskoga Protoevandelja 
Jakovljeva"). Раннохристиянският апокриф 
Протоевангелие на Яков привлича вни-
манието както с принадлежноетта си към 
т.нар. квазиканоническа литература, която 
фигурира в общото съзнание като офи-
циална литература, така и с извънредно 
широкото си разпространение - познат е 
по множество гръцки версии, известии са 
също така негови сирийски, коптски, ар-
менски, етиопски, арабски, славянски и 
други преводи, съществуват и редица ла
тински парафрази и преработки на този 
апокриф. За изключителната му популяр
н о е в славянската книжнина говори на-
личието на голям брой ръкописи, съдър-
жащи неговия текст. Обект на проучва-
нето са запазените две версии на текста в 
множество хърватски глаголически бре-
виари. Т.нар. първа версия намира соот
ветствие в онези кирилски преписи, конто 
носят особеностите на българската редак
ция на славянския превод на апокрифа. 
Другата версия на хърватското глаголи-
ческо Протоевангелие на Яков има за ос
нова латински източник, съдържащ пара
фраза на апокрифа. Въпреки че двете гла
голически версии на Протоевангелието на 
Яков произхождат от различии източници, 
те се допълват взаимно и от текстологи-
ческа гледна точка на някои места са мно
го близки. 

В статията си „Двойните преводи в хър-
ватско-глаголическите средновековни па-
метници" („Dvoji pfeklady v chorvatsko-
hlaholskych stfedovekych pamatkach") 
П е т р а Стан ков ска (Любляна) срав-
нява двукратните преводи на хомилетични 
текстове в хърватските бревиари, между 
конто има значителна дистанция или по 
отношение на времето на възникване, или 
по отношение на мястото на възникване. 
Целта на примерите е да се установят ха-
рактерните белези на хърватската редак
ция на старобългарския език, да се про
следи нейното развитие и настъпилите в 
нея промени в рамките на Средновеко
вието, а също така да се обърне внимание 
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на развитие то на преводаческата техника. 
Като подчертава произхода на хърватския 
църковнославянски език от кдасическия 
старобългарски, познат ни от най-ранните 
запазени старобългарски памстници от X 
и XI в., авторката констатира, че в хър-
ватска среда този език съществува и се 
развива само като книжовен, който в мно
го отношения се различава от нормите на 
говоримия език. Именно поради това 
нлнянието на говоримия език, как-то по-
късно и на латинския, който в Хърватско 
през Срсдновековието се употребява като 
основен литургичен език, е сравнително 
ясно изразено. 

Публикацията на Милан Михале -
в и ч (Загреб) съе заглавие „Синтактични 
свойства на най-старитехърватско-глаго-
лически текстове" („Sintakticka svojstva 
najstarijih hrvatskoglagoljskih tekstova") се 
ограничава до изеледванс на синтаксиса 
па прсводите. Описан е синтаксисът на 
30 хърватско-глаголически фрагмента от 
XII—XIII в., преведеии от латински и гръц-
ки. С богат доказателствен материал е 
нодкрепена основната теза на автора, че 
синтактичните различия между фрагмен-
тите се определят най-вече от влиянието 
на езика, от който са преведени. Другият 
важен извод, обединяващ всички обра-
богени фрагменти, е, че в тях почти не се 
срещат синтактични явления, конто да се 
обясняват с въздействието на говоримия 
хърватски език. Освен това наличието на 
някон отклонения както от латинския, така 
и от гръцкия оригинал, без да се забелязва 
влияние на говоримия език, показва, че 
книжовниците не са превеждали дословно, 
а при преводите са се стараели да спазват 
и старославянската норма. 

По-нататъшните публикации към този 
раздел се отличават с изключителното 
жанрово и функционално разнообразие на 
проучваните преводни текстове, различия, 
разбира се, има и в изеледователските 
подходи и преследваните цели. В статията 
на Искра Х р и с т о в а - Ш о м о в а (Со
фия) „Средновековнитс славянски пре
води на Книга Иов от Септуагинта" 
(„Средневековые славянские переводы 
Киши Иова изСептуагинты") се изеледват 

и съпоставят представените в различите 
средновековни славянски версии на Книга 
Иов поетически и стилистични подходи 
па преводачите. Особеностите на превода 
се изеледват основно по следните из-
точници: Кбългарския ръкопис F.1.461 от 
XIV в. от Руската национална библиотека, 
съдържащ първия пълен превод на текста 
на Книга Иов без толкования, о гнасян към 
Методиевата преводаческа дейност; 2. 
Острожката библия и Елисаветинската 
библия (в тези две Библии влиза същият 
превод с някои различия, по-съществените 
от конто са в Елисаветинската библия); 3. 
сборника на Владислав Граматик от 
1456 г. (Рилски манастир, №4/14), съхра-
няващ кратката версия на южнославянския 
превод на катената, осъществен вероятно 
през XIV-XV в. Изследователката обоб-
щава, че поетическите и стилнстичните 
особености на гръцкия текст се възпроиз-
веждат много добре във всички предста-
вени славянски версии. Същевременно тя 
подчертава наличието на една съществена 
разлика между най-стария превод на пъл-
ния библейски текст и доста по-късния 
превод на катената - запазвайки художе-
ствените си качества, вторият е значйтел-
но по-достъпен и разбираем за славянския 
читател. 

Изследването „Южнославянските пре
води на литургията на Иоан Златоуст в 
служебници οτΧΙ-XV в. от руски библио
теки" („Южнославянские переводы ли
тургии Иоанна Златоуста в служебниках 
XI-XV вв. из российских библиотек") на 
Т а т я н а А ф а н а с и е в а (Санкт Петер
бург) се явява продължение на особено 
интензивните през последиите години 
нейни проучвания върху съетава на сла-
аянските служебници от разглеждания пе
риод. В настоящото изеледване на базата 
на съпоставка между 60 славянски пре-
писа на литургията на Йоан Златоуст, съх-
ранявани в руски библиотеки,авторката 
откроява наличието на три основни типа 
преписи, в конто присъетват пет редакции 
на литургията. Като основни определящи 
критерии за разпределението по типове 
са възприети следните свързани с исто-
рията на Византийската църква показа-
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тели: състоянието на анафората и на мо-
литвата към херувимската песен на Зла-
тоустовата литургия до реформата на пат
риарх Филотсй Кокин през втората поло
вина на XIV в. и съставът на последова-
нието след тази реформа. При първия тип 
преписи, възхождащи към гръцкн ори
гинали от IX-X в., се открояват две ре
дакции: началната славянска редакция, 
чийто представител - Синайският глаго
лически служебник от XI в. - съдържа 
следи от най-стария славянски превод на 
служебника, и преславската редакция, съх-
раиепа предимно в руски ръкописи от 
XIII-XIV в. Вторияттип се свързва с пре-
водите през периода на възстановяване на 
славянската писменост (XIII в.), като всич-
ки редакции от това време ее извършват 
на базата на textus receptus на анафората 
и молитвата към херувимската песен. Този 
тип възхожда към гръцкн оригинали от 
ХП-ХШ в. и е представен от три южно
славянски служебника от края на XIII и 
първата половина на XIV в. Трстият тип 
последования е съетавен по Диатаксис на 
Филотей Кокин през втората половина на 
XIV в. и се разпространява във всички сла
вянски версии на служебника от края на 
XIV в. до ненецианските печатни издания. 
При него се открояват две редакции -
Атонската и Евтимиевата. 

Трайният изеледователски интерес на 
А н а С г о й к о в а (София) към ръкопис-
пата традиция на агиографските произве
дения за св. Георги в южнославянската 
книжнина намира потвърждение и в нуб-
ликуваната в настоящия сборник нейна 
статия „Синаксарните жития на св. Георги 
в южнославянската ръкописна традиция". 
На фона на кратък преглед на фактите, 
документнращи историята на гръцките си
наксари1 и на тсхните славянски преводи, 
която все още е недостатъчно проучена, 
авторката изеледва поместените в синак
сарните сборници (пролозите) жития на 

1 А. Стойкоиа се прилържа към това назва
ние на календарните сборници с кратки жи
тия, конто в славянската традиция получават 
названието иролози. 

св. Георги, като подчертава, че подобии 
изеледвания помагат да се хвъряи свет
лина и върху историята на пролозите като 
пяло. На първо място, в съпоставитслен 
план се проучват поместените в двата 
типа синаксари - Нестишния и Стишния 
- две жития на св. Георги. Наличието па 
значителна разлика в обема на двете крач
ки жития, както и на различия в езика. сти-
ла и съдържанието им навеждат на ми-
сълта, че при тяхното съетавяне са нз-
ползвани две различии редакции па Про-
странното гръцко житие на светеца. Ито
рият етап от проучването включва срав
нителен анализ на трите южнославянски 
превода на Стишното житие на св. Георги, 
възникнали по едно и също време (средач а 
на XIV в.) във връзка с проводите на 
Стишния пролог. Обобщени са следиите 
характеристики на изеледваните преводи: 
първият (Търновският) превод предана 
буквално текста, като често запазва не-
преведени гръцкн думи; вторият превод 
(запазен само в сръбски преписи) съдържа 
по-изгладен и звучат по-добре славянски 
текст; за третия превод са характерни ни
кои допуснати грешки. Установсната лек-
сикална близост между втория и третия 
превод поставя според авторката под в т 
рое хипотезата за сръбския характер на 
втория превод на Стишния пролог, зашел о 
трстият превод е пай-вероятно бьлгарски 
- запазен с в ранни ръкописи с български 
правопис. 

Стремежът към типологизация на сла-
вянското ръкописно наследство проличава 
и в труда наТатяна П о п о в а (Северо
двинск) „Лествицата на Иоан Синайски в 
ередновековната славянска книжнина" 
(„Лествнца Иоанна Синайского в сред
невековой славянской книжности"), в кой-
то тя класифицира славянските преписи 
на Лествицата (XI 1-ХVII в.) в няколко ос-
новни групи, представящи различии пре
води и редакции на текста. Предложената 
класификация се основава преди всичко 
на проучването на структурните различия 
(в съетава и последователноетта на чети-
вата в корпуса), а характеристиките на 
самия текст (лексикални замени, грама-
тически варианти, стилистични особе-
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ности) се използват като допълнителни 
критерии за систематизирането на ръко-
нисите. Прави впечатление, че в сравнение 
с лруги съществуващи в науката класн-
фнкации на славянските преписи на раз-
глеждания паметник в настоящия опит се 
обособяват по-голям брой варианти2. Ав-
торката обаче счита, че основните преводи 
са два - преславски и атонски. Осыцест-
вената съпоставка между тях показва на-
личието на съществени различия и опро-
вергава съществувашата представа за 
текста на преславския превод като недо-
статъчно изразителен. 

В „Лексикалното разнообразие срещу 
терминологичната стандартизация. Бого
словие п Шестоднев на Йоан Екзарх и па-
ралелннте южнославянски преводи отXIV 
в." („Lexical diversification versus termino
logical standardization. John the Exarch's 
Bogoslovie and Sestodnev and parallel 14th-
century South Slavonic translations") Л а р а 
Селе (Гент) остава вярна на интереса си 
към съпоставителното проучване на сред-
новсковните славянски преводи от IX-X 
и от XIV в. Настоящото изеледиане е съе-
редоточено върху наличието на ясно из
разец контраст между лексикалното раз
нообразие на преводите от периода на 
Преславската книжовна школа, особено 
в произведенията на Йоан Екзарх, и тен-
деицията към терминологична стандар
тизация през XIV в., достигнала своя апо
гей при реформата на Патриарх Евтимий 
Търновски. Фактологическият материал, 
на конто се основава изеледването, е екс-
нерпиран от Богословието и Шсстоднева 
на Йоан Екзарх и от паралелни южносла
вянски преводи от XIV в. 

} Вж. например мнението на Т. Мострова 
но юл! п'Ыфос »: Мострова, Т. Прснисы 
на Леетвицата на Йоан Климакс в мар-
генекпя том на Великнте чети-минеи на мит
рополит Макарий. - In: Abhandlungen zu den 
Grosser! Lescmeniicn des Mctropolitcn Makarij. 
Kodikologische, miszellanologische und texto-
logischc Untersuchungen. Bd. I (= Monumenta 
linguae slavicae dialecti veteris. Fontes et 
dissermiiones, 44). Freiburg i Br„ 2000, 209-243. 

Статията на А н и с а в а М и л г е н о в а 
(София) „Многократните преводи и ре
дакции в съетава на монашеските флори
легнй (по материал от сборник № 382 от 
Хилендарския манастир)" представлява 
опит за цялостно проелсляване на исто-
рията на текста на четнри статии, познати 
по най-ранни преписи в ръкопис № 382 
от сбирката на Хилендарския манастир 
(Хил. 382) от края на XIII - началото на 
XIV в. Изследвани са текстовете на: 1. 
Московски флорилегнй (МФ); 2. Сбирка 
от афористичпп наставления за морално 
усъвършенстване(АП); 3. Кратко поучение 
за благодарноетта към Бога (ПБ); 4. Поу
чение върху десетте Божи заповеди (ПБЗ). 
Въз основа на осъществената съпоставка 
между запазените в различии ръкописи 
текстове на посочепите съчипения се оп-
ределя следната хронология на технитс 
славянски преводи и редакции. Първо, съ-
ществуват дпа нсзависнми един от друг 
ранни старобългарски превода на ПБЗ, 
възхождащи към два различии фъцки пър-
вообраза - първият превод е в рамките 
на Изборника от 1073 г. (възникнал между 
893-927 г.), той нредхожда по хронология 
появата на ПБЗ в славянската традиция 
като самостоятелно съчинение; вторият 
превод (втората половина на X п.) ни е 
познат по пай-ранен препис в Хил. 382, 
при конто тскстът на произведснието е 
самостоятелно представен. Второ, прево-
дът на МФ, АП, ПБ и ПБЗ е извършен в 
съетава на монашески флорилегнй от вто
рата половина на X в., вероятно по вре-
мето на пар Петър (927-970). Трето, този 
превод е редактиран чрез неговото све-
ряванс с гръцкия текст през XIV в. в кни-
жовно средише, свързано сТърповската 
книжовна школа. Осповниятрезултатот 
тази редакция с нарасналият брой мор-
фологичнн и лсксикални архаизми. Чст-
върто, преводът на ПБЗ от първия Си
меонов сборник се редактира и разпро-
странява като самостоятелно съчинение 
през XIV-XV в. в южнославянски сбор-
ници. 

В „Преводите па Loci communes на 
Псевдо-Максим (Пчела) в южнославянски 
кирилски ръкописи" И р и н а К у з и д о в а 
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(София) продължава изследователската си 
работа върху славянската ръкописна тра
диция на Псевдо-Максимовия гномоло-
гий. Целта на настоящото проучване с да 
се проследи разпространепието на посо-
чения паметник сред южнитс славяни до 
XV в. В изпълнение на тази цел се систе-
матизират познатите досега южносла
вянски преписи оттози период, при което 
се очертават следните няколко версии на 
„Пчела": южнославянска езикова адапта
ция на руския превод; независим южно
славянски превод на кратък подбор; неза
висим пълен срсднобългарски превод; 
т.нар. „особена редакция" на сръбските 
преписи на „Пчела", повлияна от средно-
българския превод. Констатирането на 
тези версии се явява важно доказателство 
на тезата за по-широкото разпростра-
нение на Loci communes на южнославянска 
територия спрямо установените пред-
стави. 

Езиковедско по своя характер е изслед-
ването на Я с м и н а Г ъ р к о в и ч -
М е и д ж о р (Нови Сад) „Абсолютният да-
телен в сръбскославянския превод на 
„Варлаам и Иоасаф" (в сравнение с рус-
кославянския текст)" („ Апсолутни датив 
у српскословенском преводу романа „Вар
лаам и 1оасаф" (у поре!)ен>у са рускосло-
венским текстом)"). Както личи от загла-
вието, в публикацията се изучават синтак-
тично-семантичните функции на абсолют-
ния дателен в два средновековни превода 
на повестта - единият създаден не по-къс-
но от средата на XII в., а другият осъще-
ствен в Хилендарския манастир на Света 
гора най-вероятно презХШ и нспо-късно 
от края на първата четвърт на XIV в. От
поено атрибуцията им авторката приема 
тезата, че първият произхожда от Киевска 
Русия, а вторият е сръбски3. Целта на нро-

' Въпросът за с.чавянските преводи на по
вестта продължава да с обект на научни спо-
рове. В немалко нови проучвания ее защита-
ват тези, различии от вьзлристата в рецен-
знраната статия. Вж. например: Пичхадзс, 
А. А. Несколько редких древнеболгарских 
слов в древнейшем переволе „Повести о Вар-
лаамс и Иоасафс". - В: Folia slavistica. Рале 

учването е да се установят функциите и 
употребата на разглеждания падеж в двата 
превода, както и да се изяснят отклоне-
иията в сравнение с приложението на аб-
солютния дателен в класическия старо-
български език. Коистатирано е наличието 
както на общи за двата превода редак-
циоини иновации в нсговата употреба, 
така и на определени различия между тях. 
Докато в сръбския превод абсолютният 
дателен се прилага в съгласие сьс старо-
българската норма, употребата му в рус
кия превод е значително по-свободна. По-
сочената характеристика на сръбския пре
вод изеледователката свързва с книжов-
ното средище, в което той е осыцестнен, 
като припомни, че в Хилендарския манас
тир като еквивалент на гръцкия език се е 
използвал литургическият старобьл-
гарски. 

Естествено е разделът „Преводи от 
XIV в." да започва съе статия за Патриарх 
Евтимий - основна фигура в осъшествя-
ването на новите преводи и редакции през 
XIV в. В статията си „Приносът на Пат
риарх Евтимий в повторния превод на хо-
милетични текстове в Южнославянскою 
средновековие" („Der Beitrag des Patriar-
chen Evtimij zur erneutcn Ubersetzung 
homiletischerTexte im sudslavischen Mitte-
lalter") К р и с т и я н Хани к (Вюрцбург) 
след кратък обзор на иреводната литера
тура у южните славяни през XIV в. насочва 
вниманието си към личноетта и дейноетта 
па патриарх Евтимий Търновски, като 
представя накратко неговите реформи, а 
също така и агиографските му произ
ведения. Главният обект на проучвансю 
е създаденият в най-близкото обкръжение 
на Евтимий в края на XIV в. свод от агио-
графско-хомилетични съчинения в десет 
тома (т.нар. Студийска сбирка), конто с 
запазен само в южнославянски ръкописи. 
В тази хомилетична сбирка нееднократно 
се срещат нови преводи на вече известии 

Михайловне Цейтлин. М„ 2000, 104-109; Н и -
кол о в а. Св. За най-стария български прение 
на „Варлаам и Иоасаф". - Palaeobulgarica, 2S, 
2004, № 1, 3-41. 
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сред южните славяни патристични про
изведения. Предложени са няколко при
мера за такива преводи. В заключение са 
онределени специфичните признаци на 
двойннте преводи. 

В „Променливото отношение към кли-
тиките в южнославянските преводи на 
Псалтира от XIV в." („The variable treat
ment of clitics in 14th-century South Sla
vonic Psalter translations") видната изеле-
дователка на славянската ръкописна тра
диция на Псалтира К а т р и н М е р и 
МакРобърт(Оксфорд) проучваразли-
чията в изгюлзването на енклитичните 
местоимения и спомагателните глаголи в 
установените няколко редакции на старо-
българския превод на Псалтира. Предста-
веният материал е ексцерпиран от широк 
кръг източници, отнасящи се към след
инге редакции: двете ранни редакции, за-
свидетелствани от XI в. нататък, и новите 
три редакции от XIV в. (т.нар. „вторични 
преводи"), конто представляват преработ-
ка на старобългарския превод, основава-
ща се на повторната му съпоставка с гръц-
кия текст. Изследват се разликите в упот-
ребата и реда на клитиките както между 
редакциите от XIV в., така и между тях и 
по-ранните редакции. Изказва се предпо
ложением, че тези различия възникват в 
резултат на взаимодействието на вече ус-
тановената езикова традиция с настъпи-
лите промени в разговорния език, а също 
и съе стремежа на преводачите от XIV в. 
към точно възпроизвеждане на реда на ду-
мите от гръцкия оригинал. 

На преводите на Йерусалимския типик 
от XIV в. e посветено проучването на 
Т а т я н а П е н т к о в с к а (Москва) „Ран-
ните южнославянски преводи на Йеруса
лимския типикон: особености на лексико-
граматическата норма" („Ранние южно
славянские переводы Иерусалимского 
типикона: особенности лексико-грамма-
тической нормы"). То обхваща два пре-
вода - първия български превод, направен 
от старсца Йоан на Атон в началото на 
XIV в., и първия сръбски превод, осъ-
ществен от архиепископ Никодим през 
1319г., съпоставката между конто позво-
лява да се достигне до определени изводи 

за характера на езиковата норма в единия 
и в другия. Сравняват се начините за пре-
даване на литургическата терминология, 
като спецнално внимание се отделя на 
употребата на литургическите гьрцизми. 
Съпоставени са също така и някои мор-
фологични и синтактични особености на 
текстовете. Анализът показва, че българ-
ският и сръбският превод имат много 
общи черти както в лексикалната, така и 
в граматическата система. Заедно с това 
се очертават и някои различия, конто се 
дължат на факта, че за разлика от сръбския 
българският превод е доста буквален. 

Към проучване на Типика е насочена и 
статиятанаДимитър Димитров(Со-
фия) „Триодните кондаци в средновеков-
иата българска ръкописна традиция (по 
данни от триоди и типици)". Конкретният 
обект на неговото изеледване са конда-
ците от триодната част на Черепишкия 
типик (края на XIV в.), представящ тър-
новската редакция на Йерусалимския ус
тав, като те са съпоставени съе съответ-
стващите им текстове в Постен триод Си
най № 23 (XIV в.), отразяващ новия све-
тогорски извод. За сравнение са нривле-
чепи и текстовете на кондаците от ръко-
пис № 201 от сбирката па Църковноисто-
рическия и архивен институт в София 
(XIV в.), представляващ Йерусалимски ус
тав от по-ранната българска редакция, 
чийто превод се разглежда като дело на 
стареца Йоан. Получените резултати сви-
детелстват за връзката на двете български 
редакции на Типика с новоизводния Пос
тен триод. 

Т а т я н а С у б о т и н - Г о л у б о в и ч 
(Белград) посвещава статията си „За пре-
вода на правни паметници на сръбско-
славянски език през XIV в." („О превог)ен,у 
правних споменика на српскословенски 
]език у XIV веку") на сборници с правно 
съдържание, като основният обект на про
учването й е преводът на известния под 
наименованието Синтагма на Матей Влас-
тар сборник от закони, осъществен в Сър-
бия около 1347 г. Авторката го определя 
като незадоволителен, на някои места да
же и неразбираем, като привежда редица 
лримери в подкрепа на това определение. 
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а същевременно оорыца внимание и на 
проблемите, с конто се е сблъсквал пре-
водачът. Подчертава се необходимостта 
от ново издание на Синтагмата, основа-
ващо се на редина вече известии по-рании 
преписи (в сравнение с използвания в из-
данието на С. Новакович от 1907 г. препис), 
косто зиачително т е обогати познанията 
ни върху текстовата история на този па-
метник. 

С а б и н е Фал и Д и т е р Фал(Хале-
Берлин) откриват в осъществения от ста
рена Исая славянски превод на Ареопа-
гитския корпус богат материал за изелед-
вапе на явлепието нарафразиращ превод. 
За разлика от досегашиите проучвания, 
конто изучават употребата на този вид 
превод през ранпите етапи от развитието 
на славянската иисменост, публикуваното 
тук изеледване на С. Фал и Д. Фал съе 
заглавие „Двойни преводи и парафрази в 
слаиянския превод на Corpus Areopagiti-
cum or стареца Исая" (Doppelubcrsetzun-
gen und Paraphrasen in der kirchenslavi-
schen Ubersetzung des Corpus Areopagiti-
cum durch den Munchsgelehrten Isaija") 
предоставя информация за използването 
на парафраза га при превода на един по-
късен с ran - XIV в. Трябва да се отбележи, 
че откриването на славяпския превод на 
Ареоиагитиките като особено подходящ 
източник за изеледване на двойните пре
води и парафразите е закономерен резул-
тат на осъществените през последните го-
дини интензивни проучвания на двамата 
автори върху този превод. В настоящата 
статия двойните преводи в него са систе-
матизирани но форма и съдържанис, опи-
саии са и основните средства, конто из-
ползва преводачът за въвеждането им. 
Отбелязва се, че обекти на двоен превод 
и парафразиране са не само неологизмите 
в славяпския език, но и лексемите, конто, 
въпрски че са известии отдавна, могат да 
останат неразбрани от читателя порали 
употребата им в ново специфично значе
ние. Такива са философскнте термини, 
конто съетавляват голяма част от преве-
депиге два пъти лексеми. Използването 
на този преводачески подход с цел слож-
н пят теологическо-философски текст да 

стане по-попятеп за славяпския читател. 
показва, че Исая много добре с познавал 
и се е съобразявал съе специфичните зна
ния и с нуждите на този читател. 

В статията на А н г с л и к и Д е л и к а р и 
(Солуп - Флорина) „Принос към духов· 
ната история на Балканитс: за запазеннтс 
само па славянски език съчинения на Гри
гории Синаит" („Ein Beitrag zur Geistes-
geschichte des Balkans: Liber die nur auf Sla-
visch erhaltenen Schriften des Gregorios Si-
naites") са представени приписвапн re на 
Григорий Синаит съчинения, конто нямат 
запазени гръцки съответствия и за конто 
липсватдостагьчносигурпи свидетелства, 
потвьрждаващи връзката им с иеговою 
имс. Опитвайки ее да постигне но-юляма 
ясно га отпоено авторството на тези про
изведения, изелсдователката прави об-
ратен превод (от старобългарски - на 
гръцки език) на отделни тсхни откъсн. 
след коею ги сравнява с оригипални про
изведения па Григорий Синаит па гръцки 
език, както и с трудове на отцитс на Църк-
вата. Сравнението с последните се палата 
поради наличието на сходство или пълно 
съвиадение между заглавия та на някоп от 
приписваните на Григорий Синаит съчи
нения и на грудовете на отците на Църк-
вата. Авторката прави уговорката, че пред-
ставените наблюдения и тяхната интер
претация са само етап от продължаващите 
нейни проучвания върху поставените в 
статията въпроси. 

Публикацията на Е л е и а Т о м о в а (Со
фия) с посветена на „Първото проложно 
житие на св. Иван Рилски в два та превода 
па Стишния пролог". Целта с да се про
следи литературната история па житието 
във връзка с литературната история па 
два та славянски превода на Стишния про
лог. Посочва се, че от атопско-тьрновския 
превод на Стишния пролог Първото про
ложно житие иа св. Иван Рилски (както и 
житията на останалите гьрновски светци 
- св. Петка Търновска, св. Иларион Мъг-
ленски и св. Михаил Воин) попала в широк 
кръг сборници с постоянен и съе смсссн 
съетав и по този начин разширява функ-
циите си и се използва в богослужебпата 
практика като индивидуално четипо. 
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Именно в точи превод житията на св. Иван 
Рнлскн и на другите търновски светци по-
лучават изключително широко разпрост-
ранение в литературата на цялото Източ-
но православие. Обект на по-подробно из-
слелване е ръкопис от XV в. (т.нар. Брашов 
5), представлявши сръбски превод на 
Стишния пролог, в който за разлика от 
атопско-търновския превод е включено 
само житието на св. Иван Рилски. Тексто-
логическият анализ на преписа на житието 
и посочения ръкопис показва, че въпрски 
паличието па промени в текста в срав
нение с по-ранни преписи (някои от конто 
- доста интсресни във връзка с изучава-
пето на литературната му история), не 
може да се говори за нова редакция на 
пюрбата. Подчертава се, чс в бъдеще из-
следователските усилия трябва да бъдат 
съередоточени върху решаването на след
инге вънросч: дали включването на жи-
тисто на св. Иван Рилски е изолиран факт; 
отразепн ли са наметите на останалите 
търновски светци в сръбския превод на 
Стишния пролог и с коя книжовна школа 
са енързапи преписите на агиографските 
произведения за българските анахорети. 

13 последний раздел „Късно среднове-
когше и начало на новото време" са вклиз
мени няколко статии, поевстени на румън-
ската литература, и това е съвсем логично, 
тъй като именно през посочения период 
разви 1 ие I о й с белязано от важни събития 
- румънският език започва постепенно да 
измества утвърдепия като официален 
среднобългарски език (през XVI в. са оеъ-
ществеии първнтс книжовни нреводи на 
румънски) и текстовете започват да ее ли
шат и печататуспоредно на славянски и 
румънски език. В „Повторните преводи 
като метод в румънската религиозна ли
тература" („Retranslating, a method 
employed in Romanian religious literature") 
З а м ф и р а М и х а и л (Букурещ) раз-
глежда специфичните прояви на явлението 
повторен прсвод в румънската литература. 
Първоначално, през XVI в., библейските 
и литургическите текстове са преведени 
от славянски на румънски език, при което 
преводачите са имали ясното съзнание за 
вторичноетта на своя превод, основаващ 

се на друг превод - този от гръцки на сла
вянски. В процеса на работата си, съпо-
ставяйки преводните текстове с гръцкитс 
образци и с класическите старобългарски 
ръкописи, те откриват множество грешки 
в използваиите от тях гю-къспи славянски 
прсводи. Това иредизвиква започналото 
през XVII в. повторно превеждане на по-
сочените текстове, като този път прево
дачите се обръщат непосредствено към 
гръцките източници. 

Румънската традиция на Пролога е 
обект на внимание в статията на К а т а 
лина Be л ку леску (Букурещ) „Румън-
ските пролози: преводи, преработки, пов-
торни преводи" („Die rumanischen Pro-
loge: Ubersetzungen, Bearbeitungen, Wie-
dcrubersetzungen"). Отбелязва се, че py-
мънските читатели и слушатели са имали 
възможност да се запознаят с различните 
видове пролози от различии издания -
главно московски, но също така и южно
славянски и гръцки, в конто ясно е от-
разена характерната за тях тенденция к"ьм 
постепенно разширяване на първоначал-
ния съетав чрез включването на части от 
проповеди и разкази. При преводите на 
румънски език, осъществявани от раз
личии източници, преводачите са се 
стараели да адаптират текста според поз-
нанията, интереситс и духовните потреб
ности на читателите. Именно във връзка 
с тази адаптация често се е налагало той 
да претьрпява редица изменения и да бъдс 
значително съкращаван. Проучвансто по
казва, че в румънска езикова и културна 
среда текстът на Пролога е бил не само 
основно преработван, но и повторно пре-
веждан. 

Изследването на М а н у е л а Антон 
(Букурещ) „Румънска дидактична литера
тура в края на XVIII в. Различии преводи" 
(„Romanian didactic literature at the end of 
the eighteenth century. Various translations") 
e опит да се оцени влияписто на неколко-
кратно преведените на румънски език 
текстове с религиозно-катехистично и 
нравоучително съдържание, причислявани 
към учебната литература, върху разви-
тието на културата на румънското обще
ство и в частност - на философската ми-
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съл. За целите на проучвансто тя просле-
дява историята на три текста, за конто се 
знае, че са били преведени най-малко два 
пъти на румънски език през последните 
десетилетия на XVIII и първите десети
летия на XIX в. По своя характер и пред
назначение това са дидактични материали, 
конто са превеждани за нуждите на обра-
зованието и възпитанието. Авторката 
свързва настъпнлите през разглеждания 
период значитслни промени в обществе-
ния живот с промените в образователната 
система, възникнали до голяма степей под 
влияние на навлязлата преводна литера
тура. 

В края на настоящия преглед ще пред
ставим статията на Светла на Мснгел 
(Хале) „Истинно" руските преводи на 
„истинното християнство" в Хале през 
първата третипа на XVIII в." („Истинно" 
русские переводы „истинного христиан
ства" в Галле в первой трети XVIII века") 
- също насочена към проучването на къс-
ни преводи и съответно публикувана в 
последния раздел на сборника. Обект на 
осъщественото в нея проучване обаче са 
руските преводи от немски език на трак
тата „Малък катехизис" на видния пред-
ставител на пиетизма Август Херман 
Франке. В началото изеледователката 
обобщава наличната в архивните материа
ли и историческите трудове информация 

за руските преводи и издания в Хале на 
съчинението на Франке. Въз основа на 
текстологически и лингвистичен анализ 
на намиращите се в Хале текстове тя дос-
тига до изводи за историята на прсводитс 
и редакциите им, както и за техните ав-
тори, конто се различават от твърденията 
на историците за трикратен превод на 
трактата на руски език. Според Св. Менгел 
руските преводи са два. В подкрепа на 
направените изводи са посочени редина 
доказателства. Публикуваните в статията 
резултати за пореден път ни подсешат за 
необходимоетта от прилагане на комн-
лексния подход при изеледванията. Много 
често той е единственият начин, по конто 
можем да се доближим до истината за 
изеледваните обекти. 

Поместените в сборника „Многократ-
ните проводи в Южнославянското сред-
новековие" статии съдържат богат ма
териал за цялостното проследяване на раз
глеждания специфичен дял от славянската 
книжовна история на Балканите, при косто 
се открояват важни тенденции и се налагат 
определени изводи. Мащабният характер 
на повечето от тях дава възможност за 
изучаване и обясняване на феномена мно
гократен превод в светлината на езиковия 
и литературния развой и като част от об
идите културни тежнения и потребности 
на епохата. 

НеяиГанчева 
шло-Методневски научен центьр - БАИ 
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