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ЗА Й О В И С О Ф И Я , И Л И ЗА НОВАТА К Н И Г А Н А И С К Р А ХРИСТОВА 

И с к р а Х р и с т о в а - Ш о м о в а . Книга Иов с тълкувания в славянски привод (по 
Владиславовия прение от 1456 г., ръкопис 4/14 от сбирката на Рилския манастир). С , 
Издатслска къща „Анубис", 2006. 495 с. 

Тази книга е нов ценен принос към исто-
рията на славянската Библия и към сред-
новековната южнославянска книжовна 
култура. В центъра на изеледването е пе
риод, който е слабо проучен от специа-
листите по славянска библеистика - края 
на XIV - началото на XV в. След успеш-
ните си занимания с историята на славян-
ския Апостол1 Искра Христова е посве
тила новото си изеледване на старозавет-
ната Книга Иов. Тя е съередоточила вни-
манието си върху една късна нейна раз-
новидност и я разглежда в контекста на 
различните славянски версии на този биб
лейски текст. Предложената книга съдър-
жа увод, единадесет глави, в конто са из-
ползвани различии подходи към обекта 
на изеледване, справка за византийските 
автори, включени в проучваните южносла
вянски извори, списък на съкращенията и 
цитираната литература, факсимилета от 
гръцки и славянски ръкописи, съдържащи 
Книга Иов. 

В първата глава „Старите славянски 
преводи на книга Иов" (с. 11-12) е про-
следена историята на тази библейска кни
га в славянската ръкописна традиция - от 
нейния първоначален частичен превод в 

' Х р и с т о в а - Ш о м о в а , И. Служебният 
апостол в славянската ръкописна традиция. 
С , 2004. 

Паримейника, през най-ранния пълен пре
вод (който се среща в ръкописната тра
диция съе или без тълкуванията на Олим-
пиодор), частите в хърватските глаголи
чески бревиари, паримиите в т.нар. ново-
изводни триоди до двата нови славянски 
превода в рамките на катена с тълкувания 
- от края на XIV и началото на XV в. (и 
двата дело на южнославянски книжовни-
ци). Принос на авторката е определянето, 
описанието и проучването на-тези два ' 
южнославянски превода на Книга Иов с 
тълкувания. Във втората глава „Преглед 
на преписите на двата славянски превода 
на катената" (с. 13-20) се дават сведения 
за ръкописите, конто съдържат тези два 
превода, като акцент е поставен върху най-
малко изеледваната им страна - езико-
вите описания на различии по произход и 
правопис ръкописи. За първи път в нау-
ката се прави разграничение на тези два 
превода - досега се смяташе, че изброе-
ните четири ръкописа съдържат един и 
същ превод на Йов. 

Искра Христова уточнява, че единият 
превод се е запазил в два ръкописа: ръко
пис от 1412 г., писан от инок Гавриил с 
безюсов правопис в Хилендарския манас
тир (днес съхраняван под № 202 в Дър-
жавния исторически музей в Москва), и в 
ръкопис от 1503 г., писан от Висарион (Хи-
лендарец) с двуюсов правопис в Зограф-
ския манастир (днес пазен под № 96 в 
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Румънската академия, Букурещ). Друг ият 
привод, който с в центъра на изследва-
нето, с съхрансн в два ръкописа от Рил-
скня манастир: в ръкопис № 1/4 от края 
на XV в. присъетва пълният съетав на ка-
тсната, а псин съкратен варианте прспи-
сан прсз 1456 г. от известния книжовник 
Владислав Граматик (ръкопис №4/14). В 
кратката версия библейският текст е ладен 
изцяло, без да се накъева от коментари, а 
избрани части от тълкуванията, или техен 
сбит прсразказ, се намират в полстата. 
Владнславовият препис съе съкратената 
катена за първи път е обнародван и мно
гостранно проучен от Искра Христова. 
Тази публикация хвърля нова светлина 
върху историята на библейските преводи 
в славянска среда, както и върху историята 
на южнославянската книжовна практика 
от XV в. и на ръкописната сбирка на Рил-
ската обител - едно от водещите книжов-
ни и литера гурии средища на българския 
културен живот и просвета през Средно-
вековието. 

Специално внимание Искра Христова 
отделя на особеностите на акцеитната 
система на издадения паметник(с. 21-41) 
- едно рядко изеледване сред проучва-
нията на славянските библейски ръкописи. 
Достоинство на нейната работа е, че тя 
ексцерпира всички форми (именни и гла
голиц) от дадеп акцентологичен тип или 
подтип и ги систематизира в лесни за из-
ползване таблици. Тя прави съпоставки с 
изеледванията на В. А. Дибо2, на Р. В. Бу
латова' и с изводите от собственото си 

: Например Д ы б о. В. А. К классификации 
среднеболгарских акцентных систем. - В: Ис
следования по славянскому языкознанию. М., 
1971, 63-71; Д ы б о, В. А. Славянская акцен
тология. Опыт реконструкции системы ак
центных парадигм в нраславянском. М., 1981 
и лр. 

' Б у л а т о и а, Р. В. Надстрочные знаки в 
южнославянских рукописях XI-X1V вв. - В: 
Методическое пособие по описанию славяно
русских рукописей для Сводного каталога ру
кописей, хранящихся в СССР. Вып.!. М., 1973, 
76-112; Б у л а т о в а , Р. В. К диалектной 
характеристике рукописи 1418 г. „Книги 

изеледване на акцеитната система на 
Слепченския сборник, среднобългарски 
ръкопис от края на XIV в. (№ 1045 в На-
родната библиотека „Св. св. Кирил и Ме-
тодий" в София). Приносен момент в тази 
част на книгата е, че тя посочва ограни-
ченията на метода на Дибо, изработва 
собствена методика за изеледване на уда-
ренията в южнославянските ръкописи и 
така отваря нови хоризонти за работа вър
ху акцентните системи (и евентуално нор-
ми) в ръкописите от XIV-XVI в. 

Изследователката се обръща и към съе-
тоянието на съвременните български диа-
лекти, доколкото е възможно, и намира 
съответствие на глаголната акцентна сис
тема във Владиславовия препис на Книга 
Йов в българските говори, в конто има 
отмятане на ударението върху представ-
ката във всички лица - средпогорскитс и 
югозападните говори отвъд Битоля. В края 
на главата тя прави извод, че е „възможно 
тук да са отразени особености на родния 
говор на Владислав Граматик, който, както 
научаваме от същия ръкопис, е от Ново 
Бърдо, възможно е съшо да са отразени 
и особености на говора в Младо Нагори-
чино, където е писан ръкописът" (с. 41). 

Сърцевината на представяната книга с 
изеледването на славянския превод на 
Йов, запазен в ръкописите № 1 /4 и № 4/14 
от Рилската света обител. В главата „Ка-
тената на Книга Йов" (с. 42-54) авторката 
идентифицира типа катена в № 1/4, като 
сравнява с публикуваните гръцки разно
видности от Урсула и Дитер Хагедорн·1. 
Тя забелязва, чс славянската версия в рил-
ския ръкопис № 1/4 отговаря на гръцката 
Г-редакция. Славянският препис, с който 
работи, е малко по-дълъг, защото включ-
ва и тълкувания към стихове 1:1 -2:3. Искра 

царств" на основе акцентологического ана
лиза. - В: Проучаваше средн>овековних jy»-
нословенских рукописа. Зборник радова са 
III ме1)ународнс Хиландарске конферентуе 
одржане од 28. до 30. марта 1989. Бсограл, 
1995, 53-69. 

JH a g e d о г n, U., D. Н a g с d о г п. Die altcren 
gricchischen Kalenen zum Buch Hiob. Bd. 1-4. 
Berlin-New York, 1994-2004. 
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Христова изрежда разликитс в състава на 
катепата в № 1/4 спрямо фъцкия оригинал: 
само малка част от тълкуванията липсват. 
Тя открива в славянский превод тълкува-
ния, конто са известии само от един гръц-
ки ръкопис от 1510г. (Sinaiticus gr. 311), и 
с основание посочва, че рилският ръкопис 
в този случай се оказва ценно свидетелство 
и за изелсдване на гръцките разновид
ности на катената, тъй като е поранен от 
1510 г. 

Българската изеледователка публикува 
таблица на броя на тълкуванията от 
всички екзегети, включени в № 1/4, като 
посочва, че най-много са тълкуванията от 
Олимпиодор и от св. Иоан Златоуст. Съ-
поставката съе състава на катената в 
другия късен превод, запазен в преписите 
на инок Гавриил от 1412 г. и на Висарион 
Хилендарец от 1503 г., я убеждава, че той 
е направен от друга гръцка версия. След 
това Искра Христова прави детайлно 
сравнение на пълпата разновидност на ка
тената в № 1/4 с нейната кратка разно
видност в № 4/14 и заключава, че в крат-
ката версия на текста, представена от Вла
дислав Граматик, библейският текст е из
влечен от пълпата версия на катената, а 
коментаритс са поместени в силно сък-
ратен вид, без посочване на автора, под 
формата на схолии в полетата. 

В следващата глава на книгата „Съпо-
ставка с другите стари славянски прсводи 
отСептуагинта на Книга Иов" (с. 55-112), 
като взема предвид съшествуваши вече 
изеледвания върху раннитс преводи па 
Иов, И. Христова предлага детайлна съ-
поставка стих по стих, фраза по фраза на 
паримейната част на разглеждания прсвод 
на катсната (1:1-23,2:1-11,38:1-23,42:1-5, 
42:12-23) стекставраннитепаримейници 
(основно Григоровичсвия от края на XII 
или началото на XIII в., както и с вариан-
тите в Захаринския паримейник и още ня-
колко ръкописа по изданието на Е. В. Афа-
насиева и Е. М. Шварц от 1980 г.)5, с текста 

5 А ф а и а с ь с в а, Е. В., Е. М. Ш в а р ц. 
Древнейший славянский перевод книги Иова 
(но пергаменным рукописям). - В: Источни-

в архаичниге брсвиари, като основа тел но 
повечето примери са взети от архаичния 
бревиар на Вид Омишлянин от 1396 г. (по 
изданието на Е. Пехушка от 1935 г."; в от-
делни случаи са взети предвид варианти 
от други бревиари по изданието на А. За-
радия Кишот 1997 г.7), с най-ранния пълен 
превод на Иов (според някои учени Мето-
диев превод) по среднобългарския ръко
пис F.I.461 от края на XIV в. (съхраняван 
в Руската нацнонална библиотека в Санкт 
Петербург), с Острожката библия (в която 
е засвидетелстван този пай-ранен пълен 
превод с някои промепи)6. За нърви път с 
въведена съпоставка и с перикопите в три 
новоизводни триода от сбирката на На-
родната библиотека „Св. св. Кирил и Ме-
тодий" в София -№ 585, 586 и 145. 

Отделно аа торката сравнява и стиховс, 
конто нямат паримиен превод. Интересни 
не само от текстологии на, но и от езикова 
и стилистиина гледна точка са нейнитс 
подробни и компетентни коментари на 
разликите между изеледваните разновид
ности на Иов в славянската традиция. За 
тази цел са използвапи различии гръцки 
издания и разночетения, конто са били 
достъпни на българската изслслователка 
- не само изданието на Септуагинта на А. 
Ралфс' и на Иов на Й. Циглср1", но и па 
гръцкия Профетологин", като са взети 
предвид и дапните от други по-ранни нз-

копеление литературы Древней Руси. Д., 1980, 
7-32. 

6 Р е с h и S k а, К Siaroslovansky preklad 
knihy Job. - In: Knihovna Casopisu kalolickeho 
duchovenstva. Praha, 1935, 1-63. 

7 Z a r a d i j а К i s, A. Knjiga о Jobu u 
hrvatskoglagoljskoj knjizevnosti. Zagreb, 1997. 

K Острожкая библия. Фототипическое пере
издание текста с издания 1581 гола. М.-Д., 
1988. 

' SeptuaginLa, id esl Velus Testameiitum graece 
iuxta LXX interprctes. Ed. A. Rahlfs. Stuttgan. 
1979(1. изд. 1935). 

'" Scptuagirua. VeLus testameiitum graecum. 
Vol. 9, 4. lob. Ed. J. Zieglcr. Gottingen, 1982. 

" Prophctologium. Ed. C, Hocg, G. Zuntz. 
Hauniae, 1960. 



дания на Иов и от гръцки ръкописи, 
използвани от Афанасиева и Шварц12. 

Чрез текстологичен и езиков анализ 
(удобство за читателя е представянето на 
лексикалните успоредици в таблица) Иск
ра Христова стига до извода, че в основата 
на всички по-късни славянски текстови 
разновидности на Книга Иов стой най-
ранният (паримеиният) превод, очевидно 
добре познат и на по-късните книжов-
ници. Именно той е и най-близо до пуб-
ликувания в тази книга Владиславов пре-
пис. Особено внимание заслужават наб-
люденията на авторката върху общото и 
различното между най-ранния пълен пре
вод (запазен в F.1.461 и Острожката биб
лия) и превода на Иов в рилските ръко
писи № 1/4 и № 4/14. Полемизирайки с 
мнението, че преводът в рилските ръко
писи представлява само поправка на ста-
рия пълен превод според друг гръцки ори
гинал, изследователката пише, чедори и 
да е използван старият превод, тексты на 
Иов в рилските ръкописи е „основна и 
много подробна редакция, при която е 
променен цялостният подход към фра-
зата" (с. 108). Познавайки отлично Атон-
ската редакция на Евангелието, Апостола 
и Псалтира (самата тя е основният изсле-
довател на Атонската редакция на Апос
тола), Искра Христова приема, че Атон
ската редакция на тези книги „не навлиза 
така дълбоко в структурата на текста" за 
разлика от изследвания в новата й книга 
текст на Йов (с. 108). По този начин, като 
прави извода, че „Книга Иов е превеждана 
наново заедно с тълкуванията", тя дава 
своя принос към дискусията за разграни-
чаването на редакция от превод. Въпреки 
че, както тя признава, впечатленията й от 
другия по-късен превод на катената (за
пазен в ръкописа на инок Гавриил от Хи-
лендарския манастир и в ръкописа на Ви-
сарион Хилендарец)са по-ограничени, за 
него тя изказва мнение, че макар и да има 
общи четения с най-ранния пълен превод, 

12 А ф а н а с ь е в а, Е. В., Е. М. Ш в а р ц. 
Цит. съч. 
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той също може да се нарече нов превод 
на библейския текст, направен заедно с 
превода на катената с тълкувания. 

Тук трябва да се отбележи и още едно 
ценно наблюдение на Искра Христова: 
общите елементи от тълкуванията на 
Олимпиодор, конто присъстват както в 
тълкуванията към най-ранния пълен пре
вод, така и в по-късния превод на катената 
в рилския ръкопис № 1/4, са в различии 
преводи, правени от различии гръцки ори-
гинали. 

Макар и съвсем накратко, в тази глава 
Искра Христова прави и друг принос към 
проучването на славянската Библия и бо-
гослужебната книжнина на XIV-XV в. -
към сравнително слабо изследваната тема 
за паримиите в новозаветните цветни 
триоди13. Тя показва, че няма пълно един
ство в текста от Иов в трите проучени от 
нея цветни триода от Народната биб
лиотека в София - № 585 от първата поло
вина на XV в., № 586 и № 145 (миней с 
триод) от XVI в., и поставя въпроса, дали 
е имало последователна Атонска редак
ция на тези паримии и ако е имало, откъде 
произтичаттезиразлики(с. 107). 

Особено ценна и важна е следващата 
глава - „Характеристика на превода на 

13 Срв. изследванията върху други паримии 
в новоизводни триоди и минеи: П о п о в, Г. 
Към въпроса за ветхозаветните текстове в 
Триода. - ГЛе slawischcn Sprachen, 28, 1991, 
103-120; Й о в ч е в а, М., Л. Т а с е в а. 
Текстовая традиция чтений из Книги пророка 
Иезекииля на Богородичные праздники. - В: 
Кирило-Методиевски студии. Кн. 14. Сборник 
в чест на Екатерина Дограмаджиева. С, 2001, 
65-80; Х р и с т о в а , И. Паримиите за Пет-
ровден в служебните минеи. - Старобъл-
гарска литература, 33-34, 2005 (Филологи
чески изследвания в чест на Климентина Ива
нова за нейната 65-годишнина), 427-444. По-
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катената. Майсторството на преводача" 
(с. 113-138). Това е рядко за съвременната 
палеославистика проучване, което хвърля 
нова светлина върху преводаческите уме
ния, стратегии и техники на южнославян-
ските книжовници от края на XIV и нача-
лото на XV в. въз основа на един старо
заветен превод. Авторката тръгва от ези-
ковите, лексикалните и стилистичните 
особености на гръцкия текст на Йов, за 
да разкрие как те са възприемани, разби-
рани и предавани от славянския преводач. 
В центъра на нейното внимание са пов-
торенията, типични за този старозаветен 
текст: синонимите в гръцки, parallelismus 
membrorum, figurae etymologicae, алите-
рациите. Изследователката обсъжда слу
чайте на предаване с една и съща дума в 
превода различии гръцки лексеми, както 
и обратното - избора на различии сла
вянски съответствия за една и съща гръц-
ка дума в различен контекст. Освен това 
тя подробно проследява и дава стати сти-
ческа справка как се предават различните 
гръцки префикси. Заслужава да се цитират 
изводите й, че обикновено се търси точно 
соответствие на префигирана гръцка дума 
чрез превод с префигирана дума, но няма 
стриктно обвързване на определени гръц
ки представки с едни и същи славянски. 
Тя установява също така, че гръцките лек
семи не се превеждат с „отнапред зада-
дени славянски съответствия, а всеки път 
се търси конкретният оттенък в значение-
то им според контекста" (с. 137). Чрез ста
тистически изчисления Искра Христова 
показва, че в изследвания от нея превод 
има голямо лексемно разнообразие и се 
използват повече синоними, отколкото в 
най-ранния пълен превод на Иов. Детайл-
ният анализ на сполучливо избраните при-
мери защитава извода на авторката, че 
преводачът с търпението и майсторството 
на ювелира е постигнал изискана реч, 
като основната му цел е била не да пос-
тигне абсолютно точно съответствие на 
гръцкия оригинал, а преди всичко да съз-
даде „ясен и разбираем текст", което сви-
детелства за зрелостта на преводаческия 
подход (с. 138). 

Анализът на преводаческото майстор-
ство продължава и в главата, посветена 
на превода на реалиите в Иов - на наз
вания на географски обекти, съзвездия, ми-
нерали, растения, животни, чудовища (с. 
139-161). Тук авторката се обръща и към 
еврейския оригинал и отбелязва на места 
елинизирането на текста в гръцкия превод. 
Основната й цел е да покаже как тези 
сложни и редки реалии и образи са пре-
дадени от славянския преводач и какво е 
научавал славянският читател от този пре
вод, как той се е докосвал до еврейската 
и елинската култура. 

Безспорна заслуга на новия труд на 
Искра Христова е изданието на Книга Йов 
в състава на Владиславовия ръкопис от 
1456 г. (№ 4/14) (с. 162-301). Тексты е пред-
ставен по два начина: на едната страница 
е разчетеният от авторката вариант, като 
се спазва точното разположение в ръко-
писа на библейския текст и на поместе-
ните в полетата тълкувания към него, но 
за улеснение на изследователя е добавена 
и номерация на библейските стихове; па-
ралелно, на другата страница, текстът е 
публикуван фототипно - със снимки от 
самия ръкопис. Научната коректност на 
такъв тип издание не само улеснява мак-
симално бъдещите читатели и изследо-
ватели на текста, но показва и местата, в 
конто славянският превод се отличава от 
текста в Септуагинта и съществуващите 
критически издания на гръцкия текст на 
книгата. 

Силна страна на изследването са стара-
телно изготвените речници. Изданието на 
текста е придружено с речник-индекс на 
библейския текст на Книга Иов (с. 302— 
439). Заглавните думи са представени в 
нормализиран вид според нормите за из-
готвяне на старобългарски речници. След 
всяка дума е приведено значението й в 
контекста, в който е употребена, изброени 
са отделните словоформи и стихът, в 
който се употребяват (граматична харак
теристика е дадена в случайте на омо
нимия), посочени са и гръцките съответ
ствия. Отбелязани са местата, където сла-
вянската лексема не съответства на гръц-
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ката - резултат от преводачсско решение, 
използване на друг гръцки образец или 
просто грешка. Тук ясно се виждат особе-
ности на иидивидуалните предпочитания 
ипреводаческата техника на славянския 
книжовник. Личат случайте, в конто пре-
водачът се отклонява от пословния пре-
вод, за да предаде по-ясно смисъла. 
Принос за бъдещи съпоставителни ана-
лизи на славянските преводи са отделно 
изведените гръцко-славянски съо гветст-
вия (с. 440-459). Ценно указание за про-
следяване на това, кои късноантични и ви
зантийски автори са били превеждани 
сред южните славяни, е приложениятспи-
сък на тълкувателите, чиито текстове са 
включени в катената. 

Интересни и вълнуващи за читателя са 
онези части от книгата, в конто авторката 
излиза от представата за стереотипното 
езиковедско и текстологично изеледване 
на средновековните книжовнк паметници 

и представя Книга Иов като своеобразна 
енциклопедия на древните знания за света, 
като едно философско послание. Това е 
спомснатата вече глава „Реалиите в Книга 
Иов" (с. 139-61) и най-вече последната 
глава „Иов между сатаната и Σοφία" (с, 
460-468). Така се отваря прозорец към 
други изеледователски полета и широки 
културологични и етични размисли. 

Новата книга на Искра Христова про-
дължава диренията на авторката, познати 
на читателя от най-новото и пьлно из
еледване на славянския Апостол, като 
хвърля нова светлина върху рецепцията 
на Библията сред южните славяни, върху 
преводаческото майсторство на южносла-
вянските преводачи, върху книжовния жи
вот на Балканите през XV в. Книгата рес-
пектира с многообразието на изеледова-
телските подходи, с отлично аргументи-
раните изводи и с широтата на научните 
хоризонти, конто задава. 
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