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Татяна Славова (София, България)

ÈЗДÀНÈЕ Ñ ÈЗÑËЕДВÀНЕ НÀ ÑÒÀÐÎÁÚËÃÀÐÑÊÈЯ ПÐЕВÎД  
НÀ ТЪЛКУВАНИЕТО НА КНИГА НА ПРОРОК ДАНИИЛ ÎÒ ÈПÎËÈÒ 
ÐÈМÑÊÈ

È в а н  È л и е в. Тълкуванието на Книга на пророк Даниил от Иполит Римски 
в старобългарски превод. Ñофия, 2016. 627 с. 

В самото начало на трети век ранно-
християнският автор св. Èполит Ðимски 
(ок. 170 – 235) чиято личност и до днес 
не е разгадана напълно, пише Тълку
вание на Книга на пророк Даниил – 
най-ранното и цялостно тълкувание 
върху старозаветна книга. През вековете 
това екзегетико-есхатологично съчине-
ние става много популярно и се превеж-
да в различни епохи на различни езици 
– арменски, сирийски, старобългарски. 
Èменно на старобългарския превод на 
Èполитовото тълкувание е посветена 
монографията на Èван Èлиев.

Èзследователската традиция върху 
гръцкия първообраз на Èполитовото 
тълкувание е многолетна (началото ѝ е 
още през XVI в.) и се развива с разли-
чен интензитет. Първото частично об-
народване на съчинението е от 1646 г., 
последвано от още няколко такива до 
средата на XIX в., когато се появява из-
данието на П. Ëагард – най-пълното до 
този момент1. Приблизително по това 

1 D e  L a g a r d e, P. Hippolyti Romani quae 
feruntur omnia Graece. London–Leipzig, 1858.

време става известен и славянският пре-
вод на Èполитовото тълкувание, който 
през следващите години влиза частич-
но в научно обращение благодарение 
на усилията на Êапитон Невоструев2, 
Èзмаил Ñрезневски3 и Èван Евсеев4. 
Ñледват няколко издания на византий-
ската традиция главно от представите-
ли на немската школа и обнародване-
то на най-ранния славянски препис на 
Èполитовото Тълкувание на Книга на 
пророк Даниил – Погодинските листо-

2 Н е в о с т р у е в, Ê. È. Ñлово святого 
Èпполита об антихристе в славянском пере-
воде по списку  ÕII века. Москва, 1868.

3 Ñ р е з н е в с к и й, È. È. Ñказания об Àн-
тихристе в славянских переводах с замеча-
ниями о славянских переводах св. Èпполита. 
Ñанкт-Петербург, 1874.

4 Е в с е е в, È. Òолкования на книгу проро-
ка Даниила в древне-славянской и старин-
ной русской письменности. – В: Древности. 
Òруды славянской комиссии Èмператорско-
го московского археологического общества. 
Ò. 3. Москва, 1902, 1–44; Е в с е е в, È. Êнига 
пророка Даниила в древнеславянском пере-
воде. Москва, 1905.
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ве5. През следващите десетилетия инте-
ресът към съчинението замира – едва 
през 2000 г. излиза цялостно критическо 
издание на гръцкия текст6. На този фон 
славянската версия остава почти непро-
учена, липсва пълно издание и подоба-
ващо научно изследване.  

Успешен опит да се попълни тази 
празнота в проучванията върху старо-
българския превод на Èполитовото 
тълкувание е книгата на Èван Èлиев. 
На пръв поглед тя впечатлява със своя 
обем (627 с.), но всъщност голямото 
ѝ достойнство е в нейната всеобхват-
ност и комплексност. Монографията 
има класическа структура за проучване 
на средновековно съчинение и включ-
ва три основни части: 1) изследване с 
увод (с. 5–8), четири глави (с. 9–213), 
заключение (с. 214–223), библиография  
(с. 224–244), съкращения (с. 245–248), 
четири приложения (с. 249–282), резюме 
на английски език (с. 617–627); 2) изда-
ние на старобългарския превод (с. 283– 
388) и 3) славяно-гръцки речник-индекс 
(с. 389–616).

Първата глава от изследователска-
та част „Ñв. Èполит Ðимски и негово-
то творчество във византийската и в 
славянската книжнина“ (с. 9–40) пред-
ставя личността на св. Èполит Ðимски, 
съдържанието на старозаветната Кни
га на пророк Даниил и Èполитовото ѝ 
тълкувание в контекста на византийска-
та и славянската традиция. 

Втората глава „Èполитовото тълку-
вание върху Книга на пророк Даниил: 
текстологическо проучване“ (с. 41–120) 

5 È л ь и н с к и й, Ã. À. Погодинские ки-
рилловско-глаголические листки. – Byzanti-
noslavica, 1, 1929, 86–118. 

6 B o n w e t s c h, G. N., М. R i c h a r d.  
Hippolyt Werke. Erster Band. Erster Teil. 
 Kommentar zu Daniel. Berlin, 2000.

очаквано започва с археографски сви-
детелства за славянските и гръцките 
преписи на разглежданото съчинение. 
Щастлива случайност е, че то е достиг-
нало до нас в два ранни (XI – нач. на 
XII в.) славянски преписа със съхране-
ни глаголически следи (Погодинските 
листове и ръкописа от ÃÈМ, Чудов 12). 
Îсвен тях Èв. Èлиев привлича за рабо-
тата си de visu още седем преписа от 
XV–XVI в., някои невъвеждани в науч-
но обращение и без описания, както и 
още три преписа от XV–XVII в., запа-
зили само фрагменти от съчинението. 
Ñлавянските ръкописни свидетели вза-
имно се допълват и дават възможност 
за реконструкция на старобългарския 
превод. Òова нагледно се вижда от пър-
вото приложение (Òаблица № 1) – съпо-
ставително съдържание (със заглавията 
и началата) на всичките дванадесет пре-
писа (с. 250–255). Ãръцките ръкописи са 
ограничен брой (от X до XVI в., повече-
то фрагментарни), произхождат от ма-
настирски средища или архиви, свърза-
ни с манастирски библиотеки, като от 
съществено значение е наличието на 
съвременно критическо издание7. Àвто-
рът на настоящата книга обаче използ-
ва и още няколко непубликувани или 
частично публикувани гръцки ръкописа. 

Ñъпоставката между  славянските и 
византийските писмени  свидетели поз-
волява на Èв. Èлиев да достигне до 
 няколко важни заключения. Първо, той 
дефинира тематичния обхват и съдър-
жанието на Тълкуванието, обособе-
но в четири книги (Ëогоса) и дванаде-
сет подчасти (видýни˙). На второ мяс-
то,  установява в два от  славянските 
преписи интерполация от Паримей
ника на мястото на механична липса,  
което говори, от една страна, за техен 

7 Пак там.

7 Палеобулгарика, кн. 2
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общ хипархетип, а от друга страна, за 
две разклонения на славянската ръко-
писна традиция – едното с по-архаични 
четения, а другото – редактирано в рус-
ка среда. Òози извод се потвърждава и 
от извършеното сравнение по отноше-
ние на структурата на текста, пропуски-
те и добавките, граматическите и лекси-
калните разночетения. На трето място, 
авторът констатира наличието на един 
първоначален превод на Èполитовото 
тълкувание, опирайки се на макрострук-
турата и на общи грешки и преосмисля-
ния във всички славянски преписи. 

Ëокализацията и датирането на този 
превод е един от най-важните въпро-
си, поставени за разрешаване в кни-
гата. Ñъвсем естествено Èв. Èлиев го 
разглежда в контекста на останалите 
три текстови версии на Книга на про
рок Даниил, достигнали до нас: (1) па-
римейна, (2) пълна без тълкувания, съх-
ранена в Архивния хронограф (ÐÃÀДÀ,  
ф. 181, № 3, 279/658) и (3) пълна тълков-
на, съхранена в т.нар. Тълковни пророци 
– сборник със старозаветни пророчески 
книги с тълкувания, оцелял в руски пре-
писи от XV–XVI в., но възхождащ към 
глаголически първообраз, копиран от 
новгородския книжовник Упир Ëихий 
през 1047 г. (специално обаче текстът на 
Книгата на пророк Даниил е без тъл-
кувания). Àнализирайки общите за тези 
четири (заедно с Èполитовото тълку-
вание) текстови разновидности стихо-
ве в съпоставка с гръцките им образци, 
Èлиев категорично заключава, че става 
въпрос за четири отделни текстови вер-
сии, които са имали и различна функ-
ционалност. Друга стъпка в същата по-
сока е съпоставителното изследване на 
библейските цитати от Книга на пророк 
Даниил в Èполитовото тълкувание, от 
една страна, и в Тълковните пророци, 
от друга, за които Евсеев смята, че са 
дело на един преводач. Èв. Èлиев огра-

ничава сравнението до главата За Су
сана, която е „единствената последо-
вателно и по-пълно включена глава от 
библейския текст на Книга на пророк 
Даниил в рамките на ÈÒÊПД“ (с. 85). 
Въз основа на лексикални и словообра-
зувателни разночетения авторът на мо-
нографията установява обща езикова 
среда за преводачите на Èполитовото 
тълкувание и на Òълковните пророци, 
но при ясно разграничаване на два от-
делни преводачески подхода, макар и 
близки хронологически8. Áих допълни-
ла, че сравнението подсказва по-тясно-
то обвързване с преславската книжнина 
повече на Тълковните пророци, откол-
кото на Èполитовото тълкувание. Òака 
Èлиев оспорва напълно основателно 
схващането на Евсеев, че преводачът 
на Тълковните пророци е идентичен с 
този на Èполитовото тълкувание. 

Òретата глава от книгата, макар и 
озаглавена „Îсобености на превода на 
Èполитовото тълкувание върху Книга 
на пророк Даниил“ (с. 121–159), всъщ-
ност има за фокус лексиката и доня къде 
словообразуването, разгледани през 
призмата на лексикалната вариатив-
ност, най-честите словообразувателни 
модели, сложните формации, думите с 
α-privativum, калките, думите с несла-
вянски произход, лексикалните и семан-
тичните хапакси, редките лексеми. Цел-
та е с филологически инструменти да 
се потърсят маркери за хронологията 
и локализацията на славянския превод 
(тук в известна степен неорганично стои 
разделът от половин страничка „Ня-
кои морфосинтактични особености“, 
с. 136–137). Много ясно авторът опре-

8 За онагледяване на този извод спомага 
второто приложение – Òаблица № 2: Цитати 
от девтероканоничната книга за Ñусана и 
двамата старци в сравнение с Тълковните 
пророци (ÒÑË № 89), с. 256–267.
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деля съдържанието на термина hapaх 
legomenа – „лексеми, които се срещат 
единствено в ÈПÊПД ... и не са засви-
детелствани в нито един от наличните 
справочници (Lampe, LM, МÑДЯ, SJS и 
ÑÐ)“ (с. 137). Понякога обаче този кри-
терий се нарушава и кръгът на хапакси-
те необосновано се разширява, напри-
мер с думи като обливание ‘възлияние’, 
плавъ ‘скитащ’, сторикъ, стражанъ ‘стража’. 
Широката дефиниция на термина „ред-
ки“ лексеми („определен набор от думи, 
които представляват лексикални марке-
ри за ранните старобългарски памет-
ници“, с. 147) е причина Èв. Èлиев да 
разглежда като такива някои не особено 
специфични и нерядко срещани лексеми 
като невýрование, зноинъ, кривý, въскръмле-
ние, гонезн©ти, излиха, обист©пити, обьщева-
ти, паз№ха, посл№хъ, срьдобол˙, №кр№хъ, а 
например характерна лексема като пи-
пола σ‡ριγξ ‘струнен инструмент’, която 
е засвидетелствана още само в Тълков
ните пророци, да отсъства. Всичко това 
ни най-малко не накърнява авторовата 
теза, че старобългарският превод на 
Èполитовото тълкувание е осъществен 
в Áългария на глаголица най-вероятно 
около края на IX или в първите десети-
летия на Õ в., тъй като съчетава ранна-
та Êирило-Методиева писмена практи-
ка с характеристиките на преславска-
та книжовна продукция. Приемам със 
скептицизъм обвързването на превода 
със събитията около княз Владимир  
(с. 222–223), доколкото подобно сложно 
богословско съчинение изисква по-под-
готвена аудитория и едва ли е било при-
оритет в първите години след пристига-
нето на Êирило-Методиевите ученици в 
Áългария, когато се превеждат богослу-
жебни и литургически книги. À и езикът 
на превода насочва по-скоро към нача-
лото на десетото столетие. Много важ-
но и аргументирано обаче е наблюде-
нието на Èлиев, че езикът е хомогенен и 

подсказва един преводач, високо обра-
зован и подготвен в сложната богослов-
ска материя, който „не се е стремял да 
спазва предварително зададени норми, 
а се придържа преди всичко към кон-
текста на гръцкия оригинал“ (с. 159). 

По отношение на евентуалния гръцки 
оригинал на Èполитовото тълкувание, 
използван за старобългарския превод, 
Èв. Èлиев установява, че той възхожда 
към т.нар. от него „балканско“ разкло-
нение на византийската традиция, пред-
ставена от два ръкописа от Õ в. – № 573 
от манастира Мeтеора и № 290 от мана-
стира Ватопед. Îсобено голяма се оказ-
ва структурната близост на славянския 
превод с ръкописа от Метеора № 573 
– тя е в еднаквата сегментация на те-
кста на 12 видения, съвместяването със 
Словото за Антихриста, наличието на 
заглавия и съвпадащи общи четения. 
Òова „балканско“ разклонение, според 
справедливото наблюдение на авто-
ра, насочва към мястото на превежда-
не – центровете, от които преводачът е 
черпил образци, не са свързани толкова 
с Êонстантинопол, а по-скоро с мана-
стирските провинциални средища. Впе-
чатлява умелата и професионална рабо-
та с гръцкия текст, в която прозира кла-
сическото образование на Èв. Èлиев. 

Висока оценка заслужава последната, 
четвърта глава от изследователската 
част, посветена на рецепцията на Èпо-
литовото съчинение сред славяните 
(предимно източните) в продължение 
на 8 века след първоначалния му пре-
вод („Ðецепцията на Èполитовото тъл-
кувание върху Книга на пророк Даниил 
през следващите векове“, с. 160–213). 
Подобно цялостно проучване не е пра-
вено досега, а само инцидентно е било 
констатирано интерполиране на отдел-
ни фрагменти в отделни състави (Си
меонов сборник по преписа от 1073 г., 
Драголов сборник, Хронографска па
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лея, Великите четиминеи на митро-
полит Макарий). Ñпоред автора на тру-
да трансмисията на славянския превод 
върви в три основни посоки: 

(1) в старобългарската книжнина (два 
ексцерпта на Тълкуванието в различен 
превод в Симеоновия сборник по пре-
писа от 1073 г. и един фрагмент с име-
то на Èполит Ðимски в цикъл истори-
ко-апокалиптични съчинения в сборни-
ка от Õилендар № 382 и в Драголовия 
сборник); 

(2) в руски хронографи и хронограф-
ски сводове (Повесть временных леть 
III редакция; Изборник от ÕIII в. – ÐНÁ, 
№ Q.п.I.18; Елински и Римски лето
писец II редакция; Хронографска па
лея; Тихонравов хронограф – ÐÃÁ,  
ф. 299, сбирка на Òихонравов № 704; 
ръкопис от ÐÃÁ, ф. 310, сбирка на Ун-
долски № 1; ръкопис от ÐÃÁ, МДÀ 
№ 217), Великите четиминеи и старо-
обрядческата традиция; 

(3) в Ãалиция и Молдова през XVI–
XVII в., за което свидетелстват изди-
рените лично от автора три сборника 
със смесено съдържание (Национална 
научна библиотека в Ëвов ÀП 1389, Áу-
курещки държавен архив № 741, Нацио-
нална библиотека във Варшава № Àкс. 
2743). 

Детайлно стих по стих Èв. Èлиев 
идентифицира фрагментите от Èполи-
товото тълкувание в различните със-
тави, в които те най-често се контами-
нират с Тълковните пророци и Слово
то за Антихриста. Àнализът му обаче 
не цели само идентификация, той е ус-
пешен опит да разгадае функционира-
нето на Èполитовите ексцерпти на фона 
на сводовете, в които те се вписват. На-
пример в руската хронографска тради-

9 Фрагмент от текста е издаден в приложе-
ние № 4 (с. 280–282).

ция в обкръжението на други макро-
жанрови разновидности (Хрониката 
на Георги Амартол, Александрията и 
др.) Èполитовите ексцерпти престават 
да изпълняват екзегетическата си функ-
ция на библейски коментар, а се пре-
връщат „в източник на информация за 
световната история и за нейното осмис-
ляне в християнски план“ (с. 212). 

Ñъществена част от монографията 
заема изданието на Èполитовото тъл-
кувание на Книга на пророк Даниил, 
осъществено основно по преписа от 
1519 г. (ÐÃÁ, ф.113, Волоколамска сбир-
ка № 486) поради неговата текстова ця-
лост и съхраняването на архаични че-
тения. В критическия апарат Èв. Èлиев 
привежда разночетения по ръкописа от 
ÃÈМ, Чудов № 12 и ръкописа от ÐÃÁ, 
ф. 247 (Ðогожско кладбище), № 448 – по 
втория препис се издава и липсваща-
та в основния ръкопис начална част на 
Тълкуванието. Àпаратът включва също 
кодикологически бележки (повреди, за-
чертавания, поправки на преписвача, 
изписвания в полетата), както и иден-
тификация на библейските цитати. Îб-
народването на текста следва принци-
пите на най-добрата медиевистична из-
дателска практика, а Èв. Èлиев показ-
ва качества на много добър текстолог. 
Публикуването на славянския текст на 
Èполитовото тълкувание предоставя 
широко поле за различни бъдещи из-
следвания в сферата на библейската 
екзегетика и есхатология, богословие-
то, старобългарския език и книжнина, 
средновековната преводаческа техника, 
славяно-византийската текстология. 

Ñъставен компонент на представя-
ната книга е речник-индексът на пъл-
нозначните думи в старобългарския 
превод на Èполитовото тълкувание. Èз-
работен е по двата преписа, залегнали 
в изданието, затова всъщност речник-
индексите са два: единият (за началната 
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част на тълкуванието) е по преписа от 
ÐÃÁ, ф. 247 (с. 391–422), а другият (оста-
налата част от тълкуванието) – по пре-
писа от ÐÃÁ, ф.113 (с. 423–616). Всяка 
речникова статия се състои от заглавна 
дума (лема), адреси на словоформите в 
ръкописа, гръцко съответствие според 
критическото издание на Áонвеч–Ðи-
шар. Òук имам една препоръка, която 
засяга съчетанията и тяхното лемати-
зиране. Îбикновено те се дават в края 
на речниковите статии на всяка отделна 
дума от съчетанието, а когато думите са 
засвидетелствани само в съчетание, то 
се лематизира в средни скоби. Òози въз-
приет принцип (с. 390) на места се нару-
шава, като думите от съчетанието ту се 
включват, ту не се включват към съот-
ветните леми10. Èзвън всякакво съмне-
ние обаче е голямото значение на изгот-
вения речник-индекс за българската и 
славянската историческа лексикология 
и лексикография.

Цялата книга е съществен и оригина-
лен принос на Èв. Èлиев едно позабра-
вено съчинение в старобългарски пре-
вод да намери своето достойно място 

10 Вж. например могы сказати (с. 403), 
н№жда быти (с. 405), поби¬нъ быти (с. 407), 
постѧ сѧ чародýи (с. 409), прýдрьжѧ сокачиѧ (с. 
411, 414), старýи сокачи˙мъ (с. 414), съвýщати 
сѧ криво (с. 415), №би¬нъ быти (с. 418), жива 
испечи сковрадý (с. 469), лъжа˙ брати˙ (с. 493), 
лъживъ пророкъ, лъжь посл№хъ, лъжь пророкъ 

в славянската книжнина. Похвално е, че 
един млад автор се е заел с такъв ва-
жен паметник за средновековната сла-
вянска преводна литература и истори-
ята на старозаветната текстология и 
екзегетика. Îще по-радостно е, че тази 
полифункционална природа на Èполи-
товото тълкувание на Книга на про
рок Даниил е изследвана комплексно 
и професионално от Èван Èлиев, бла-
годарение на всестранната му хумани-
тарна подготовка, проявената научна 
добросъвестност, компетентност и все-
отдайност. Òрудът е първото цялостно 
и системно проучване на славянската 
ръкописна традиция на Èполитовото 
тълкувание и неговата текстова исто-
рия, на езика на превода и рецепция-
та му в славянска среда. За първи път 
е осъществено и пълно научно издание 
на славянския текст и е изготвен реч-
ник-индекс. Òова превръща монографи-
ята в най-всеобхватното и задълбочено 
изследване досега на старобългарския 
превод на съчинението на Èполит Ðим-
ски, което бележи нов етап в проучва-
нето на многовековната му традиция.

(с. 494), любѧи раз№мъ (с. 495), н№жьда быти  
(с. 513), прýсýщи полъма (с. 554), раз№мьнъ быти, 
раз№мьнъ сътворити (с. 560), №рýзати ѧзыкъ (с. 
599), №сýщи нозý и р©цý (с. 601). На места се 
откриват неточно изведени заглавни думи, 
вж. лемата влады вм. власти (с. 394), лемите 
д№бъ и д©бъ (с. 398), тр№ба вм. тр©ба (с. 418).
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