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УВОД 
В Увода се обосновава изборът на темата на дисертацията, 

изброени са в най-общ план проблемите, възникнали при проучването на 
преводното произведение и се формулира отправната точка на 
изследването, обединяваща византийската и славянската традиции. 
Представени са целите на труда и произтичащите от тях конкретни 
изследователски задачи, а също така структурата и използваните методи 
в дисертационния труд.  

Иполитовото тълкувание е съчинение, преведено в най-ранния 
период на старобългарската литература, което се вписва в кръга от 
философско-догматически и полемични съчинения през ІХ–Х в.. То 
представлява първото богословско произведение от жанра на 
екзегетиката, обхващащо цялостно една старозаветна книга. При 
изследването и изданието на византийската традиция, започнало преди 
повече от сто години, старобългарският превод играе значителна роля за 
възстановяването на гръцкия първообраз на текста, както се вижда от 
съвременното критическо издание, изработено от Marcel Richard и 
неговите последователи от 2000 г. 

Изборът на темата на изследването се мотивира от необходимостта 
да се съберат и проучат славянските преписи на Тълкуванието на Иполит 
Римски върху Книга на пророк Даниил (нататък ИТКПД) и да се анализа 
превода в сравнение с гръцкия първообраз. 

Съчинението е записано с глаголица, за което свидетелства най-
ранният фрагмент от него – Погодинските пергаментни листове от ХІ–
ХІІ в.. Славянската традиция включва ограничен брой руски по произход 
преписи, които не са добре изучени, нито е публикувано издание на 
пълния текст. За достатъчно дълъг период от време проблематиката не е 
разработвана в палеославистиката, необходимо е едно по-пълно и 
прецизно издирване и изследване на изворовия материал, установяване 
на първоначалния вид на текста и взаимоотношението му с гръцкия 
първообраз. Същевременно е важно да се определи взаимоотношението 
между Иполитовото тълкувание и другите преводи на Книга на пророк 
Даниил, които са въведени от Иван Евсеев в изданието му от 1905 г. По-
късната рецепция на ИТКПД сред славяните дава възможност да се 
направят изводи за неговото място в средновековната литература.  

След издирване на всички преписи от Иполитовото тълкувание за 
основен обект на изследване и издание е избран преписът в ръкопис № 
486 от Руската държавна библиотека в Москва, от 1519 г., руски по 
произход, който няма механични повреди и липси. Въпреки че е познат в 
медиевистиката, този препис не е издаван или анализиран. 

Въпросите, които могат да бъдат решени в хода на изследването са 
следните: 
• Каква е историята на проучванията на византийската и на 

славянската традиция; 
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• Какво е съдържанието на славянските преписи, възможно ли е да се 
уточни тяхната филиация и какви етапи могат да се открият в 
историята на текста; 

• Тъй като византийската традиция е добре проучена, да се проследи 
нейното взаимоотношение със старобългарския превод и да се 
направят предположения за евентуалния гръцки първообраз, към 
който той възхожда; 

• Какво е взаимоотношението между перикопите от Книга на пророк 
Даниил в Иполитовото тълкувание и другите налични преводи на 
старозаветната книга; 

• Какви данни дава една първоначална езикова характеристика на 
превода и анализ на подходите на старобългарския книжовник при 
неговото създаване; 

• Има ли и каква е рецепцията на превода на Иполитовото тълкувание 
през следващите векове.  

Сред целите, поставени в дисертацията, се включват 
обосноваване на хронологията на превода и се търси уточнение на 
първоначалната функция на съчинението. Следва и да се потърси отговор 
или да се направи предположение в кой преводачески център в 
средновековна България е осъществен преводът. Към целите се 
причислява и издание на текста според най-пълния препис, който 
представя в достатъчна степен традицията на текста, както и да се 
изготви цялостен речник-индекс (старобългарско-гръцки) на 
пълнозначните лексеми. 

Методът на изследване е комплексен – прави се опит 
текстологичното изследване да се съчетае с лингвистичен анализ, като с 
привеждат сравнения с гръцки и други славянски текстове в отделни 
пасажи или библейски стихове. 

Извън задачите на изследването остават редица проблеми, които 
биха могли да бъдат обект на отделен труд – не се изготвя детайлно 
лингвистично изследване. Не се прави анализ на стила на 
старобългарския преводач в сравнение с други съчинения от същия 
период. Не се прави изследване на всички вплетени в произведението 
цитати от Стария и от Новия завет, а само върху тези от Книга на пророк 
Даниил. Не се проучва взаимоотношението между ИТПКД и Слово за 
Антихриста, тъй като последното преводно произведение се нуждае от 
обстоен текстологичен анализ. Теологичният аспект на Иполитовото 
тълкувание също не е обект на това проучване. Във връзка с това 
филологическият анализ не се съчетава с теологически с цел идейно-
тематичен разбор от тази различна гледна точка. В дисертацията 
Иполитовото произведение не се разглежда от гледна точка на 
комуникацията, на херменевтиката и рецептивната естетика. 
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І ГЛАВА. СВ. ИПОЛИТ РИМСКИ И НЕГОВОТО ТВОРЧЕСТВО ВЪВ 
ВИЗАНТИЙСКАТА И В СЛАВЯНСКАТА КНИЖНИНА 

 
1.1. Жизнен път 

Свети свещеномъченик Иполит Римски живее приблизително от 170 
до около 235 г. и заема видно място в историята на християнската мисъл 
и богословската книжнина от III в. Той е роден най-вероятно в източните 
провинции на Римската империя, за което свидетелства неговата елинска 
образованост. Автор е на множество и различни по жанр произведения, 
написани на гръцки език – догматични и екзегетични трудове, срещу 
ереси, трактати за библейската хронология, литургично-канонични 
паметници и духовна поезия. 

По сведения на античните автори Иполит е свързан с 
александрийската школа в богословието. Известно е, че е ученик на 
Ириней Лионски (130–202) и продължава неговите антиеретически 
възгледи. Ориген (185–254) през 212 г. слуша негова проповед в ролята 
му на презвитер. Йероним Блажени (347–30.09.420) го споменава в 
компендиума от биографии, като отбелязва, че е епископ на неизвестна 
църква. Папа Геласий І (493 – преди 496 г.) в книгата си За двете 
природи на Христа го нарича митрополит на Арабия. Св. Иполит набира 
влияние и популярност в Рим поради множеството си добродетели и 
несъмнената си ерудираност. При папа Калист I (212–217) св. Иполит 
изпада в изолация и бива обвинен в двубожие, защото обвинява папата в 
отслабване на църковната дисциплина и застава начело на неголяма 
група християни, които го провъзгласяват за епископ на Рим и в този си 
образ става първият в историята на Западната църква антипапа. Заточен е 
на о-в Сардиния. Не е известно кога точно умира св. Иполит. Тялото му е 
пренесено в Рим на 13 август 236 или 237 г., когато го отбелязва 
католическата църква, докато православната го чества на 30 януари  
1.2. Творчество 

Евсевий и Йероним твърдят, че пише коментари върху различни 
текстове от Свещеното писание и по неговия пример след това Ориген 
продължава в същата област. Известна е и колекция от хомилии на 
Теодорит, който цитира някои от тях, включително и писмо до 
императрица Севера, в което трактува мистериите на инкарнацията на 
Иисус и възкресението на мъртвите.  

Творчеството му включва догматични, полемични, екзегетични и 
хронографски съчинения. Сред екзегетичните творби на Иполит са 
следните: Тълкувание на Песен на песните (Interpretatio cantici cantorum, 
CPG 1871); Слово за Христа и Антихриста (De Christo et Antichristo, CPG 
1872); Тълкувание на Книга на пророк Даниил (Commentarii in Danielem, 
CPG 1873); Благословии на Бенедикт и Яков (Benedictiones Isaac et Iacob, 
CPG 1874); Благословии на Моисей (Benedictiones Moysis, CPG 1875); 
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Фрагменти върху Осмокнижието (In Octateuchum, CPG 1880); Коментари 
върху Книга Царства (Commentarii in Reges, CPG 1881); Коментари върху 
Притчи (Commentarii in Prouerbia, CPG 1883); Коментари върху 
Еклесиаст (In Ecclesiasten, CPG 1884); Коментар върху началото на Книга 
на пророк Исая (In initium Isaiae, CPG 1885); Тълкувание на Книга на 
Иезекиил (In Ezechielen, CPG 1886); Коментар върху Евангелие от Матей 
(In Mattheum, CPG 1887 et 1888); Коментар върху Евангелие от Йоан (In 
Iohannem, CPG 1889); Тълкувание върху Апокалипсиса (De Apocalypsi, 
CPG 1890) и др. Сред хронографските и полемични съчинения най-важни 
са следните: за изчислението на Пасха (Commentarium temporum 
Paschatis, CPG 1892); Хроника (Chronicon, CPG 1896); Синтагма против 
всички ереси (Syntagma contra omnes haereses, CPG 1897); За вселената 
(De universo, CPG 1898); Φιλοσοφούµενα – Опровержение на всички ереси 
(Ἔλεγχος или Refutatio omnium haeresium, CPG 1899); срещу Ноет (Contra 
Noetum, CPG 1902) и др. Към спорните съчинения се отнасят: Слово за 
края на света (Oratio de consumatione mundi, CPG 1910) и За 12-тe 
апостоли (Index apostolorum et discipulorum, CPG 1911). 
2. Старозаветната Книга на пророк Даниил – съдържание и значение 

За автор на книгата се счита Даниил (на евр. ‘моят съдия е Бог’), 
един от главните действащи лица в Книгата. Не са запазени достатъчно 
сведения за Даниил и за неговия произход. По свидетелство на 
съвременника му Иезекиил той е известен със своята праведност (Йез. 
14:14,20) и мъдрост (Йез. 28:3). 

Според съдържанието на Книгата следва, че тя е написана през VI в. 
пр. Хр. Тя се явява първата от апокалиптичните книги на Библията. 
Налице са редица особености, характерни за апокалиптичния жанр. 
Характерно е отношението към съдбата на еврейския народ, като 
апокалипсисите „разкриват” за света Божият план за неговата роля и за 
бъдещето. Тайнствеността на това бъдеще се отразява в самия характер 
на повествованието, изобилващо с иносказания, чрез които се откроява 
второто идване на Месията в “последните дни” и всемирния съд над 
човечеството. Развит е мотивът за очакваният край на света, основан 
върху “космическата седмица” и изчислението за времето, когато ще 
дойде, както и признаците, по които ще се познае неговото 
приближаване. Не по-малко важен и изключително популярен е мотивът 
за редуването на “царства” в световната история и обяснението за 
тяхната съдба, което добива през вековете широко разпространение както 
на Изток, така и на Запад.  

Книгата на пророк Даниил е необичайна с това, че е написана не на 
един, а на три езика: стихове 1:1-2:4а и глави 8-12 са съставени на 
староеврейски език, а 2:4б–7:28 – на арамейски, който е най-
разпространеният език на езическия свят по онова време. Наред с тях има 
и неканонични добавки на гръцки език – 3:25-90 и глави 13 и 14.  
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Гръцкият текст на Книгата се оформя и редактира неколкократно от 
времето на създаването на Септуагинта през III-II в. пр. Хр. до версията 
на Теодотион (ок.130–189 г). По времето, когато е създаден преводът на 
70-те тълковници, библейският старозаветен канон все още не е 
достатъчно уточнен. Различни учени сравняват версиите на Аквила и 
Симах с тази на Теодотион. Св. Йероним се позовава в предговора си 
върху Даниил на Ориген от Александрия (ок. 185–254 г.), който 
поддържа становището, че при тълкуването на Книга на пророк Даниил 
трябва да следва не Септуагинта, която се различава от еврейската 
традиция, a версията на Теодотион. Днес са налични само два ръкописа, 
които съдържат Книгата според версията на Теодотион – Codex Chisianus 
88 и папирусът 941. Смята се, че именно Теодотион превежда и добавя 
девтероканоничните части на Книгата като Песента на тримата отроци, 
историята за Сусана и за Вил и змея. 

Приема се, че Книга на пророк Даниил е известна в четири 
самостоятелни превода на старобългарски език. Първият е паримейният 
превод за целите на богослужението, който обхваща части от глави 2, 3 и 
10; смята се за най-ранен от всички останали и се отнася към Кирило-
Методиевото наследство от ІХ в.. Вторият, известен като чети-превод, е 
достигнал до нас в т.нар. Архивен хронограф от втората половина на ХV 
в. (РГАДА, ф.181, 279/658). Третият превод се съдържа в ръкописите с 
т.нар. Тълковни пророци, съхранени в късни преписи от ХV-ХVI в. от 
незапазен ръкопис на Упир Лихий от 1047 г. Преводът на Книга на 
пророк Даниил в Тълковните пророци не съдържа тълкувания, за разлика 
от другите пророчески книги в сборника. 
3. Тълкувание върху Книга на пророк Даниил на Иполит Римски 
във византийската и в славянската традиция 

Проучванията и публикациите върху историята и съдържанието на 
гръцкия първообраз на Иполитовото тълкувание върху Книга на пророк 
Даниил заемат един достатъчно продължителен период. Текстът на 
Тълкуванието (а също и неговият автор), не е обект на самостоятелно 
проучване чак до началото на XVIII в.. Причина за това е не липсата на 
интерес от страна на изследователите, а голямата фрагментарност на 
преписите-свидетели и тяхната разпръснатост в различни 
книгохранилища. Част от ръкописите и към настоящия момент все още 
не са описани достатъчно задоволително и тяхното съдържание не е 
установено изчерпателно. Всички тези фактори се оказват сериозни 
препятствия пред учените за разрешаване на проблема относно ИТКПД.  

Трудът на F. Combefis (Bibliothecae graecorum partum auctarium 
novissimum, 1672), който се оценява като фундаментален, включва 
известията за ИТПКД. J. E. Grabe издава фрагменти от Тълкуванието 
(Catalogi codicorum manuscriptorum bibliothecae Bodleianae, Vol. I) с 
намерението да го включи в планиран трети том на неговия Spicilegium, 
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но не успява. A. Fabricius преиздава Cordelius и Combefis, но също така 
разглежда въпроса за личността и изворите за произведенията на Иполит. 
От него е събрана цялата известна до тогава информация, като изданието 
съдържа Иполитовия Canon Paschalis, така и неговия Chronicon.  

Сто години след Combefis италианецът Simonе de Magistris издава с 
известни пропуски части от ИТПКД по ръкопис R.VII.45. A. Mai, който 
се занимава с катените, събира и издава в труда си откъси от десетки 
тълкувания върху Даниил, но не посочва ръкописите, които използва. По 
този начин Иполит се оказва преплетен с тълкувания от други автори и е 
трудно да се установи кои части в действителност му принадлежат. 
Публикациите на Маi са преиздадени в десетия том на Патрологията на 
Migne1.  

Трудът на de Lagarde2 е и най-изчерпателното издание на 
произведения на Иполит дотогава. Той публикува ИТПКД от различни 
източници – фрагмент от кодекс Coislin 193, както и първия от 
фрагментите на Combefis, а по-нататък откъси от публикациите на Mai.  

Изследванието на F. Overbecks (1864) има голям принос за 
разбирането и утвърждаването на Иполитовото авторство на De 
Antichristo. Той същевременно изтъква, че De Antichristo е по-старо 
произведение от ИТКПД. В изследването си O. Bardenhewer събира 
откъси, представя съдържанието с критичен апарат и прави важното 
уточнение, че ръкописът Chigi R.VII.45 не съдържа ИТПКД в 
първоначалния му вид. Той разсъждава и върху датировката на 
произведението и за неговото създаване посочва годината 202 г. 

Историята на проучванията на ИТКПД навлиза в нова фаза с 
публикуването на почти пълната четвърта книга от епископ Β. 
Γεωργιάδης. Той защитава тезата, че Тълкуванието се дели на четири 
отделни логоса и посочва разделението на творбата, както следва: Λόγος 
А. За Сусана и Даниил; Λόγος Β. За тримата отроци; Λόγος Г. ранна 
версия на Каноничния Даниил и Λόγος ∆. За четирите звяра. J. B. 
Lightfoot3 осъществява най-пълния обзор на сведения относно живота и 
произведенията на Иполит, маркира всички спорни моменти и неясноти и 
прави преглед на дейността на изследователите до тогава. 

N. Bonwetsch започва мащабно проучване на всички източници на 
ИТКПД. През 1896 г. той пише студия за броя и състоянието на всички 
писмени свидетели, които съдържат части от Тълкуванието, известни 
към този момент, включително и в Русия. Bonwetsch планира своето 
издание в берлинския корпус на светите отци най-напред по повод на 
открития от него “църковнославянски превод”, както го нарича той. Той 
се запознава със съдържанието на ръкопис № 486 от МДА, и основава 

                                                 
1 Migne 1857: 262–962. 
2 de Lagarde 1858a. 
3 Lightfoot 1890. 
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критичното си издание на него. Изданието включва и превод на ИТКПД 
на немски език.  

По-късно H. Achelis събира всички фрагменти, познати ръкописи и 
части от катени, за да изготви труда си Hippolytstudien. Неговата основна 
задача обаче остава Слово за Антихриста и той само споменава ИТКПД. 
Оказва помощ на N. Bonwetsch при неговите издания на Иполитовото 
тълкувание. Откриването на ръкописа от Метеора 573 дава възможност 
да се направи нов преглед на критическото издание на Bonwetsch. През 
1911 г. C. Diobouniotis и N. Beis правят описание на ръкописа и 
публикуват съдържанието на преписа, но само по инципити. Те не 
издават целия ръкопис, а само частта озаглавена: Εἰρηναίου ἐπισκόπου 
Λουγδούνων  εἰς  τὰς  εὐλογήσεις  τοῦ  Ἰακώβ, (л. 119а–155б). 
Diobouniotis отчасти сравнява текста от Метеора с изданието на N. 
Bonwetsch от 1896 г, и посочва разлики с него, но въпреки това работата 
му не е изчепателна. Славянската традиция (доколкото е известна) не е 
взета под внимание.  

През 1947 г. опит за ново тексткритично издание прави M. Lefèvre, 
който използва постиженията на Bonwetsch, славянския превод и 
новооткрития ръкопис от Метеора 573. В предговора към изданието G. 
Bardy датира Тълкуванието към 202–204 г. по време на управлението на 
император Септимий Север. 

Френският палеограф и византолог M. Richard не одобрява 
тексткритичното издание на Lefèvre и започва работа върху ново, 
подобрено издание, което отново се базира на труда на Bonwetsch, но и 
взима под внимание съдържанието на ръкописа от Метеора 573. Той 
пише поредица от статии4, в които обяснява в какво се състоят 
проблемите около творчеството на Иполит Римски и защо има 
необходимост от ново издание на текста. За първи път се прави критичен 
анализ на публикуваната от Bonwetsch част, която се отнася до 
славянския превод. Подчертава, че е много трудно да се изготви едно 
цялостно и надеждно издание на което и да е от произведенията на 
Иполит, тъй като всички те малко или повече са фрагментарни. 
Откритието на Richard през 1963 г., че ръкопис от светогорския манастир 
Ватопед под номер 1213 е част от разделения кодекс 290 от същия 
манастир, има капитално значение. Малко по-късно е идентифициран и 
Петербургският фрагмент от кодекса, първоначално описан от Е. 
Гранстрем. Едва при събирането на всички части става ясен неговия 
окончателен състав, сред който именно е ИТКПД. M. Richard не успява 
да завърши цялостно работата си върху ново тексткритично издание на 
ИТКПД и то излиза посмъртно чак през 2000 г., довършено от неговите 
ученици и последователи.  

                                                 
4 Richard 1976. 
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Първи с изследване на славянската традиция се заема К. Невоструев 
в труда си “Слово святого Ипполита об антихристе: В славянском 
переводе по списку XII века, с исследованием о слове и о другой мнимой 
беседе Ипполита о том же, с примечаниями и приложениями”, което 
излиза в Москва през 1868 г. Той не издава целия ръкопис и не го 
предава в неговия автентичен вид5. 

През 1874 г. И. И. Срезневски публикува книгата си “Сказания об 
Антихристе в славянских переводах с замечания о славянских переводах 
творений св. Ипполита”. Произведението му не е така стройно и 
систематично подредено, както е това на Невоструев, и до голяма степен 
го повтаря с някои допълнения. Новост в труда е цитирането на 
ексцерптите, които са включени в Изборника от 1073 г. Изброени 
отделни ръкописи, съдържащи различни произведения на Иполит от Х до 
ХVI в. Във втората част на книгата си Срезневски прави пълно описание 
на ръкописа Чудов 12 от ХІ–ХІІ в. и издава втората му част от л. 68 до 
127, като разделя произведението на девет основни части.  

И. Евсеев6 се заема със славянския превод на старозаветната Книга 
на пророк Даниил и въвежда в науката нови материали и данни, но 
вниманието му е насочено върху съдържанието на самата библейска 
книга, а не на ИТПКД. Студията му е разделена на седем подглави и към 
нея има две приложения. В първата глава ученият заявява, че не си 
поставя за цел пълно проучване на текста на Тълкуванието или на De 
Antichristo, а ще използва отделни техни части, които съдържат пасажи от 
Книга на пророк Даниил. Наред с това отбелязва, че Тълкуванието е 
малко известно произведение и че гръцкият оригинал към момента не е 
открит в пълнота, както и изброява всички издания, които са известни7. 
Прави уточнението, че ще използва ръкописите Чудов 12 и № 486 от 
Московската духовна академия и се съгласява с мнението на И. 
Срезневски, че славянският превод е по-пълен от запазения гръцки текст, 
издаден от Bonwetsch. Макар че студията е заявена като анализ на 
тълкуванията върху Книга на пророк Даниил, вниманието на Евсеев е 
насочено главно към самата старозаветна Книга; той маркира четири 
основни превода: паримеен – непълен от четири глави, без тълкувания и 
го отнася към IХ в.; “първоначален и допълнен” първи превод, отново без 
тълкувания, известен само по ръкопис от ХV в.8, който също се датира 
към IХ в.; превод, който е част от състава на Тълковните пророци, 
включен в тях без тълкувания, датира го до 927 г.; превод на ИТПКД (без 
да го датира), който смята за едновременен със Слово за Антихриста; 
две извадки от Изборника от 1073 г.; фрагмент от третата редакция на 
Повесть временных лет под годината 1111 (която той нарича Начална 

                                                 
5 Невоструев 1868. 
6 Евсеев 1902. 
7 Евсеев 1902: 2–3. 
8 Т.нар. Архивен хронограф, днес в РГАДА, Москва, ф. 181, 279/658.  
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летопис). Според Евсеев преводът в Изборника е достатъчно близък до 
превода на Тълкуванието, въпреки че е преплетен с въпрос и отговор на 
Анастасий Синаит. Авторът стига и по-далеч, и посочва прилики на 
лексикално ниво между De Antichristo и текста на Изборника от 1073 г, 
които според него недвусмислено издават един преводач. Наред с това 
посочва, че и преводът и съдържанието на отделни части на 
Тълкуванието и De Antichristo се дължат на обща хронология на 
славянския им превод.  

Последвалата монография на И. Евсеев Книга пророка Даниила в 
древне-славянском переводе от 1905 г. съдържа подробен анализ на 
библейския текст на пророческата книга. Той изследва 100 славянски 
ръкописа, съдържащи части от книгата, от ХII до ХVI в. и разглежда три 
редакции на текста – паримейната нарича кириловска; втората, 
съдържаща цялостен превод, назовава методиевска, а третата – 
симеоновска. Евсеев отнася паримейния превод към ранните преводи на 
св. Кирил на Евангелието, Апостола и Псалтира. При втората редакция 
(методиевска, от Архивния хронограф) посочва, тя е близка на по-ранния 
паримеен превод и следва по-известната и разпространена лукианова 
версия, но се различава значително от по-сетнешната симеоновска (т.е. 
Тълковните пророци), която има в основата си исихиевата редакция. За 
последната той отбелязва, че е без тълкувания и изказва мнението, че е 
преведена по едно и също време и по-важното – от един и същи преводач 
с ИТКПД9. Обвързва превода със Слово за Антихриста, смята, че се 
явява негово допълнение и следва да се датира до към средата на Х в. Във 
втората част на труда разглежда текстологията на гръцкия текст и 
установява, че теодотионовия превод е най-близо до славянските 
преводи. Третата част на книгата му съдържа издание по трите редакции 
– кириловска, методиевска и симеоновска с паралелни гръцки текстове 
по лукиановата и исихиевата версия. 

Важно за славистиката се оказва разчитането на Погодинските 
кирилско-глаголически листове от Г. Илински10. Тези два пергаментни 
листа съдържат 91 глаголически букви, вмъкнати в кирилския текст. 
Текстът включва части от третата книга на ИТКПД и дава съществена 
информация за датирането на превода. Това е последният труд върху 
Иполитовото Тълкувание в Русия за следващите десетилетия.  

През 1983 г. R. Mathiesen в дисертацията си публикува списък на 
всички славянски ръкописи, които съдържат старозаветни преводи и 
тълкувания. Mathiesen се ръководи по сведенията, изложени от 
Bonwetsch и Евсеев, Изброява осем преписа, сред които шест съдържат 
(по-пълно или частично) ИТКПД. 

                                                 
9 Евсеев, 1905: ХХХII. 
10 Ильинский 1929: 86–118. 
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Т. Славова се позовава на труда на И. Евсеев и отнася ИТКПД към 
Симеоновата епоха. Според нея следи от преславската редакция на 
богослужебните книги се откриват и при преводите на дванадесетте 
малки пророци с тълкувания и редица други преславски паметници с 
небогослужебно съдържание. Към тази епоха Славова отнася и 
Иполитовото тълкувание и Слово за Антихриста и посочва езиковата им 
близост с Изборника от 1073 г.  

А. Алексеев се съгласява с Евсеев, че е налична отчетлива разлика 
между ранните кирило-методиеви текстове и превода, осъществен по 
времето на цар Симеон, но не приема извода му, че в Тълкуванието е 
използван ‘симеоновският’ превод. Алексеев посочва, че заради този 
погрешен извод Евсеев е използвал текста на Тълкуванието единствено в 
критичния си апарат под линия и не е отчел факта, че това е нов превод. 
F. Thomson11 прави цялостен обзор на традицията, упоменава всички 
познати ръкописи и анализира досегашните проучвания. Той отхвърля 
както тезата, че преводът на Тълкуванието е идентичен с ранния пълен 
превод на Книга на пророк Даниил, така и формулировката на Евсеев, че 
преводачите на Иполитовото произведение използват Тълковните 
пророци и изрично изтъква, че преводът на ИТКПД е различен от 
въведените и реконструирани от него версии. Thomson заявява, че това 
несъмнено е самостоятелен четвърти превод. 

Н. Шиваров изказва предположението, че Иполитовото тълкувание е 
преведено в края на IХ в. във връзка с управлението на Владимир I 
заради опитите му да възстанови езичеството в България. Според него в 
Тълкуванието присъства едно оптимистично разбиране на християнската 
есхатология, което е било необходимо в този ранен период за полагане 
основите на образованието, на културата и организирането на Църквата в 
България, за да бъдат утвърдени християнските ценности и за да може да 
се преодолее възможна духовна стагнация. 

Последното проучване и обобщение на изданията на Иполитовото 
тълкувание на Книга на пророк Даниил до момента прави K. Bracht през 
2014 г. Тя разглежда ИТКПД с оглед на неговите комуникативни 
послания. Убедително подкрепя хронологията на Тълкуванието – 204 г., 
възникнало като реакция срещу гоненията на християните, инициирани 
от император Септимий Север, и доказва, че мястото на съставянето на 
произведението е именно Рим. Тя открива някои малоазийски черти, 
както и монтанистично влияние в Тълкуванието, косвено потвърждение, 
че Иполит произхожда от Изтока. 

 
 
 

                                                 
11 Thomson 1998: 865–866. 
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ІІ ГЛАВА. ИПОЛИТОВОТО ТЪЛКУВАНИЕ ВЪРХУ КНИГА НА ПРОРОК 
ДАНИИЛ: ТЕКСТОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ 

І. Източници 

Славянски преписи 

Po  Погодински глаголически листове, Погод. 68, днес в РНБ, Санкт 
Петербург, XI-XII в. 

Ch  Ркопис Чудов 12, ГИМ, Москва, края на XI, началото на XII в.. 
Kb  Ръкопис № 53/1130 от Кирило-Белозерския манастир, РНБ, 

Санкт Петербург, 1492 г.  
As  Ръкопис № 92 от Сийския манастир (днес в Архангелската 

сбирка, Архг. Д 171), БРАН, Санкт Петербург, края на ХV, 
началото на ХVI в. 

Ka  Ръкопис № 74 (71) от Петрозаводската архиепископия, № 11, 
днес в Националния архив на Република Карелия, Петрозаводск, 
края на ХV, началото на ХVI в. 

Mo  Ръкопис № 486 от Волоколамската сбирка (бивша сбирка на 
Московската Духовна Академия), днес в РГБ – Москва, 1519 г.  

Tp Ръкопис № 89 от Троицко-Сергиевата лавра, от ХVІ в. Тълковни 
пророци. 

Ts  Ръкопис № 782 от сбирката на Троице-Сергиевата лавра, днес в 
РГБ – Москва, средата на ХVI в. 

 
Гръцки преписи 
 
А  Ръкопис № 290 (стар № 260) от сбирката на манастира Ватопед 

на Света гора, втората половина на Х в. Частите на ръкописа са: 
Ватопед 1213, л. 44-49, 50, 51, 36-43, 21-26, 27, 13-20, 28-35; 
Париж, Suppl. Gr. 682, л. 15-22; Ватопед 290, л. 140-147, 1-40; 
Санкт Петербург Gr. 346 + Ватопед 290, л. 41-46, 47-118, 119, 
123, 119v, 120-122, 124, 125-137, 137v, 138, 139; Париж, Suppl. 
Gr. 682, 2-13, 14 + Ватопед 290, 148-158, 159. 

В  Ръкопис от остров Халки №11, Библиотека на Вселенската 
патриаршия, Истанбул, ХV- ХVI в. 

Е  Ръкопис от сбирката на манастира Метеора №573 (стар № 108), 
Х в.  

J  Ръкопис от колекцията Chigi gr. 36 (R. VII. 45) от Ватиканската 
библиотека, XI в. 

C  Катени – Vat. Ottoboni 452 (XI в.), Vat. Gr. 1153-1154 (XII-XIII 
в.), Paris gr. 159 (XIII в.). Laur. Plut. V 9 (XI в.), Paris gr. 174 (XI-
XII в.), Vat. Gr. 675 (XI-XII в.) и Vat. Gr. 561 (XVI в.). 
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ІІ. Взаимоотношение между славянските преписи 
A. Случаят на контаминирана трансмисия се разглежда в 

дисертацията на първо място, тъй като той хвърля светлина върху цялата 
славянска традиция. Прави впечатление началото на ИТКПД в 
различните преписи, тъй като то се различава както по съдържание – Сh, 
Kb, Аѕ и Тѕ започват със съня на Навуходоносор – така и според отделни 
четения. Ка и Мо, които са идентични, показват различия в структурата 
спрямо Сh. Като паралел е привлечен и гръцкия препис от Метеора (Е) и 
Захаринския паримейник (Za). Названията на изброените по-долу 
музикални инструменти са важни, тъй като маркират и категорично 
потвърждават интерполирането на друг текст в превода на ИТКПД: 

Септуагинта, Дан. 3:5 
ᾗ  ἂν  ὥρᾳ  ἀκούσητε  τῆς  φωνῆς  τῆς  σάλπιγγος,  σύριγγός  τε  καὶ 
κιθάρας,  σαμβύκης  τε  καὶ  ψαλτηρίου,  συμφωνίας  καὶ  παντὸς 
γένους μουσικῶν… 

Иполитово тълкувание (киритическо издание) 
ἣν  ἂν ὥραν  ἀκούσητε  τῆς  φωνῆς  τῆς  σάλπιγγος,  σύριγγός  τε  καὶ 
κιθάρας, σαμβύκης καὶ ψαλτηρίου καὶ παντὸς γένους μουσικῶν… 

Za л. 211б: въ ньже д͠нь ѹслышите гла(с) тр(о)убы и гѹсльмъ и мѹсикїи же 
и пригѹдници соумфонии и всѧкомоу родоу мѹсикиинꙋ 

Ch 88а: въ нь же часъ слышите глас троубъ и пиполы и гоусли и пищаль и 
пѣснь и вьсѧ хытрости мѫсикнискыꙗ 

Mo  80а: во нже годъ ѹслышите гл҇а трѫбныи. сѹргии же и гѫсленъ. 
самбѹкинъ же и прегѫдници и согласныи(х) всѧкомѫ родѫ мѹ(си)киѵиѫ 

Въз основа на този и на други примери можем да заключим, че 
текстът най-вероятно е зает от богослужебната книга Паримейник до 
първо общо четене. Предположително след механично увреждане на 
текста на ИТКПД в един стадий от ръкописната традиция е загубена 
цялата част за съня на Навуходоносор (глава II) и началото на следващата 
глава (III) за Даниил и тримата отроци в огнената пещ. Частта за 
забравения сън на Навуходоносор отсъства изцяло в преписите Ка и Мо, 
а началото на следващата глава (ІІІ) е запълнено с авторитетния текст на 
Паримейника. Четивото Дан 3: 1–51, 57(–88) е предназначено за събота 
преди Великден и следователно е един от най-добре познатите библейски 
текстове за средновековните книжовници12. Това също мотивира 
попълването на механичната липса на това място. Ръкописната традиция 
на предаване на пълния текст е очевидно нарушена между времето на 
създаване на препис Сh от ХI-XII в. и архетипа на преписите Ка (ХV-XVl 
в.) и Мо (1519 г.). След това разминаване в съдържанието Ch, Ка и Мо са 
напълно идентични. 

Б. Въпросът за пряка трансмисия на ръкописната традиция на 
първоначалния старобългарски превод на ИТКПД следва да се реши с 

                                                 
12 Ангушева-Тиханова, Джонсън, Димитрова 2010: 313. 
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преглед на макроструктурата и съдържанието на шестте преписа (Ch, Ка, 
Мо, Kb, Аs и Тs) и как кореспондират помежду си. Преписът Po е 
фрагментарен и е разгледан отделно. При съпоставката между 
свидетелите се наблюдават както различия на макроструктурно ниво, 
така и различия при предаването на текста. Те най-общо са следните: 

а) различия в подредбата на главите; 
б) липси на текст; 
в) общи грешки и преосмисляния, които обединяват преписите.  

1. Текстова пълнота 
1.1 Пропуски 

 Както установихме по-горе, в преписи Ка и Мо липсва цялата първа част 
на Логос В (тълкуванието върху глава ІІ на Книга на пророк Даниил). 
Липсват и два идентични пасажа от B.XIV.1 до B.XV.4 и от Г.III.1. до 
средата на Г.V.2. В преписи Kb, Аs и Тs липсват тълкуванията на трета и 
шеста глава, а тълкуванията на осма и девета глава са без отделни 
заглавия. Освен тези липси се вижда, че преписи Kb, Аs и Тs не включват 
тълкуванията на глави от десета до дванадесета включително, а освен 
това липсва началото на ИТКПД и историята за Сусана, които в преписи 
Ка и Мо са в края на произведението.  

1.2 Допълнения 
Най-големата добавка се регистрира във финалната формула в Мо на л. 
121а: емѫ же слава и дрьжава съ прт҃ымъ ѡц҃емь и прест҃ымь и животворѧщи(м) 
дх҃мъ нн҃ѣ пр҃(с)но и въ вѣкы вѣкомь аминь, съответно в Ка на л. 63б: емꙋ же 
слава и дрьжава и животворѧщим дх҃мъ нн҃ѣ пр҃(с)но. 

1.3  Специфика на отделните групи: Ка и Мо съвпадат почти 
напълно по структура, пълнота и общи липси, а Kb, Аs и Тs 
кореспондират помежду си по съдържание и общи липси на глави. 
2. Някои граматически разночетения 
2.1. С хронологически или локални интерпретации 

2.1.1. В Сh преобладава употребата на анафоричното местоимение в 
дателен падеж за притежание, както и при Кa и Мo, докато при Kb, Аs и 
Тs се предпочита родителен, но непоследователно: B.I.1 πνεῦμα αὐτοῦ – 
Сh 69a дх҃ъ ѥмѹ, Kb 180а, Аs 384а и Тs 128б дх҃ъ его; но B.I.1 σύγκρισις 
αὐτοῦ Сh 69в съказаниꙗ ѥмѹ, Kb 180а, Аs 384а и Тs 129а сказанїе емѫ 
(емꙋ). B.XIX.4 χειρὸς τοῦ βασιλέως – Сh 94а рꙋкѹ цр҃ю, Кa 46б и Мo 85б 
рѫкѫ цр҃ю; B.XXVII.5 εὖρος αὐτῆς – Сh 105б ширина ѥмѹ, Κa 57а и Мo 
97б – широта емѫ.  

2.1.2 В преписите Ка и Мо не се срещат неконтрахирани форми на 
имперфекта, докато в Сһ те са съхранени – B.XXVIII.4 περικεῖσθαι – Сһ 
108а лежаахѹ, Ка 59а и Мо 100б лежахѫ. 

2.1.3 Във всички преписи изключително честа е употребата на 
окончанието -ша вместо -шѧ – Г.I.1  εἰσεπορεύοντο – Kb 186а прїидоша, 
Αs 390б прїидоша, Κa 74а и Μo 122а придоша, Тs 140а прїидоша. 
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2.2 Морфологически разночетения 
2.2.1 Изменения на числото – B.I.1 οἱ οἶκοι ὑμῶν διαρπαγήσονται 

Сh 68в-68г домъ вашь разграбленъ бѹдеть; 180а домы ваша разграблени 
бѹдѹть; Аs 384а домы ваша ра(з)граблени бѫдꙋть; Тs 129а домы вашѧ 
разграблени бꙋдѹ(т). 

2.2.2 Изменения на лицето и числото – Г.I.1 οὐκ ἐγνώρισάν Kb 186а 
не повѣдаша; Аs 390б не повѣдаста; Ка 74а и Мо 122а-122б не повѣдаша; Тs 
140а не повѣдаста.  

2.2.3 Изменение на глаголната форма - B.I.1 ἐγένετο Сһ 69a възъбнѹ, 
Kb 180а, Аs 384а и Тs 128б въставъ; B.1.1 καλέσαι Сh 69a призъвати; Kb 
186а, Аs 384а и Тs 128б призовите.  

2.2.4 Несистемни разночетения – Г.ХIII.1. ἐπὶ  τῷ  κονιάματι – Kb 
218б на помазанѣ; Аs 400б на мазанѣ; Кa 79а по мазанѣ; Мо 142б на 
памазанѣ; Тs 157а на мазанѣ. Г.ХIII.1. καὶ  τὰς  παλλακὰς  αὐτοῦ – Kb 
218б коръмѵїи его; Аs 400б и кормьчїи его; Кa 78б и кормници его; Мо 142б и 
кърмьници его; Тs 157а и кормьчїи его. 
3. Лексикални разночетения 

Лексикалните варианти представляват най-голям брой. Сред тях 
отчетливо се забелязва опозиция между преписите Kb, Аs и Тs от една 
страна и Кa и Мо от друга: При още по-подробно сравнение става 
очевидна близостта на преписите Аs и Тs; Кb стои близо до Аs и Тs с 
минимални разночетния. В сравнение с тях се вижда голямото сходство 
между Кa и Мo. Отчетливо се обособят две разклонения, възхождащи 
към два хипархетипа, с определени редакционни особености, които са 
възникнали от един и същи превод. 

Разликите между двете групи са отчетливи на ниво лексика, 
граматика и дори словоред. Може да се предположи, че целта на 
редакционните изменения в Kb, Аs и Тs е избягване на архаизми и 
непознати думи и приближаване до гръцкия текст.  

Глава трета на ИТКПД показва интересни факти за превода при 
сравнение на текста на Сh и идентичните текстове на Кa и ръкопис Мo: 

3.2. За истукана и тримата отроци (Дан. 3): 
 

Гръцки текст Сh Кa Мo 
B.XIV.1. 
ἐποίησεν 
εἰκόνα χρυσῆν 

87б сътвори 
образъ златъ 

43б сътвори тѣло 
злато 

79а сътвори тѣло 
злато 

B.XIV.1. ἐν 
χώρᾳ 
Βαβυλῶνος 

87б въ земли 
вавулоньстѣи 

43б во странѣ 
вавѵлон(ъ)стѣи 

79а къ странѣ 
вавилонстѣи 

B.XIV.1. ἣν ἂν 
ὥραν 

88б въ ньже часъ 44а во нже годъ 80а во нже годъ 

B.XIV.1. τῆς  90в гласъ трѹбъ, 44а гл҇а трꙋбныи 82а гл҃а трѫбныи. 
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φωνῆς τῆς 
σάλπιγγος, 
σύριγγος τη 
καὶ κιθάρας, 
σαμβύκης καὶ 
ψαλτηρίου καὶ 
παντὸς γένους 
μουσικῶν 

и пиполы и гѹсли 
и пищаль и пѣснь. 
и вьсѧ хытрости 
мѫсикнискъꙗ 

сургинъ и гусленъ 
самбꙋкинъ же и 
прегꙋдници 
согл҇ны(х) всѧкомꙋ 
родꙋ мꙋсикинꙋ 

сѹргии же и 
гѫсленъ 
самбѹкинъ же и 
прегѫдници и 
согласныи(х) 
всѧкомѫ родѫ 
мѹ(си)киѵиѫ 

Както отбелязахме по-горе, в хипархетипа на преписи Кa и Мо 
очевидно е отсъствалo началото на текста и то е възстановено с 
интерполация от Паримейника. Лексемите тѣло и образъ са контекстови 
синоними на доста отдалечено ниво, за разлика от съществителните годъ 
и часъ, които са доста по-близки по значение в смисъл на “тоз час” и са 
синоними само при превод на ὥρα. По-сетне двата преписа се 
припокриват напълно с този в Сh:  

Гръцки текст Сh Мо 

B.XV.5. προσεκύνουν 
τῇ εἰκόνι 

89б покланнѧахѹ сѧ 
образѹ 

80б покланѧхѫ сѧ 
ѡбразѫ 

B. XVI.1. ὡς ἄν 
άκούσητε τῆς φωνῆς 
τῆς σάλπιγγος, 
σύριγγος τε καὶ 
κιθάρας, σαμβύκης τε 
καὶ ψαλτηρίου καὶ 
παντὸς γένους 
μουσικῶν 

90в да къде слышите 
гласъ трѹбы. и пиполы 
и гѹсли. пищали. и 
пѣсни и вьсѧ хытрости 
мѹсикнинъꙗ 

82а да кдѣ слышите 
гласъ трѫбъи пиполыи 
гѫсли и пищали и пѣсни, 
и всѧ хытрости 
мѫсикииныѧ 

B.XVI.1. εἰς τὴν 
κάμινον τοῦ πυρὸς 
τὴν καιομένην 

90г въ пещь 
жегомѹѹмѹ 

въ пещь ѡгни 81б 
жегомаго 

B.XVIII.1.οὐδὲ τὸ πῦρ 
τῆς καμίνου 
καιόμενον εἰδότες 
ἔπτηξαν 

91г ни огнѧ пещи 
жегомыꙗ. не ѹтаиша сѧ 

83б ни ѡгнѧ пещи 
жьгомымыѧ не ѹтаиша 
сѧ 

B.XXIV.7. πιστοὶ 
μάρτυρες κληθῶσιν 

101б вѣрьнии послѹси 
нарекѹть сѧ 

93а вѣрнїи послѫслѫси 
нарекѫт сѧ 

B.XXVIII.6. σὺν ἐσθῆτι 
καὶ σαραβάροις 
διεσώθησαν 

108в съ ризами и 
бичьмогыи съхраниша 
сѧ 

101а съ ризами и 
бичьмѡгы съхраниша(с) 

B.XXXVII.2. δι̉ 
ἀφορμῆς τινος κατὰ 
θεοῦ πρόνοιαν 
ἀπολυθέντας 

124а бж҃иѥмь 
строѥниѥмь нѣкоторою 
виною гонезъша 

117б бж҃їемъ строенїемь 
нѣкоторою виною 
гонезъша 

След лист 80а в Mo текстът следва вече съществуващата традиция. 
Красноречив пример е преводът на глагола καίω, който се превежда 
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единадесет пъти с жешти, жегѫ, жежеши и само два с горити, горѭ, гориши, 
при това само в началото на текста на Мо. Интересна е употребата на 
архаичната лексема послѹхъ и в двата преписа Сh и Мо, свидетелство за 
един и същ превод. Още по-симптоматичен е преводът на гръцкия глагол 
ἀπολύω (‘развързвам’, ‘освобождавам’) с глагола гонезнѫти, гонезнѫ, 
гонезнеши, който се среща в Супрасълския сборник и в някои други ранни 
паметници (Изборник от 1073 г., Успенски сборник, Иполитовото Слово 
за Антихриста в ръкопис Сh – още два пъти (ѹгознеть и гонезнѹла) и др.), 
в смисъл на ‘избавям се’, ‘отървавам се’; в текста на препис Мо 
лексемата се среща още шест пъти с различни значения и предава широк 
спектър от гръцки съответствия.  

3.4. За четирите звяра (Дан. 7): 

Гръцки 
текст 

Аs Кb Кa Мo Тs 

∆.VΙ.2. 
oὐδὲν γάρ 
ὅλως 
ψεύδεται 
ἡ γραφή 

408б 
ничтоже 
бж҇їе 
лжеть 
писанїе 

198б 
ничтоже 
болшїю 
лжеть 
писанїе 

96б ничесоже бо 
бъщїав(ь)шихъ 
(sic!) лжеть 
97а писанїе 

176б 
ничсоже 
бо бъшїю 
лъже(т) 
писанїе 

171б 
ничтоже 
бж҇їе 
лжеть 
писанїе. 

Този пример ясно показва, че препис Мо пази не само в най-голяма 
пълнота текста на ИТКПД (като обем и подредба), но съхранява редки 
архаични четения, типични за книжовната традиция през Х в., какъвто е 
примерът с наречието бъшиѭ, откриваемо в Супрасълския сборник и др. 
Това място предадено специфично в протографа на Кb и е преосмислено 
в болии (евентуално по-близо по смисъл с бъшиѭ), докато при Аs и Тs 
думата е заменена с божии, а пък преписвачът на Кa поради неразбиране 
създава несъществуваща глоса, но грешката му ясно свидетелства за 
четенето бъшиѭ (а не божии), съхранено в хипархетипа на Мо и Кa. 
Наречието се среща още веднъж в същото значение в това разклонение 
на ръкописната традиция: 

 
Гръцки текст Сh Кa Мo 
B.XXXI.4. οὐχ ἥψατο 
αὐτῶν τὸ καθόλου 
τὸ πῦρ 

115в не 
прикоснѹ сѧ 
бъшию огнь имъ 

57б не 
прикоснꙋ сѧ 
бьшью ѡгнь 

не прико 109а 
снѫ сѧ и(х) 
бьшью ѡгнь 

 
4. Общи грешки 

Важно значение има общата грешка на превода на 
старобългарски на словосъчетанието εἲρ  καὶ  ἅγιος в текста с дѹга и 
свѣтъ, което се отнася в различна степен до всички по-ранни или по-
късни преписи, които отразяват Иполитовото тълкувание, илюстрирано в 
следващата таблица: 
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Гръцки 
текст 

Рo Кb Аs Кa Мo Тs 

Г.III.1. καὶ 
ἰδοὺ εἲρ 
καὶ ἅγιος 
κατέβη 
ἀπὸ τοῦ 
οὐρανοῦ 
καὶ 
ἐφώνησεν 
ἐν ἰσχύϊ  

Л. 1б и҇ 
[с]е 
дѹга и҇ 
свѣтъ съ 
нб҃се 
съниде и҇ 
възгласи 
вельми 

187а и се 
дѹга и 
свѣтъ съ нбсе 
сниде и 
възгласисивъ 
велми 

391б и се 
дѹга и 
свѣтъ съ 
нб҃сї 
сънїде. и 
възъгласи 
вельми 

66а и 
се 
дꙋга и 
свѣ(т) 
с нб҇се 
сниде 
и 
возглⷶси 
велми 

125б и 
се дѹга 
и свѣтъ 
с нб҃сѣ 
сниде. и 
възгласи 
вельми  

142а и 
се дꙋга 
и свѣтъ 
съ нб҇си 
сниде и 
воЗгласи 
вельми 

Преводът на общо три места в преписите Аs и Тs на лексемата εἲρ е 
осъществен с дѫга, а на четвъртото място се регистрира погрешно 
предаване с дѫбъ поради близостта между изписването на дѫга и дѫбъ. 
Лексемата се използва именно в главата за голямото дърво и 
Навуходоносор (ІV), което издава недвусмислено традицията за 
предаване на думата εἲρ с дѫга, което се илюстрира със сравнението 
между текстовете на Кb, Кa и Мo. Тяхното съдържание показва точно 
единството на превода, а е симптоматично, че Г. А. Илински в изданието 
на Погодинските листове (Po) заменя дѫга с дѫбъ13. Старобългарският 
превод най-вероятно се дължи на грешка още на гръцка основа с 
неправилно предаване и смесване с думата ἶρις14 (дъга или Ирис – 
пратеникът на боговете). Поради същата причина ἅγιος  на всички 
посочени места се предава със свѣтъ, а не със свѧтъ, защото преводачът 
не е могъл да си представи „свята дъга”, но тя все пак може да бъде 
съпроводена със светлина и така той на практика променя цялостната 
концепция на текста.  

Тази обща грешка за всички преписи показва техния произход от 
един превод на Тълкуванието, недвусмислено свързвайки съдържанието 
на Погодинските листове с останалите преписи. По този начин се доказва 
архаичността и целостта на ръкописната традиция, която произхожда от 
единствен превод в ранната старобългарска епоха.  

От този единен превод в славянска среда се оформят два основни 
структурни модела на разпространение на превода на съчинението на 
Иполит, а именно – един, в който начална е главата за истукана, 
засвидетелствана в преписи Сh, Kb, Аs и Тs, и друг, при който първа е 
частта за тримата отроци – Кa и Мo. Двете разклонения на традицията се 
различават основно по подредбата на виденията, частично в 
съдържанието и спрямо езиковата им характеристика.  

                                                 
13 Погрешната реконструкция е отбелязана и в SJS I: 555. 
14 Алексеев 1999: 160. 
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Препис Мо е съхранил най-добре и вероятно най-пълно 
първоначалния превод. Останалите преписи не предлагат по-добри или 
по-пълни четения, което от своя страна обосновава избора на Мо за 
изданието на текста на ИТКПД и за изследване на взаимодействието с 
гръцката традиция, особено що се отнася до хипотезата какъв гръцки 
текст е послужил за първообраз на старобългарския превод. 

III. Мястото на девтероканоничната книга за Сусана и двамата 
старци от гледна точка на текстологията 

Както посочихме по-горе, редът на виденията в ръкописите с 
пълния текст на ИТКПД – Ка и Мо – не следва този в повечето 
свидетели от гръцката традиция на Иполитовото тълкувание и започва 
от частта за тримата отроци, а началото на Книгата и разказът за 
оклеветяването на Сусана са поместени в края на останалите видения 
и текстът е номериран дванадесети по ред: Ѡ сꙋсанѣ и ѡ обою старцѫ. 
видѣнїе второе⁖ ві҃. В кодекса от Метеора № 573 частта с разказа за 
Сусана също е в края на изложението. Вероятните обяснения са две: 
1) възможно е гръцкият оригинал, послужил за основа на превода, да 
е бил повреден, или 2) размяната да е причинена от чисто механично 
разместване на словата в много ранен период след осъществяването 
на превода. Факт е, че всички ръкописи, които съдържат началото на 
ИТКПД, започват именно с частта за забравения сън на 
Навуходоносор Сh, Kb, Аs, и Тs или за отроците в пещта Ка и Мо, а не 
с историята за Сусана.  

Другата версия, в която разказът За Сусана и Даниил се среща в 
средновековните славянски ръкописи, е включването му в т.нар. 
Тълковни пророци, които възхождат към глаголически първообраз, 
копиран от новгородския книжовник Упир Лихий през 1047 г.15. В 
палеославистиката е възприето мнението, че сборникът от 
старозаветни пророчески книги с тълкувания е съставен около 
първата половина на Х в. в Преслав. В случая за сравнителен анализ 
на текста на библейската книга спрямо текста в Иполитовото 
тълкувание се използва преписът в ръкопис № 89 (1547), ХV–ХVІ в., 
от Троицко-Сергиевата лавра, л. 245а–246б (нататък Тр). А. Алексеев 
отбелязва, че преводът в двата цитирани източника е напълно 
различен16, без да привежда аргументи за този извод. Thomson въз 
основа на някои примери от лексиката смята, че преводът на ИТКПД 
е от края на ІХ и началото на Х в.17.  

А) Примери за лексикални съответствия между Мо и Тр:  

                                                 
15 Алексеев 1999: 164. 
16 Алексеев 1988: 131. 
17 Thomson 1998: 865. 
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13:4 παράδεισος : градъ : градъ – лексемата се среща с тази употреба 
в редица ранни паметници и в Супрасълския сборник (SJS 1: 431).  
13:58 πρῖνον : чесвина : чесмина – лексемата се употребява единствено 
в славянските преводи на историята за Сусана (LM: 1113; МСДЯ 3: 
1503).  
13:59 ἐξολοθρεύω : потрѣбити : потрѣбити – лексема с честа употреба в 
редица древни паметници като Мариинско, Асеманиево, Зографско 
евангелие, Савина книга, Синайски псалтир, Супрасълски сборник и 
други (SJS 3: 216). 

Б) Различни словоформи, изхождащи от един и същи корен  
13:3 δίκαιος : правьдьнъ : правьдивъ – старобългарските лексеми имат 
общ корен и до голяма степен са словообразувателни дублети, но 
първата е с по-честа употреба, среща се в голям брой ранни 
паметници, докато втората е с ниска честота. И двете лексеми са 
регистрирани в Супрасълския сборник (SJS 3: 245).  
13:5 ἀποδείκνυμι  : избьрати : отъбьрати – префиксалните дублети, 
макар и от един и същи корен (бьр-), по-широко се употребява първата 
лексема, докато втората не е отбелязана в справочниците. Тя 
същевременно е налична в съвременен български език в смисъл на 
‘отделям най-хубавото, най-доброто по качество’ и ‘разбирам, имам 
познания в дадена област’. 
13:6  ὁ  κρινόμενος  : сѫпьрьникъ : пьрѣти сѧ (прѧщеи сѧ) – тук личи 
колебанието на преводачите как да предадат атрибутивното 
причастие, като имат различен подход – в първия случай се 
предпочита съществително име, докато във втория се избира 
причастие. Думата ‘съперник’ се среща още в Супрасълския сборник 
и в Беседите на Григорий Велики, характерна е за ранните 
старобългарски паметници (SJS 4: 409–410).  
13:14 ἐπιθυμία : похоть : похотѣниѥ – втората лексема се използва по-
рядко, но и двете употреби се срещат в Супрасълския сборник (SJS 3: 
227–228).  
13:41 ἀποθνῄσκω : съмрьть : ѹмрьтиѥ – подборът на лексеми при 
превода на καὶ  κατέκριναν  αὐτὴν  ἀποθανεῖν, тъй като в първия 
случай се появява обичайна и често срещана лексема, докато във 
втория има аналози в древни паметници като Савина книга, Боянски 
палимпсест и Супрасълски сборник и други (LM: 1053; SJS 4: 674). 

В) Различни лексеми, но представляващи синоними в по-тесен 
или широк контекст  
13:4  συνάγω  : събирати : съходити сѧ – двете думи са разнокоренни 
синоними. 
13:9 βλέπω  : възирѣти : възглѧдати – и двете лексеми означават 
‘гледам’, ‘отправям взор’ и са характерни за ранни паметници – 

 23 
 



първата се среща в Синайския евхологий и Супрасълския сборник, а 
втората в Синайския псалтир (SJS 1: 260, 275). 
13:10 ὀδύνη: бѣда : болѣзнь – бѣда е твърде свободен превод на 
гръцката дума (SJS 1: 156-157). 
13:15  εὔθετος  : добръ : покосьнъ – първият превод само частично 
предава значението на гръцката дума, докато прилагателното покосьнъ 
(покошьнъ в Изборник от 1073 г.) е рядка лексема. В Изборника от 
1076 г. тя отново означава ‘сгоден’, но е превод на друга гръцка 
лексема – ἐπιτήδειος.  
13:15 μόνων  : тъкъмо : тъчиѭ – двете наречия са еднакво древни по 
употреба, характерни за Преславската книжовна школа18; тъчьѭ се 
среща в Савина книга и в Супрасълски сборник.  
13:22 ἐκφεύγομαι : гонезнѫти : ѹбѣжати – първата лексема е с готски 
произход и характерна за Супрасълския сборник, а втората се среща в 
ранни паметници като Мариинско евангелие, Енински апостол и 
други.  

Г) Примери за различен превод 
13:7 λαός  : чѧдь (чадь) : людиѥ – двете лексеми са синоними, но 
издават различен подход на превода. Чѧдь се среща в Супрасълския 
сборник, Рилските глаголически листове, Беседите на Григорий 
Велики и други (SJS 4: 915).  
13:17 κοράσιον  :  рабица : ѡтроковица  – в ИТКПД се използват 
едновременно и рабица (13:21 и 13:26 и 13:36 робица), и отроковица 
(13:15 два пъти и 13:19), докато в Тр лексемата отроковица е 
константна. В 13.27. и двата текста съдържат думата рабъ, която е 
често срещана в редица паметници. Рабица само е спомената от 
Миклошич (LМ: 766) и освен това е наличен един случай на употреба 
на лексемата рабьць в Беседите на Григорий Велики (SJS 3: 542–543). 
13:24; 13:46 φωνή : гласъ : жрѣло – втората словоформа е характерна за 
превода на Тълковните пророци (МСДЯ 1: 883). Думата ‘ждрело’ 
етимологично се свързва с ‘гърло’ – органът, способстващ издаването 
на звук в устната кухина.  
13:54 σχῖνον  : ꙗгодичьѥ : трьнъ – при названието на това дърво има 
съществена разлика между двата превода. В ИТКПД думата е 
предадена по-близо до гръцкия текст, докато във втория случай има 
доста отдалечен превод. Лексемата ꙗгодичина превежда гръцката 
συκάμινος в ранните евангелски преводи; ꙗгодичьѥ се среща и в 
Тълковните пророци (Ис. 9:10; Амос 7:14)19. 

                                                 
18 Славова 1989: 110–112. 
19 Славова 1989: 108. 
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Може да се заключи, че преводите на библейските стихове от 
Даниил 13 в двата паметника са независими един от друг и са 
направени самостоятелно, според гръцкия първообраз. Посочените 
примери ясно показват наличието на два отделни превода на 
девтероканоничната книга за Сусана, които са осъществени в една 
близка езикова среда с малка времева разлика. 

ІV. Проблематика на стиховете от старозаветната Книга на пророк 
Даниил в ИТКПД 

Отделни стихове под формата на перикопи от Книга на пророк 
Даниил са включени в Иполитовото тълкувание. За целите на 
изследването тук се разглеждат по преписи в ръкопис Чудов 12, датиран 
края на ХI, началото на ХII в., (Сh) и ръкопис № 486 от 1519 г. от 
Московската духовна академия (Мо) – първият, защото е най-ранният 
свидетел, съхранил целия Логос В, а вторият защото съдържа почти 
цялото Тълкувание и пази ранните четения. 

С оглед целта на изследването още веднъж привеждаме преводите на 
старозаветната Книга на пророк Даниил според научната литература: 1) 
паримеен, съдържащ Даниил 2:31-36; 2:44-45 и 3:1-51, 3:57 (понякога до 
3:88), наречен от И. Евсеев кириловски; 2) пълен превод, издаден от 
Евсеев по Архивния хронограф (РГАДА, ф. 181, 279/658) (Ar), наречен от 
него методиевски; 3) превод в Тълковните пророци (ТСЛ № 89 (1547), 
ХV–ХVІ в.) (Tp). Взаимоотношението между пълния превод (Ar), текста 
на Тълковните пророци (Tp) и превода на Иполитовото тълкувание е един 
неизяснен въпрос20.  

1. Съпоставка на старозаветни цитати от Книга на пророк Даниил в 
пълния превод, превода в Тълковните пророци и в ИТКПД. Важен аспект 
при сравнението е т.нар. вариативност в рамките на ръкописната 
традиция на превода на Иполитовото тълкувание – както бе посочено, 
налични са две отделни текстови разклонения – едното от които съдържа 
по-архаични четения (Ро, Сh, Ка и Мо), а другото е било подложено на 
по-късна редкация в руска среда (Kb, Аѕ и Тѕ). Затова в някои случаи 
сравненията се правят с изричната уговорка, че става въпрос за редакция 
на съответния старозаветен цитат в рамките на превода. При сравнението 
се използват четения от Мо за първото разклонение и Аѕ за второто: 

Гръцки текст 
(Септуагинта) 

Аr Тр  Аѕ Мо  

Дан. 4.2. 
ἐνύπνιον εἶδον, 
καὶ ἐφοβέρισέ 
με, καὶ 

68 сонъ 
видѣ и 
ѹжаси 
мѧ. и 

251б Сънъ 
видѣ(х) 
оустраши 
м(ѧ). и 

390б и сонъ 
видѣхъ и 
ꙋстраши мѧ. 
и Смѧто(х) 

122а сънъ 
видѣхъ и 
ѹстраши мѧ 
и смѧтохъ сѧ 

                                                 
20 Славова 2009а: 292–293. 
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ἐταράχθην ἐπὶ 
τῆς κοίτης μου, 
καὶ αἱ ὁράσεις 
τῆς κεφαλῆς 
μου ἐτάραξάν 
με. 

смѧтох сѧ 
на ложи 
своемъ. и 
видѣние 
главы 
моеѧ 
смутиша 
мѧ. 

смѧто(х) сѧ на 
ложи моемь. и 
видѣнїа 
главы моеѧ 
съмѧтаахоу 
мѧ. 

сѧ на лѡжи 
моемъ. и 
видѣнїе 
главы моеѧ 
смѧте сѧ  

на ложи 
своемь и 
видѣнїе 
своеѧ главы 
смѧте мѧ 

Единствено в превода в Аr се регистрират глаголите ѹжасити и 
съмѫтити, докато в останалите се срещат ѹстрашити и съмѧсти, като в Тp 
глаголът е преосмислен на съмѧтати (LМ: 939; МСДЯ 3: 770).  

2. Съпоставка на старозаветни стихове от Книга на пророк Даниил от 
паримейния текст (Za), от пълния превод (Ar), от Тълковните пророци 
(Tp) и ИТКПД. Съществуват различни мнения в научната литература за 
ролята на богослужебния текст на Паримейника спрямо преводите на 
небогослужебните текстове с тълкувания на старозаветните книги – до 
каква степен те са независими и дали нямат взаимно влияние помежду 
си21. Сравнението на цитатите между наличните преводи не винаги е 
осъществимо, защото Паримейникът не включва всички стихове от 
Книга на пророк Даниил от една страна, а от друга – Иполитовото 
произведение не тълкува Книгата в цялост; затова перикопите ще бъдат 
анализирани подборно. За паралелите се използва преписът Ch от ХІ–ХІІ 
в., който пази най-архаични четения на Логос B. 

Гръцки текст Za Аr Тр Сh 
Дан. 2.31. σύ, 
βασιλεῦ, 
ἐθεώρεις, καὶ 
ἰδοὺ εἰκὼν μία, 
μεγάλη ἡ εἰκὼν 
ἐκείνη, καὶ ἡ 
πρόσοψις 
αὐτῆς 
ὑπερφερής, 
ἑστῶσα πρὸ 
προσώπου σου, 
καὶ ἡ ὅρασις 
αὐτῆς φοβερά· 

5.2а ты ц͠рю 
видиши и се 
тѣло ѥдино 
велиѥ тѣло 
то ѡблічиѥ 
ѥго 
ѡкрѹгъло 
стоꙗ прѣдъ 
5.2б лицемь 
твоимь и 
зракъ лица 
его 
страшьнъ  

20 ты, цр͠ю 
видѧше. и се 
тѣло єдино – 
велие тѣло. и 
ѡбличье єго 
крѫгло, стоѧ 
прѣ(д) 
лицемъ 
твоимъ. и 
зракъ лица 
єго страшенъ. 

248б ты цр҃ю 
видѣаше. и се 
тѣло едино 
велїе. тѣло то 
и ѡбличїе его. 
ѡкрѫгло. 
стоѧ прѣ(д) 
лицемь 
твоимь. и 
ѡзракъ лица 
его страшенъ. 

77а ты ц͠рю 
видѧаше. и се 
образъ 
великъ. и 
тѣло ѥмѹ 
высоко стоꙗ 
предъ твоимъ 
лицьмь. и 
лице ему 
страшьно  

Наличието на този стих в Паримейника позволява да се направят 
наблюдения върху най-ранния богослужебен превод и неговото по-късно 
въздействие върху други текстове. При положение, че той се е използвал 
често и неговите четения са се знаели наизуст, естествено е той да се 
предава устойчиво и в по-късни паметници. Това личи особено ясно в 
                                                 
21 Тотоманова 2003: 178. 
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текста на Тр, където цитатът няма съществени отклонения от това в 
Паримейника, с изключение на вариацията на лексемите зракъ (SJS 1: 
681-682; СР 1: 552) и озракъ (SJS 3:525). ИТКПД обаче показва един друг, 
съвършено нов превод – лексемата образъ заменя тѣло, а лице се използва 
вместо зракъ/озракъ.  

Опитът за анализ на цитатите от ИТКПД както спрямо 
небогослужебни текстове от близка до превода ранна епоха, така и 
спрямо богослужебен текст от Паримейника насочва към заключението, 
че са налични четири отделни превода на тази старозаветна книга22. 
Някои близости с текста на Паримейника се обясняват с косвеното 
въздействие на текста с богослужебна функция, поради неговото 
циклично повторение и наизустяване от книжовниците. В някои случаи 
се забелязват близост с небогослужебни четения от лукиановата редакция 
на Септуагинта, както и известни гръцки разночетения, които ясно 
проличават при славянските версии. 

Въз основа на изложените наблюдения могат да се направят следните 
изводи: 1) Паримейният текст оказва известно влияние върху някои от 
четенията на пълния превод, отразен в Аr, както и в тези на Тр, но то е 
изразено непоследователно; възможна е хипотезата, че паримейните 
текстове са били познати на преводачите23; 2) Преводът на ИТКПД не 
представлява лексикална или граматична редакция на паримейния 
текст, а нов небогослужебен превод; 3) Четирите превода не са 
взаимосвързани и не може да се твърди, че осъществяват пряко текстово 
влияние един спрямо друг и, че са налични четения вследствие на 
редакционни изменения. 

V. Сравнително проучване на взаимоотношението между 
старобългарския превод и гръцкия първообраз 

Както се установи от текстологичното проучване на славянските 
преписи, преписът в ръкопис № 486 (Мо) се избира за основен, тъй като 
най-добре представя славянската традиция на превода и сравнението ще 
бъде направено според него. С него напълно съвпада и съдържа общи 
четения преписът № 74 (71) (Ка). Наред с това се налага да се приведат за 
сравнение и преписите Ро, Сh, Kb, Аѕ и Тѕ – свидетели, по които може да 
се допълнят някои специфични липси в основния препис, за да може да 
се установи какъв е бил първоначалният хипотетичен архетип на 
превода. За гръцкия първообраз се използва критическото издание24, 
защото то представя основно най-пълния препис Ватопед 290 (А), но и 
събира всички останали гръцки свидетели. Голямо значение за 

                                                 
22 Алексеев 1999:154–155. 
23 Ангушева-Тиханова, Джонсън, Димитрова 2010: 313. 
24 Richard 2000.  
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старобългарския превод обаче има ръкописът от Метеора 573 (Е) по 
следните причини: 
- Гръцките преписи според критическото издание следват 

четирикнижното деление на ИТКПД; 
-  Преписът (Е) се разделя на 12 слова или видения, отделени със 

самостоятелни заглавия, което съвпада със славянската традиция; 
- Във преписа всяко отделно видение е въведено със заглавия, което не 

е обичайно за византийското разпространение на текста на ИТКПД. 
Същото се отнася и до славянската традиция; 

- За препис Е от сбирката на манастира Метеора е характерно мястото 
на историята за Сусана и старците (глава 13 от Книга на пророк 
Даниил) в края на текста – така, както е в старобългарския превод; 

-  На макроструктурно ниво този препис съдържа и Слово за 
Антихриста, също характерно за славянската традиция; 

- Този препис е важен свидетел и близък до първообраза на превода, 
тъй като има най-близки четения до старобългарския превод, видимо 
от критическото издание; 
Сравнението на преписите показва разлики в структурата на текста 

най-общо в следните насоки:  
 Mo 95б: дарии мидьскꙑи В.ХХVI.3. Δαρεῖος ὁ Μίδος (Ε), но Κύρρоς ὁ 
Πέρσης (Α); 
Mo 144а: пїющимь Г.ХIV.4. ὄντων δὲ αὐτῶν ἐν τῷ πότῳ (Ε), но ὄντων 
δὲ αὐτῶν ἐν τῷ τόπῳ (Α); 
Mo 147а: ѡбрѣте(с) Г.ХV.5. εὑρέθη ἐν (E), но ἐδώθη (A); 
Mo 242а: и костьмъ измещющим сѧ Δ.LI.1.  καὶ  οστέων ἀνορυσσομένων 
(E), но καὶ λειψάνων ἀνορυσσομένων (A);  
Mo 246б развѣ телеса ст҃хъ Критическо издание: Δ.LV.2.  ἀλλ᾿  ἢ  τὰ  τῶν 
ἀνθρώπων σώματα; ἀλλ᾿ ἢ τὰ τῶν ἁγίων σώματα (Е) ἀλλ᾿ ἢ τὰ τῶν 
ἁγίων σώματα (А); 
Mo 246б акы свѣтло҃(с) нб҃си гь҃ въ ѵаггелїи ре҇(ч) Критическо издаие: Δ.LV.2. 
„ὡς  ἡ  λαμπρότης  τοῦ  στερεώματος“  ἀπολαμβάνοντες  αὐτά,  οἱ  δὲ 
„εἰς ἀνάστασιν  κρίσεως“; „ὡς ἡ λαμπρότης  τοῦ  στερεώματος“  καὶ 
γὰρ  ὁ  κύριος  ἐν  τῷ  εὐαγγελίῳ  τὸ  ὅμοιον  εἴρηκεν·  (Е);  „ὡς  ἡ 
λαμπρότης τοῦ στερεώματος“ καὶ γὰρ ὁ κύριος ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τὸ 
ὅμοιον εἴρηκεν· (А). 

При сравнението между гръцките преписи Е и А от една страна и 
препис В от друга могат да се направят следните изводи: 

1) Налице са две ясно разграничими текстови традиции със свои 
индивидуални четения – откроява се едно така наречено “балканско” 
раклонение, към което принадлежат преписи А и Е, и второ 
“малоазийско”, към което спада препис В. 
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2) Старобългарският превод е по-близък и има общи четения най-
вече с препис Е, но и същевременно показва известна близост с препис А, 
т.е. спада към “балканското” разклонение.  

 

ІІІ ГЛАВА. ОСОБЕНОСТИ НА ПРЕВОДА НА ИПОЛИТОВОТО ТЪЛКУВАНИЕ 
ВЪРХУ КНИГА НА ПРОРОК ДАНИИЛ 

В предварителния анализ, употребите на лексемите са сверени спрямо 
основните лексикографски справочници (LM; МСДЯ; SJS и СР), както и 
с отделни достъпни индекси към други писмени паметници. Известна 
трудност представлява обстоятелството, че някои лексеми не са отразени 
или дори маркирани в познатите ни днес речникови статии в утвърдените 
справочници. За да бъдат коректни и приемливи изложените 
наблюдения, се обръща по-голямо внимание на паметници с приложение 
извън богослужението и на тези с енциклопедичен характер (Беседите на 
Григорий Велики (Григорий Двоеслов), Шестоднев на Йоан Екзарх, 
Изборниците от 1073 и 1076 гг., ХIII слова на Григорий Назиански в 
препис от ХI в., Пандектите на Антиох, Диалозите на Псевдо-Кесарий и 
др.), както и върху най-ранните, според известната датировка, славянски 
преводи на Паримейника и Апостола. Важни, според нас, са и 
множеството съответствия и синонимична близост със словоформите на 
Супрасълския сборник, тъй като могат да предоставят множество 
доказателства за датирането на превода и евентуално мястото на 
осъществяването му.  

III.1. Лексикална вариативност при превода на ИТКПД 
- примери за редуване на кирилометодиевски и преславски 

употреби, като например: брань – рать, ѧзыкъ – страна, въздати – отъдати, 
животъ – житиѥ – жизнь, июдѣи – жидъ, пощениѥ – алканиѥ, риза – свита, 
коньчина – коньць и др.  

- примери за вътрешна вариативност в рамките на ИТКПД – те 
могат да се обобщят като характерни предимно за глаголите, но има и 
такива сред определени съществителни: ἄρχων се предава в рамките на 
текста с болꙗринъ, владыка и кънѧзь, а например глаголът ζητέω – с 
глаголите пытати, искати, рьвьновати, хотѣти, въпрашати, както и ὑμνέω, 
преведен с хвалити, хвалити сѧ, благословесьствовати, похвалити и др.  

III.2. Някои характеристики на превода на ИТКПД 
Преводът на ИТКПД се характеризира на първо място със свобода 

при предаването на гръцкия оригинал и със своеобразно вътрешно 
тълкуване на текста, съгласно разбиранията на преводача. Редица черти, 
индивидуални белези и лексикални повторения издават един единствен 
книжовник, който се е заел с осъществяването на превода. За целия текст 
на Тълкуванието е характерна употребата на относителни прилагателни 
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имена, които са производни на населени места и географски имена  със 
суфикса -ьскъ  (елиньскъ, асириискъ, аравьскъ и др.), както и производни от 
съществителни (апостольскъ, ангельскъ, болꙗрьскъ и др.); честа е употребата 
на относителни прилагателни със със суфиксите -овъ, -евъ, напр. 
александровъ, иѥрѹсалимовъ, цѣсаревъ, цѣсаровъ и др. Суфиксите -овъ/-евъ се 
прибавят и при имена (хелькиовъ, исраилевъ, исраиловъ) и дори в случаи, в 
които не е характерна обичайна употреба – христосовъ. Образуването на 
качествени прилагателни със суфикса -ивъ също не е рядкост (характерни 
и за съвременния български език), като бесчьстивъ, богочьстивъ, 
благоприѩтивъ, трьпѣливъ и др. Привлича вниманието употребата на 
суфиска -ивъ при лексемата дѣливъ (гр. ἐγρήγορος), еднократно 
засвидетелствана на л. 252б. При някои прилагателни имена са 
характерни фонетични варианти, какъвто е случаят с вавѵлоньскъ, 
вавѵлоньстъ и вавѵлонѧнъ. По времето, по което е направен преводът, за 
някои думи все още не е съществувал общоприет модел или облик, с 
който да бъдат предавани на старобългарски25. Това е още една 
индикация за старинността на този превод.  

При подбора и употребата на глаголни форми се забелязва системна 
употреба на глаголи с разширение -ова-/-ева- например: безаконьновати, 
бесчьстовати, бѣгъствовати, цѣсаревати, чѹвьствовати и др., като 
едновременно с това словообразуване дава отражение и при формирането 
на причастия (беꙁъчьствованъ) и отглаголни съществителни (тлъкованиѥ от 
тлъковати и повинованиѥ от повиновати). Някои от глаголите са с усложнени 
форми и не се срещат в тази форма – благословествовати, запечатьлѣвати 
зълопослѹшьствовати лъжепослѹшьствовати и др. Д. Иванова-Мирчева 
отбелязва, че преславската книжовна норма предпочита глаголи от 
несвършен вид с подобни разширения26. Значителен брой от 
съществителните имена са за действие, абстрактни или отвлечени със 
суфиксите -ниѥ/-иѥ – алканиѥ, похотѣниѥ, лицемѣриѥ, лъжесловиѥ, 
прикосновениѥ, присѣщениѥ, размышлениѥ, рѫкопьсаниѥ, строѥниѥ, съжежениѥ, 
тьлѣниѥ, като същевременно някои от тях са много редки и хапакси – 
велѣниѥ, помъвениѥ, приселениѥ, расхождениѥ, чѹдословениѥ, ѹношениѥ, 
въскръмлениѥ и заграждениѥ. Друг продуктивен суфикс е -ьство, който е 
наличен също при голям брой абстрактни съществителни имена27 – 
богатьство, лъжепослѹшьство, пророчьство, цѣсарьство, прѣзорьство и др. Наред с 
този суфикс се среща и неговата разновидност -ьствиѥ/-ствиѥ – пришьствиѥ, 
съшьствиѥ и цѣсарьствиѥ, както и при събирателното съществително 
листвиѥ. Не е изключение и употребата на суфикса -ло за nomina 

                                                 
25 Добрев 1979: 9–21. 
26 Мирчева 1977: 46–47. 
27 Баранкова 1982: 40–48. 
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instrumentalia – дѣло, мѣрило, свѣтило, покрывало. Изключително 
продуктивен и фреквентен е суфиксът за nomina agentis -ьць (старьць, 
отьць, творьць, младѣньць и др.), но по-забележителни са лексемите със 
суфикса за женски род със суфикс -ица – житьница, жрьновьница, 
колѣсьница, кръмьница, львица, отроковица, палица и много други. За 
сравнение другите три суфикса за nomina agentis на -арь; -тель и -чии имат 
доста по-ограничена употреба -арь и -чии са представени единствено от 
заемки цѣсарь, кесарь и капарь (което е растение), но и прабългаризмът 
кънигъчии, а -тель се среща при често употребими думи като ѹчитель, 
мѫчитель, свѧтитель, родитель, но и някои редки по тоношение на текста 
като казитель, кѹмирослѹжитель, рьвьнитель. Донякъде е ограничена 
употребата на съществителни с наставка -инъ, но тя все пак е представена 
с шест лексеми – болꙗринъ, воинъ, жидовинъ, халдѣꙗнинъ, издраилитѣнинъ и 
господинъ, като те не бива да се смесват с производните прилагателни – 
сѹсанинъ и сѫдиинъ. Най-продуктивен е суфиксът също за лица -никъ, 
който присъства в ранни паметници (сѫпостатъникъ, мьстьникъ, сѫпьрьникъ, 
прѣльстьникъ, прѣсельникъ и др.), стандартна лексика (мѫченикъ, 
помощьникъ, проповѣдьникъ, плѣньникъ, начѧльникъ хѹлъ, разбоиникъ, 
съвѣтьникъ и др.), калки (безаконьникъ, иноплеменьникъ) и хапакси – 
верижьникъ, истиньникъ, отъмѣтьникъ и ѹставьникъ. Привлича вниманието 
и хапаксът сторикъ, предаващ гр. ἱστοριογράφος, който може формално 
да се отнесе към групата съществителни на -никъ. Думата не е заемка, а 
изковаване на нова дума по гръцки образец, но с нов облик. Не са малко 
и думите с формант -ище – врѣтище, гробище, сѫдище, трѣбище, жилище, 
съкровище и тръжище (последното се среща и в Изборника от 1073). За 
отбелязване е специфичното образуване на две от числителните имена 
със суфикса -орина – седморина и пѧтьдесѧторина. 

III. 3. Лексеми с неславянски произход 
Броят на заемките в старобългарския превод на ИТКПД не е голям, 

ако не се отчитат географските наименования. Сред тях най-голямо място 
заемат принадлежащи към литургическата терминология, някои 
културни реалии, за които не се е предполагал превод, и те са 
възприемани директно28. Някои от тях са termini technici и преводът им е 
невъзможен, но предаването им е по-скоро произволно, какъвто е случаят 
на предаване на гр. φορθομμίν веднъж с формофомъ, а друг път с 
болꙗрьскъ. Привнесените лексеми често са с различни форми на изписване 
(еваггелиѥ и еѵаггелиѥ, крьстиꙗнъ и христиꙗнъ и др.), което показва тяхната 
вариативност в езика. Най-големият брой чужди думи се открива сред 
личните имена и топоними, както вече се изтъкна. Преводът на 

                                                 
28 Илиева 2013 и посочената библиография. 
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Иполитовото тълкувание е единственият паметник, който съдържа 
толкова голям брой чужди географски названия. Чуждите думи могат да 
се разделят по следния начин: 

А ) Църковни термини и християнска лексика от гръцки език: 
адъ 104б, 166б, 225б ᾅδης Β.ХΧΙΧ.12.; Γ.ΧΧΧΙ.2.; Δ.ΧΧΧIX.7.;  
ангельскъ 182б, 212а, τῶν  ἀγγέλων  Δ.Χ.2.;  Δ.ΧΧΧ.1.;  244а  ἀγγελικός 
Δ.LΙΙ.4. 

Налични са имената на книги от Свещеното писание – от Стария завет, 
какъвто е случаят с Първа книга Макавейска и Книга на пророк Иеремия: 
еже въ макавеи(х) лежить (174а); писана же сѫ(т) въ макавеискы(х) числа се 
види(м) въ седмерица(х) что гл҃ть (209б); тако бо почто(х) въ (к)нига(х) иеремїа 
пр(о)рка (209б). Употребени са и наименования на книги от Новия завет 
(ꙗкоже и ст҃ыи ап҃(с)лъ къ коренфѣѡмъ пиша рече. и азъ придо(х) къ вамъ (124а), 
като най-често се споменава Евангелието на Йоан (10 позовавания). 

Б) Названия на професии и названия на служители с гръцки 
произход, напр.: 
архимагеръ 256б ἀρχιμάγειρος Α.ΙΙΙ.5. 
еѵнѹхъ 264б σπάδων Α.ΙΧ.7. 

В) Културни реалии и termini technici от гръцки включват най-вече 
музикални инструменти, но освен тях са налични и единични имена на 
растения (капарь) и животни (китъ). Най-голям интерес предизвиква 
глаголът ѹпатовати, превод на ὑπατεύω, който е единственият по рода 
си пример за употреба на чужд корен при формиране на глагол. 
1) Съществителни имена: 
епистолиꙗ 198а, 263а, 263б ἐπιστολή Α.ΙΧ.1.; Α.ΙΧ.3.; Δ.ΧXΙ.2.; 246а няма 
съответствие  
капарь 191а κάππαρις Δ.ΧV.2. 
китъ 104а κῆτος Β.ХΧΙΧ.9. 
2) Прилагателни имена: 
варьскъ 204а τῇ βάρει Δ.ΧXV.2. 
китовъ 116а τοῦ κήτους Β.ΧΧΧVI.2. 

Г) Латинизмите са най-слабо представените чужди думи в 
Тълкуванието. Те са преминали през гръцки и се срещат изписани според 
фонетичните закони на гръцкия език. Освен културни реалии се срещат и 
някои имена на лица: 
априль 200б Ἀπρίλιος Δ.ΧXΙΙΙ.3. 
ианоурии 200б Ἰανουάριος Δ.ΧXΙΙΙ.3. 

Д) Хебраизми (преминали през гръцки) и лексеми от други езици. 
Също биват с разнообразни форми и изписвания. Освен общоприетите и 
използваеми хебраизми и древноегипестки понятия, налични и в 
съвременния български език (пасха, сатана, събота, фараон и др.) в текста 
са налични и някои думи, които се срещат единствено в ИТКПД:  
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менѹ (менѫ) 125а μεννοῦ Γ.ΙΙ.6. – от древноегипетски език. 
менѹѳимъ (менѫфимъ) 125а Μεννουθίμ Γ.ΙΙ.6. – от египетски език. 

E) Лексика с прабългарски произход – големият брой думи с 
прабългарски произход се обуславя от една страна от характера на текста 
– той не е литургичен и е свързан с реалии, названията на които 
славяните възприемат от езика на Аспаруховите българи, а от друга 
страна тези думи са вече интегрирани в книжовния език29. Наличието им 
в текста е показателно от гледна точка на локализацията на превода. 
Значението на лексемите в тази група е разнородно. Застъпена е сферата 
на държавното устройство и обществената йерархия (болꙗринъ, санъ), 
религията (кѹмиръ) и най-вече бита (багъръ, батогъ, бичьмогъ, ковьчегъ, 
кръчагъ, сапогъ). Сред тях най-забележителни са: 
балии 147а μάγος Γ.ΧV.5. 
батогъ 86б νευρά Β.ХΧ.3. 
бичьмогъ 100а, 101а,  113б,  119а  σαράβαρα  Β.ΧΧVΙΙΙ.2.; Β.ΧΧVΙΙΙ.6.; 
Β.ΧΧΧΙV.4.; Β.ΧΧΧVIΙ.7.  

III.4. Някои морфосинтактични особености 
От гледна точка на морфосинтаксиса преводът на ИТКПД се 

характеризира със следните черти: предаване на гръцки членувани 
инфинитиви със съществителни имена: отъкръвениѥ 198б τὸ 
ἀποκαλυφθῆναι Δ.ΧXΙ.2.; пагѹба предава веднъж на 135б τὸ πολεμεῖν 
Γ.VΙII.9., а втори път 287б τὸ ἀποθανεῖν Α.ΧΧVΙΙΙ.1.; конструкции с ꙗко 
/ ꙗкоже въвеждат спрегнати глаголи, най-вече в аорист – 217б ꙗкоже р(ч)е 
на древле пр(о)ркы., 229а ꙗкоже сътвориша всѧ страны но и в сегашно време: 
239б ꙗкоже їеремїа гл҃ть. Наред с формите на простия аорист закономерно 
се използват и форми на първия сигматичен аорист, които преобладават, 
но и са налични немалко форми на втори сигматичен аорист – 187а 
рекохомъ, 224а падохь, 251а вълѣзоша, 251б ѿвръгоша, 256б ꙋмроша, 256б 
постигоша. В текста не се регистрират задпоставени или предпоставени 
членувани форми. Формите за бъдеще време се образуват с богат набор 
от спомагателни глаголи – хотѣти, имѣти, быти, начѧти и събыти. 
Епизодично се използва задлогът дѣлꙗ 150б, 275, който превежда 
гръцкия предлог δία  Α.ΧVΙΙ.6.;  Г.ХVII.6. (в сравнение с редовната 
употреба на задлога ради), както и конструкцията льзѣ быти 261б, превод 
на грц. γίγνομαι  А.VII.6., което е един от характерните лексикални 
маркери на предпочитания на преславските книжовници. Срещат се и 
безпредложни употреби творителен и дателен падеж: 217б и закономь всѧ 
запечатлѣна и невѣдома члк҃омъ бѣахѫ; 231а и ѿнемогѫ(т) раби мои. гладъмъ и 
мечемь. и плѣномь; 133а и расѫж(д)енїе его врагомь твоимъ. Характерна 
                                                 
29 Андонова 2003: 244–250. 
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особеност е непоследователната употреба на дателен притежателен – 
168б-169а немѹ же зѫби бѣѧхоу желѣзни и ногътии мѣдѧни, 142а тъгда лице 
ємѹ прѣмѣни(с), наред с родителен такъв: 139б и цар҃(с)тво его и роды и ро(д) 
142а цр҃ь и болѧре его. и женимы его. и кърмьници его. 

III.5. Hapax legomena 
С този термин се отбелязват лексеми, които се срещат единствено в 

настоящия писмен паметник. Терминът е твърде условен, тъй като не е 
възможно да се сравни лексикалният фонд на неиздадените паметници 
или на тези, към които няма приложени словоуказатели понастоящем. 
Както се посочи, използват се за сравнение класическите и утвърдени 
речници (LM; МСДЯ; SJS и СР), с уговорката, че те са ограничени по 
хронология и поради това обхващат определен кръг от паметници. 
Терминът следва да се разбира, че бележи лексеми, които не са 
засвидетелствани в нито един от наличните справочници, а не че те 
отсъстват от старобългарските паметници. Включват се и лексикални 
форми, които са производни на други думи от един и същи корен, които 
не са хапакси, както и такива, които имат разминавания в смисъла спрямо 
отбелязаните в речниците значения. В някои случаи hapax legomena се 
дължат на грешки на преписвача, породени от представата му, че дадена 
дума е написана неправилно и той я поправя според собствените си 
разбирания, например: житьница (животьница) 183а ἀποθήκη  Δ.Χ.3. 
Подобен е примерът с  жрьновьница (жеръвница) 270а μυλών  Α.ΧΙΙΙ.7. 
Паралели с четенията по преписите Аs и Тs (втора група) се дават 
единствено в частите на текста, които съвпадат с тези на Ка и Мо. 
Избрани примери: 

бичьмогъ (бичьмогы / бичьмози) σαράβαρα ‘шалвари’ – тази лексема 
се среща общо четири пъти в текста, но само във втора книга на 
Тълкуванието. 

Лексемата е налична на съответните места не само в преписите Мо и Ка, 
но и в ранния препис Сh, което доказва единния превод в идентичен 
контекст, тъй като думата несъмнено е характерен маркер – с това 
специфично значение и тази употреба. Явява синоним на гащи в 
архаичните паримейници и триоди. 

благоприѩтиво 282б εὐλαβές  Α.ΧΧΙΙΙ.1. ‘благочестие, 
благоприятие’. 

Не е отбелязано такова наречие в наличните справочници; лексемата е 
сродна на благоприѧтьнъ, която се среща в Супрасълския сборник (SJS 1: 
102). В МСДЯ (1: 102) е включена думата благоприꙗтьнъ, но е отбелязано, 
че превежда εὐπρόσδεκτος. 

благорастьнъ 277б εὐθαλής  Α.ΧVΙΙΙ.9. ‘хубав наглед и добър за 
ядене’. 

Думата е употребена в алюзия към библейски стих и предава дървото на 
живота в райската градина. В МСДЯ 1: 102 е регистрирана лексемата 
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благорасльнъ, но със значение за добре растяща трева и превежда εὐφυής. 
Miklosich (LM: 27) дава същата дума с идентичен превод. 

заграждениѥ 215а φραγμός Δ.ΧΧΧΙ.4. 
Думата ‘заграждение’, производна на глагола заградити, но 
съществителното липсва в познатите ни справочници. Изразът изцяло е 
редактиран в преписите As и Тs, като думата е заменена със ограда: 
Δ.ΧΧΧΙ.4. Мо Аs Тs 
ὁ ποιήσας τὰ 
ἀμφότερα ἓν καὶ 
τὸ μεσότοιχον 
τοῦ φραγμοῦ 
διαλύσας 

215а сътворивъ 
ѡбоѧ едино. и 
прѣградѫ 
заграж(д)енїа 
разоривъ. 

426а сътворивы 
ѡбоѧ едино, и 
срѣдостѣнїе 
ѡграды 
разоривы 

203а 
сътворивыи 
ѡбоѧ едіно. и 
срѣдостѣнїе 
ѡграды 
разоривъ 

заласти (залѣсти) 84б, 156а, 176б  κινδυνεύω  Β.ХΙΧ.1.;  Γ.ΧΧΙΙ.2.; 
Δ.V.6. 

Глагол със значение ‘намирам се в опасност’, ‘попадам в опасност’ не е 
отбелязан в речниците, въпреки че е налична дума залазъ ‘опасност’ (LM: 
212; МСДЯ 1: 924; SJS 1: 647 и СР 1: 523). Мястото е преосмислено в Аs 
и Тs: 
Гръцки текст Мо Аs Тs 
∆.V.6. ἵνα μή ποτε 
πολλὰ λαλῶν 
κινδυνεύσῃ. 
∆.VI.1.Ὅτι δὲ 
ἀληθῆ ἐστι ταῦτα 

176б да не много 
гл҃ѧ залѣзе(т). а 
ꙗкоже и истинна 
сѫ(т). 

408б да не 
мнѡ(г) гл͠ѧ 
занеже то, 
ꙗко(ж) истинна 
се сꙋть 

171а да не 
мнѡго гл͠ѧ 
занеже то, 
ꙗкѡ(ж) истина 
се сꙋть 

чесмина (чесвина) 291а πρῖνος Α.ΧΧΧ.3. ‘зелен дъб’. 
Тази лексема се употребява единствено в славянските преводи на 
историята за Сусана. Наличието ѝ едновременно в Тълкуванието и в 
Тълковните пророци е важен лексикален маркер, който недвусмислено 
показва общата езикова среда на двамата преводачи, тъй като 
наименованията на различните растения и техните видове са характерни 
за ясно разграничима говорна област (МСДЯ 3: 1503). 

ѹпатовати 200б ὑπατεύω Δ.ΧXΙΙΙ.3. ‘консул съм’. 
Лексемата е употребена еднократно в израза: ѡсмое на десѧте лѣти (ти)верїю 
цр҃ю. оупатѫющѫ рѫфинѫ. и роувелиѡнѫ. гаию кесарю, превод на гр. ‹πεντε› 
και  δεκάτῳ ἔτει  Τιβερίου  Καίσαρος,  ὑπατεύοντος  Ῥούφου  καὶ 
Ῥουβελλίωνος Γαΐου Καίσαρος. В осталите славянски преписи Аs, Ка, 
Тs се пази същото четене. Пример за буквално предаване на гръцкия 
глагол със старобългарски вербален формант -ова-. Глаголът е 
производен на думата ѹпатъ <80б στρατηγός Β.ХV.4. Не е регистриран 
подобен глагол в нито един от справочниците.  
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III.6. Редки лексеми в ИТКПД, характерни за определен кръг 
паметници 

Следващото изброяване на лексеми от ИТКПД е подчинено на 
критерия да се изтъкне определен определен набор от думи, които 
представляват лексикални маркери за ранните старобългарски 
паметници. Обзорът не е изчерпателен, нито има претенцията за пълнота.  

капарь 191а κάππαρις Δ.ΧV.2. 
Предава значението на храста ‘каперси’, налична в препис на Лествицата 
на Йоан Климакс от 1647 г. (LM: 283).  

клѧпышь 191а ἀμύγδαλον Δ.ΧV.2. 
Думата със значение ‘бадем’ е засвидетелствена в Шестоднева на Йоан 
Екзарх в препис от 1263 г. (LM: 292). 

жѧжель (жажелѧ) 209а κλοιός Δ.ΧΧVΙΙ.2.  
В израза: и погѫби(т) твьрды а лю(д) ст҃ы. и ꙗрьмъ жажелѧ его исправи(т) е със 
значение ‘нашийник’ е отбелязано в Тълковните пророци и Изборника от 
1073 г. (LM:203; МСДЯ 1:840).  

въскръмлениѥ 253б ἀνατροφή Α.Ι.1. ‘изхранване’. 
Срезневски дава сведение, че лексемата се среща в Пандектите на 
Антиох от ХI в. (МСДЯ 1: 408). Miklosich (LM: 103) отбелязва, че думата 
се среща в Кръмчая от 1262 г.  

истиньникъ 239б ἀληθής Δ.ΙL.5. ‘праведник’. 
Лексема за деятел с формант -никъ. Среща се в Пандектите на Антиох и 
Златоструй (LM: 268; МСДЯ 1: 1146).  

лѫковати (лѫкавати) 236а κακοηθίζομαι Δ.ΧLVΙΙ.6. ‘лукавствам’. 
Лексема, която е фиксирана в Изборника от 1073 г. и в Пандектите на 
Антиох (МСДЯ 2: 52). Miklosich (LM: 358) също я отбелязва.  

прѣмьдивъ 223а δίκαιος Δ.ΧΧΧVΙΙ.4.  
Рядка лексема, която е засвидетелствана само веднъж в Супрасълския 
сборник (SJS 3: 462; СР 2: 506). 

прътъ (порътъ) 248б ποικίλος χιτών Δ.LVΙ.3. ‘дреха’. 
Лексемата е налична в голям кръг ранни паметници като евангелията, 
Тълковните пророци и словата на Григорий Назиански и др. Значението 
обаче в повечето от тях е на ‘парче плат’ или ‘фитил’. (LM: 716; МСДЯ 2: 
1753-1755; SJS 3: 403; СР 2: 458). 

прѣобразовати 272б προτυπόω Α.ΧV.5. ‘пресъздавам’. 
Среща се и в Пандектите на Антиох (LM: 740; МСДЯ 2: 1677; SJS 3: 
468; СР 2: 511). 

расхождениѥ 274а τὸ διεχωρίσθηναι Α.ΧVΙ.5. ‘разделяне’. 
Лексемата е отбелязана в Беседите на Григорий Двоеслов (LM: 793; SJS 
3: 621). 

*** 
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Общата характеристика на превода на ИТКПД насочва към 
сравнение с лексиката на Супрасълския сборник, особено с тези негови 
части, които имат по-архаични черти30. В Супрасълския сборник личат не 
само особеностите на два контаминирани дяла от текстове, но и на две 
ясно разграничими преводачески школи, по-архаичната от които е 
преходна между кирило-методиевата традиция и по-новата, 
установяваща се в Преслав. Наблюденията върху някои от лексикалните 
съответствия между Супрасълския сборник и ИТКПД могат да насочат 
към отговор на въпроса за времето на превод и неговата локализация. 
Привличат вниманието голям брой лексеми, характерни предимно за 
Супрасълския сборник, ще отбележим някои от тях: блажениє, валити сѧ, 
вышениє, вьседръжѧ, гонезнѫти, дѣлити, извънѫтрь, кръмлꙗ, лизати, 
лъжепослѹшьствовати, мѫдрити сѧ, начрьтати, неврѣжденъ, обавити, обавлѥниѥ, 
опечалити сѧ, похотѣниѥ, прикосновениѥ, прокъ, прѣмь, прѣмьдивъ, рѹмѣнъ, 
сквара, скврънавъ, сковрада, строи, съжежениѥ, тлъкъ, тольма, тѧжесть, ходъ, 
хоть, чародѣи, чѹвьствовати, ꙗрьмъ и др. Наред с това частично 
извлечение31, което показва богатството и широкия тематичен кръг на 
лексемите, налице са три съвпадения на аналогично предадени имена на 
лица едновременно в ИТКПД и Супрасълския сборник – роуфинъ 200б, 
което предава погрешно гръцкото Ροῦφος  Δ.ΧXΙΙΙ.3.  (СР 2: 627), 
саторининъ 200б-201а, предаващо с една сричка повече Σατορνῖνος 
Δ.ΧXΙΙΙ.3.  (СР 2: 645), и солѹнꙗне 246а Θεσσαλονικεῖς Δ.LΙV.5.  (СР 2: 
725). Съвпаденията на част от изброения по-горе лексикален материал с 
превода на Беседите на Григорий Двоеслов са несистемни и разнородни, 
затова не могат да бъдат включени в изследването на лексикалното 
разнообразие на ИТКПД. Прави впечатление, че част от идентичните 
лексеми имат установен прабългарски произход – батогъ, болꙗринъ, 
бъшиѭ, кръчагъ, санъ и др.  

От настоящото предварително изследване се вижда, че се откриват 
множество лексеми, които са характерни за ранни паметници, датирани 
около първата половина на Х в., които свидетелстват за древността на 
превода. Съвпадението на голям брой от тези редки лексеми с 
аналогични по значение в съдържанието на Супрасълския сборник и 
Изборника от 1073 г. например показват, че Тълкуванието несъмнено е 
сред ранните преводни произведения в старобългарската литература. 
Наред с това е значим фактът, че са налични и голям брой 
прабългаризми, характерни за преславската редакция от Х в.. Тези 
първоначални наблюдения потвърждават широкия културен и езиков 
ареал на разпространение и обхват на ранната старобългарска литература 

                                                 
30 Мирчева 1977: 37–48. 
31 Сравнителното проучване между лексикалния фонд на Супрасълския сборник и ИТПКД 
може да бъде обект на отделен труд. 
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– от една страна се забелязва влиянието на по-авторитетната и свързана с 
мисията на св. св. Кирил и Методий книжовна традиция и с най-ранните 
преводачески решения, а от друга е налице стремежът за прилагане на 
една по-нов подход при превода, характерен за Преславската книжовна 
школа – склонност към превод по смисъл, лексикално разнообразие и 
вариране на синонимите, избягване на гърцизмите, навлизане на 
български думи от ежедневието. Бяха посочени и някои примери, в които 
определени гръцки лексеми или фрази получават в ИТКПД различен 
превод спрямо оригинала. Това насочва към извода, че книжовникът-
преводач не се е стремял да спазва предварително зададени норми, а се е 
придължал преди всичко към смисъла на гръцкия оригинал. В превода 
присъства осезателно говоримият език по българските земи и в някои 
особени случаи употребата на домашни изрази и лексеми не е било 
възможно да се ограничи. За съжаление тази традиция е прекъсната и не 
е възможно да приведем други примери за осъществяване на превод на 
подобен небогослужебен текст, което поставя Тълкуванието в една 
завидна позиция, дори спрямо вече утвърдените в покръстена България 
Евангелие, Апостол и Псалтир, които съставят т.нар. канон на 
старобългарския език и впоследствие в тях не са внасяни съществени 
изменения, а само отделни четения и стилистични поправки. Преводът на 
ИТКПД обаче показва редица иновации в лексиката и известен брой 
маркери, регистрирани от малък и достатъчно ограничен кръг други 
паметници. И така, в случая разполагаме с превод на богословско 
тълкувателно съчинение, което според спецификата си изисква 
многообразен терминологичен и понятиен апарат, сътворен 
изключително сполучливо, и който дава възможност за обогатяване на 
историята на старобългарския език през най-ранния му период. 

  
IV ГЛАВА. РЕЦЕПЦИЯТА НА ИПОЛИТОВОТО ТЪЛКУВАНИЕ ВЪРХУ КНИГА 

НА ПРОРОК ДАНИИЛ ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ ВЕКОВЕ 
Старобългарският превод на ИТКПД не остава затворен в рамките 

на своята традиция, а е обект на литературно възприемане на Балканите и 
в Източна Европа и получава широка рецепция, продължавайки 
съществуването си и успоредното си разпространение в разнообразни 
състави, често с различно съдържание и насоченост. Освен вече 
изброените и разгледани свидетели на пряката трансмисия на 
Иполитовото тълкувание, текстът, или по-точно части от него, са 
използвани многократно и са интерполирани в други състави, без оглед 
на това дали става дума за библейски цитати или за тяхната 
интерпретация. В много от случаите тези включвания не са разглеждани 
или дори обобщавани в научната литература, защото Иполитовото 
тълкувание не е достатъчно добре познато и публикувано в цялост. Тук 
ще се направи кратък обзор на литературната рецепция на ИТКПД и ще 
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се уточни мястото му в текстовото възприемане и оценка в писмените 
паметници. 

IV.1.Текстове с името на Иполит Римски в старобългарската книжнина 
IV.1.1. Откъсите с името на Иполит Римски в Симеоновия сборник 

(Изборник от 1073г.) 
Добре известно е, че Симеоновият сборник представлява най-ранната 

старобългарска антология, посветена на разясняване на християнското 
учение за Светата троица, за поучение и възпитание на новопокръстените 
християни и като средство за борба против ересите. Представлява един 
вид наръчник за основните християнски догми, обединяващ теми от 
етиката, поетиката, средновековната история, география и хронология, 
което е необходимо особено много за новопокръстените славяни32. П. 
Янева установява, че въпреки относителната устойчивост на 
съдържанието във византийската традиция, повечето гръцки текстове са 
подложени на допълнителна преработка, редакция и съкращения33. 

Фрагмент от ИТКПД: л.162в-163а: Нач: Что бѣ ꙗвивыи сѧ образъ 
навѹходоносорѹ…Край: ...и въставить н͠бсьноѥ цср͠ство ст͠ыихъ ѥже не истьлѣѥть. 
Съответства на пълния текст на Иполитовото тълкувание в друг превод, с 
редакция на текста и контаминиране на В.VII.1. и ∆.VII.2 още на гръцка 
почва – в състава на Анастасиевите въпросоотговори:  

Симеонов изборник Иполитово тълкувание 

162в: Что бѣ ꙗвивыи сѧ образъ 
навѹходоносорѹ. Образъ тъ образъ 
бѧше цѣсарьствѹ всьего мира въ нихже 
цѣсарствоваша. тогда вавꙋлонѧне акы 
глава 162г: злата образѹ сѹште. по 
томь же персе акы серебро. таче ѥлинесъ. 
отъ алькьсандра акы мѣдь по семь же 
римлѧне. акы желѣзо. имьже крѣпъци 
быша. таче прьсти ножьнии. да ꙗвѧть 
сѧ народьныꙗ власти. хотѧштаꙗ быти. 
раздѣлѧѥмы на десѧть прьстъ 
образьныихъ. въ нихъже бѣаше желѣзо 
размѣшено съ чрѣпинами. по семь же 
ѹкроти сѧ камыкъ не рѹками и порази 
образъ иконѹ. желѣзѹ бо съ чрѣпиноѭ 
съмѣшено и на коньць прьстъ 
съшьдъшѫ и несъгласьномъ ч͠лвкомъ 
къ собѣ сѹштемъ. что бо ѥ прокоѥ 
ожидати нъ х͠са съ небесе грѧдѹшта да 

В.VII.1. Ch 77б: образъ же ѥмѹ глава 
бѧше ѿ злата чистааго. рѹцѣ и пьрьси 
и мьшьци ѥмѹ сребрьны. чрево и стегнѣ 
мѣдѧнѣ. лъсти желѣзнѣ. ногѹ часть 
желѣзна…часть же ѥю 77в: глиньна. 
видѧаше. до же и камы сѧ отъкрѹти 
безд рѹкѹ. и порази образъ въ нозѣ 
желѣзнѣ и глиньнѣ. и истьни до 
коньца. тъгда истьниша сѧ въ кѹпь. 
глина желѣзо мѣдь. сребро злато … 
79а: желѣзо съмѣшено съ глиною. 
съмѣсъ бѹдеть племена ч͠лкомъ. и не 
прилѣ 79б плѧщии сѧ къ себе дрѹгъ 
къ дрѹгѹ. ꙗко же и желѣзо не 
съмѣсить сѧ глиною. и въ д͠ни црь 
тѣхъ. въставить б͠ъ нб͠сьныи цр͠ьство. 
ѥже въ вѣкъ не истьлѣеть 
∆.VII.2. Мо 178а: ꙗко злато нарече 
вавѵлоньское цр҃(с)тво еже есть львица. 

                                                 
32 Thomson 1993: 46; Славова 2009б: 288–290. 
33 Янева 2015: 48.  
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мирьскаꙗ 163а ц͠рства прѣстави и 
въставить н͠бсьноѥ цс͠рство стыихъ ѥже 
не истьлѣеть.  

в҃. сребро же пьрьское и мидьское 
цр҃(с)тво еже е҃(с) мьчька. г҃. по томь 
мѣдь елинньское цр҃ьство иже владѣ 
алеѯанд҃ръ македоньскыи. иже е҃ рысь. д҃ 
по томь гл҃ть лысты желѣзнѣ да 
ꙗви(т) звѣ(рь); 

178б: и ромеи сѫщи твьрдо акы 
желѣзо 

От съпоставката се вижда, че двата текста са преведени от 
различен гръцки текст и при първообраза на Изборника от 1073 г. той е 
бил ревизиран и значително съкратен. Ясно откроима при 
старобългарския превод е разликата и на лексикално равнище между 
двамата преводачи – глина срещу чрѣпина; ромѣи срещу римлѧне и др. 
Пасажът представлява един от най-популярните и често преповтаряни 
места за редуването на земните царства. 

IV.1.2. Откъсът с името на Иполит Римски в историко-
апокалиптичната литература 

Драголовият сборник34 е изписан на пергамент, в обем от 272 
листа, 140 Х 100 мм, по 20-23 реда на лист. Датира се към третата 
четвърт на ХІІІ в. и изписан от поп Василий Драгол, откъдето и 
названието му. Ортографията му има рашки особености. Представлява 
сборник със смесено съдържание, в който преобладават тълкувателни 
текстове и различни апокрифи. Сборникът съдържа сръбска преработка 
от ХІІІ в. на Беседа против богомилите на презвитер Козма, апокрифната 
Повест за кръстното дърво на поп Йеремия, както и други апокрифи: 
Видение и Тълкувание Даниилово, Пандехово пророческо сказание, 
Видение на пророк Исая и Откровение на Методий Патарски. Текстовете 
са отбелязани най-напред от М. Соколов35 и са публикувани 
първоначално от П. С. Сречкович36. Приема се, че по-голямата част от 
съчиненията в сборника са старобългарски по произход, компилативни и 
оригинални, създадени през втората половина на ХІ и през ХІІ-ХІІІ в.37  

Непосредствено след Видение и Тълкувание Даниилово в цикъла от 
Драголовия сборник са поместени още два текста, причислени от 
книжовника също към „тълкуванията”: л. 2476: Слово ст҃го Полута римьскаго 
ѡ тльковании Даниловѣ; л. 2486: Слово стго. Оупатиа ѥфеськаго. ѡ томь ког(д)а 
скончаниїе вѣка сего боудеть. Първият откъс насочва към съпоставка със 
Слово за Антихриста на Иполит Римски. Аналогичен текст, отговарящ 
на това съчинение обаче не се открива. Преписът в Драголовия сборник 
не съвпада по съдържание нито с екцерптите, включени в Изборника от 

                                                 
34 Штављанин-Ђорђевиђ, Гроздановиђ-Паjиђ, Церниђ 1986: № 167, 355–361. 
35 Соколов 1888: 19. 
36 Срећковић 1890: 14. 
37 Милтенова 1991: 135–144. 
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1073 г., нито с най-ранния цялостен превод, запазен в препис Ch и Mo. 
Както Словото на Иполит Римски, така и това, което се приписва на 
Ипатий Ефески в Драголовия сборник, изглежда са били преведени от 
недостигнал до нас гръцки източник, в който са били в съседство. 
Текстът е издаден38, а гръцкият текст е открит от I. Ševčenko39 и издаден 
по ръкопис Scurialensis gr. Ψ-III-7 от 900–930 г., заглавие: Ἀπαρίθμησις 
τῶν  χρόνων  τῆς  συντελείας, с разночетения по друг препис от ХI в. 
Издателят отбелязва, че голяма част от историко-апокалиптичните 
произведения, както и преработките на по-ранни текстове, се появяват 
именно около 1000 година, защото от рождението на Иисус са изминали 
толкова години и това е предвещавало Апокалипсиса за средновековния 
човек. За автора е очевидно, че за основа на текста е послужило 
изчислението за края на света на Иполит, заложено в Тълкуванието на 
Книга на пророк Даниил. Извадката е съставена от популярни места и 
позовавания на ИТКПД, но без пряка релация с пълния му текст.  

 
IV.2 Рецепцията на Иполитовото тълкувание в руската 

традиция 
IV.2.1. Повесть временных леть, трета редакция 

Повест за отминалите години (Повѣсть времѧньныхъ лѣтъ) е най-
ранният руски летописен свод, съдържащ исторически данни и 
интерпретациите им от 850 до 1110 г., съставена от монаха Нестор в Киев 
около 1113 г. Произведението е съхранено в няколко редакции, като към 
някои от тях са добавяни различни източници и други текстове, които 
нямат общо с първоначалния вариант на хрониката, и насетне 
произведението обхваща компилативен състав, съдържащ исторически 
данни до 1200 г. Уникалността му се продиктува от факта, че това е 
първата хроника на източните славяни40. Към разказа за година 6619 
(1111 г.) в т.нар. трета редакция е поместен следният текст от 
Иполитовото тълкувание41:  
Гръцки текст на 
Иполитовото тълкувание 

Повест за 
изминалите 
години 

Текст на 
Иполитовото 
тълкувание според 
Mo 

 И се пакы ꙗкоже 
Иполитъ глаголеть 
толкоуеть Данила: 

 

Δ.ΧΧΧVI.2: ...ἐν ἔτει τρίτῳ 
Κύρου βασιλέως Περσῶν 
λόγος ἀπεκαλύφθη τῷ 

Въ лѣто третьее 
Кура царꙗ, азъ 
Данилъ  

221а: Въ третїе лѣто 
кура цр҃ѧ перьскаго. слово 
сѧ ѿкры данилѫ. немѫ 

                                                 
38 Tǎpkova, Miltenova 2011: 257–268. 
39 Ševčenko 2002: 561–578. 
40 СКК 1 1987: 337–343. 
41 Шрифтът е съобразен с изданието. 
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Δανιήλ, οὗ τὸ ὄνομα 
ἐπεκλήθη Βαλτάσαρ, καὶ 
ἀληθινὸς ὁ λόγος, καὶ 
δύναμις μεγάλη καὶ σύνεσις 
ἐδόθη αὐτῷ ἐν τῇ ὀπτασίᾳ. 
ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐγὼ 
Δανιὴλ ἤμην πενθῶν τρεῖς 
ἑβδομάδας, 

 
 
плакахъ ся три 
недѣли, 

же имѧ валтасаръ 
нарече. истинно слово. и 
сила велика. и разѫмъ 
данъ емѫ бы҃(с) въ 
видѣнїи. в(ъ) ты дн҃и 
азъ данилъ плака(х) 
три не(д)лѧ. 

ἄρτον ἐπιθυμιῶν οὐκ 
ἔφαγον, καὶ κρέας καὶ οἶνος 
οὐκ εἰσῆλθεν εἰς τὸ στόμα 
μου, καὶ ἄλειμμα οὐκ 
ἠλειψάμην ἕως τριῶν 
ἑβδομάδων τοῦ μηνὸς τοῦ 
πρώτου. 3.ἐταπεινοφρόνησα, 
φησίν, εἴκοσι καὶ μίαν 
ἡμέραν εὐχόμενος τῷ θεῷ, 
ἀπαιτῶν παρ᾿ αὐτοῦ 
ἀποκάλυψιν μυστηρίων. 4. 
καὶ δὴ εἰσακούσας ὁ πατὴρ 
ἀπέστειλεν λόγον ἴδιον, 
ἐνδεικνύμενος τὸ μέλλον 
ἀποβῆναι δι᾿αὐτοῦ, καὶ δὴ 
ἐγένετο παρὰ τὸν ποταμὸν 
τὸν μέγαν· ἔδει γὰρ ἐκεῖ τὸν 
παῖδα δείκνυσθαι, ὅπου καὶ 
ἁμαρτίας ἀφίειν ἔμελλεν. 5. 
„καὶ ἦρα“, φησίν, „τοὺς 
ὀφθαλμούς μου καὶ εἶδον, 
καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ εἷς 
ἐνδεδυμένος βαδδίν“. 

перваго же мѣсяца 
смирихъ ся, моля 
Бога дний 20 и 1, 
прося отъ него 
откровенья тайны; 
и оуслышавъ отець 
поусти слово твое, 
кажа хотящее быти 
имъ, и бысть на 
велицѣ лѣпо 
бяшеть тоу ся 
явити. идѣже 
хотяше и грѣхы 
отпоущати; и 
возведъ очи свои, 
видѣхь, и се моужь 
одѣянъ въ багоръ. 

по 221б хотьна ѹкрѫха 
не вкѫси(х) ни мѧса. ни 
вино въниде въ ѹста 
моѧ. ни маслъмь сѧ 
помаза(х). до три 
не(д)ль перваго же рече 
мц҃а смѣри(х) сѧ молѧ б҃а 
дн҃їи. ка҃. просѧ ѹ него 
ѿткровенїа таинъ. 
ѹслышав же ѿц҃ь пѫсти 
слово своє. кажа 
хотѧщаꙗ быти имъ. и 
бы(с) на велицѣи рѣцѣ. 
лѣпо бѣꙗше сн҃ѫ ꙗвити. 
идѣже хотѧше и грѣхы 
ѿпѫщати. и възведо(х) 
ѡчи свои и видѣ(х). се 
мѫж(ь) єдинъ ѡдѣнъ 
въ багъръ. 

От направените съпоставки се вижда, че откъсът в Повесть 
временных лет представлява изборна извадка от ИТКПД, но тази извадка 
следва доста точно традицията на първоначалния старобългарски превод 
на Тълкуванието, отразена в преписи Ка и Мо. Тези части отсъстват в 
разклонението, представено от преписи Kb, As и Ts. Това се вижда и в 
сравнение със съответния гръцки текст. Без съмнение руският книжовник 
е познавал именно първоначалния пълен превод. 
IV.2.2. Изборник от ХIII в. 

Т.нар. Изборник от ХІІІ в. се пази в Руската национална 
библиотека, Санкт Петербург, № Q.п.І.1842. Обхваща 196 л. пергамент, 
изписани с уставно писмо. Представлява сборник от тълкувания 
предимно на текстове от Стария и Новия завет, част от тях под формата 
                                                 
42 СК 1984: 278–279; Wątróbska 1987. 
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на въпроси и отговори. Ръкописът е руски по произход и се приема, че е 
писан от книжовник от Новгородската школа. Част от 77-те статии 
предположително възхождат към старобългарски архетип. Съществува 
хипотеза, че друга част от откъсите, съставящи флорилегия, са 
превеждани отново от съответни гръцки източници. На л. 124а-124б е 
преписан текст под заглавие О видѣнии Даниловѣ. Кратката статия съдържа 
библейските стихове от Дан 7:2-8, както и извадка от тълкуванието за 
природата на зверовете – като се предполага, че е превод на Catena 
Iohannis Drungarii към Иполитовите тълкувания на Книга на пророк 
Даниил43, но името на Иполит Римски липсва. 
IV.2.3. Иполитовото тълкувание в ръкопис Унд. 1, ХV в. (ок. 1423г.) 

Ръкопис №1 от сбирката на В. М. Ундолски, ХV в., формат F о, 
обхваща 476 листа хартия44. Обемният ръкопис съдържа почти всички 
старозаветни книги и извлечения от т.нар. Елински и Римски летописец 
от първи вид, Последно видение на пророк Даниил45, хризми на Лъв 
Мъдри, извадки от Скитския патерик, Апокалипсис без тълкувания, 
Песен на песните без тълкувания, изброявания на пророците и други 
справочни материали. 

Пръв А. А. Шахматов разглежда Унд. 1 (1423 г.) заедно с ръкописа 
от сбирката на Троицко-Сергиевата лавра №72846 и той посочва, че тези 
два паметника са съставени в първата си част от старозаветни книги, сред 
които са „видения прор. Даниила с толкованиями Ипполита и внесенные 
между отдельными видениями вставками из Амартола и других 
источников”47. Той обобщава съставите на тези два паметника и ги 
нарича Елински и Римски летописец от трети вид (ЕРЛ 3). Изброява 
главите от Книга на пророк Даниил по следния начин: II, III, IV, VII, V, 
IX-XI, XIV. Иван Евсеев (LXVIII, под № 43) дава подробни сведения за 
Унд. 1 и посочва, че съдържанието му започва от Дан. 4:27 и след това 
предава описанието на главите, следвайки идентификацията на 
Шахматов, като не прави свои собствени наблюдения: II, III, IV, VII, V, 
IX-XI, XIV. И. Евсеев достига до заключението, че текстът в състава на 
ТСЛ 728 и Унд. 1 се отнася към т. нар от него симеоновски превод на 
Книга на пророк Даниил и го отнася към ЕРЛ 3. Ръкописът от Троице-
Сергиевата лавра № 728, който днес се пази в РГБ, Москва, датиран към 
ХIV в., се състои от 392 листа бомбицин, изписан е с полуустав. Съдържа 
Петокнижието, извадки от книги Царства, Хронографската Александрия 
и др. ЕРЛ 3 е описан и от О. Творогов48. Той подробно характеризира 
извадките, но се ръководи единствено от бележките на И. Евсеев, които 
                                                 
43 Каталог памятников 2014: 36. Вж. CPG C 75. Гръцки текст не е издаван. 
44 Ундольский 1870: 1–9. 
45 Tapkova, Miltenova 2011: 307. 
46 Арсений, Иларий 1879: 116–117.  
47 Шахматов 1899: 14. 
48 Творогов 1975: 262–274. 
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от своя страна са базирани на заключенията на Шахматов. Отбелязва, че 
в ТСЛ 728 има тълкувания на глави IV, VII и VIII, но липсва самият текст 
на тези глави, от глави Х и ХI са налични само малки фрагменти49. 
IV.2.4. Иполитовото тълкувание в руските хронографи 

Руските хронографи представляват компилативни състави, 
възникнали въз основа на преводите на вече съществуващите във 
Византия исторически произведения. Хронографите включват световната 
история „от Сътворението на света” последователно по години и я 
свързват със съвременни на съставителите събития. Съставянето на 
хронографите се осъществява чрез комбиниране на извадки от 
библейските книги с текстове от някои от съществуващите преводни 
хроники на Йоан Малала и Георги Амартол, и друг изворов материал. 
Известно е, че руската хронографска традиция най-добре е представена в 
т.нар. Елиниски и Римски летописец, историята на текста на който се 
дели от изследователите на две основни групи: Елински и Римски 
летописец 1 (ЕРЛ 1), състоящ се от уводна и основна част и Елински и 
Римски летописец 2 (ЕРЛ 2)50. В състава на ЕРЛ 1 влизат три основни 
блока, в основата на които са Хрониката на Георги Амартол, Хрониката 
на Йоан Малала, и т. нар. Хронографска Александрия. В този хронограф 
е инкорпориран и Именника на българските ханове. Т.нар. ЕРЛ 2 може 
условно да се раздели на уводна част, която съвпада с уводната част на 
Елински и Римски летописец 1, и основна част. В нея влиза Хрониката на 
Георги Амартол със съкращения, текста на Хрониката на Йоан Малала с 
преработка и допълнения, както и други източници51. Включените части 
от Книга на пророк Даниил започват с историята за Сусана и двамата 
старци и главите следват така: ΧΙΙΙ, Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V, VII, VIII, VI, X-XI, 
XIV. Втората редакция на Елинския и Римски летописец (ЕРЛ 2 ) е 
създадена предположително през ХV в., не по-късно от 1453 г., като се 
смята, че в основата ѝ е положен архетипен състав, близък до ТСЛ 728 и 
Ундол. 1. ЕРЛ 2 има две разновидности – Академична (характеризира се 
с различна подредба на фрагментите), като за основни преписи се смятат: 
ръкопис № 162 от сбирка Пискарьов (преписан през 1485 г. от Иван 
Черни), Руска държавна библиотека в Москва; ръкопис № 33.8.13 от ХV 
в., Библиотека на РАН в Санкт-Петербург; ръкопис от Кирило-
Белозерската сбирка – 11/6 от РНБ в Санкт-Петербург и др. Втората 
разновидност е наречена Чудовска според основния препис от Чудовата 
сбирка, ГИМ 51/353, Москва. Тази втора редакция е от изключителна 
важност, тъй като тя лежи в основата на голяма част от по-късната руска 
хронографска традиция. 

                                                 
49 Творогов 1975: 67. 
50 Зависимостта между двете версии, както и между тях и т.нар. архетипна редакция е 
дискусионна. Тук се придържаме към изследванията на О.В. Творогов (Творогов 1999). 
51 Творогов 1975: 127–135. 
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ЕРЛ 2. Л. 98: Святаго пророка Даниила о Сѹсанѣ и ина пророчьства его – 
по Тълковните пророци (Тр);  

Тр 245а: Бѣ мѫжь живыи въ вавѷлонѣ. имѧ же емѹ иѡакимъ и поꙗ 
женѹ еиже имѧ сѹсана дъщи хелкиева. добра ѕѣлѡ и боꙗщи сѧ 
бг҇а. 

ЕРЛ 2 98а: Бѣ мужь живы въ Вавѵлонѣ. Имя ему Иоакимъ, сынъ 
Иакимовъ. И поя жену, еи же имя Сусана, дщи Хелкиева, добра 
зѣло и сестра Иеремия пророка боящися Бога.  

ЕРЛ 2. Л. 104б: О образѣ тѣла и о трех отроцѣхъ. Видѣние Данилово 4. 
Съдържанието показва сверяване и допълване на текста на Тълковните 
пророци с ИТКПД. Това може да се илюстрира със следните примери:  

ЕРЛ 2 Тр Мо 

105а: И бысть егда 
оуслышаша людие. гласъ 
трѹбныи, сѹрининъ же и 
гѹслинъ. самъбиканинъ 
же и прѣгѹдниць. и 
съгласныхъ, и всего рода 
моусикиина 

249а: И бысть ег(д)а 
оуслышѧшѧ людїе. гласъ 
трꙋбьнъ. сиризинъ же и 
гѫсльнъ. самбикинъ же, 
и прѣгѫдничь. и 
съгласныи(х). и всего рода 
моусикїина 

81а: да всѧкъ чл҃къ иже 
ѹслышитъ гла҇(с) 
трѫбъ и пиполъ. и гѫсли 
и пищали. и пѣ҇(с). и всѧ 
хытрости мѹсикиѧ 

105а: иже аще оуслышитъ 
гласъ трѹбы, и пащалии 
же, пипель, и гѹсли и 
пищалии пѣснь, цѣвници 
же, и прѣгѹдници и всѧ 
хытрости моусикиискыѧ 

249б: да ꙗко слышите 
гласъ трꙋбы. пищалїи же. 
и гꙋсли. цѣвницѧ (ж) и 
прегꙋдницѧ. и пискъ. и 
всего рода мꙋсикїина 

81а: да всѧкъ чл҃къ иже 
ѹслышитъ гла҇(с) 
трѫбъ и пиполъ. и гѫсли 
и пищали. и пѣ҇(с). и всѧ 
хытрости мѹсикиѧ 

От приведените примери се вижда отчетлива контаминация между 
текстовете на Тълковните пророци и ИТКПД. Иполитовото тълкувание е 
използвано за добавка и разширение на Tp, особено в онези части, които 
не съвпадат по съдържание, а това от своя страна се дължи на различните 
преводи на Книга на пророк Даниил. Късната рецепция контаминира 
текстовете, не само поради голямото времево отстояние между 
осъществяването на преводите им, но и поради неразбирането, че това са 
два различни текста със самостоятелна традиция. За това свидетелстват и 
дублиранията в лексиката или на места нейната подмяна. Те са 
„сглобени” като отделни текстове със свой собствен авторитет и по този 
начин новото повествование изглежда по-пълно, създава се усещането за 
„значимост” на хронографа. Въпреки че се отдалечава от първоначалната 
функция на различните преводи, в рамките на хронографа се създава 
едно коренно ново поле на съществуване на Книга на пророк Даниил 
като част схващането за историята. 

О. В. Творогов отбелязва, че принципът за “мозаечна компилация” 
побеждава при съставянето на Елинския и Римски летописец 2, като 
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източниците се вписват един в друг, допълват се, обогатявайки 
изложението52. Иполитовото тълкувание и част от компилиран текст, 
различен спрямо първоначалния старобългарски превод, но създаден въз 
основа на него. 
IV.2.5. Книга на пророк Даниил във Великите чети-минеи 

Великите чети-минеи, състоящи се от 12 книги, по една за всеки 
месец, представляват обширен руски свод, в чийто състав влизат 
оригинални и преводни произведения с житиен, риторически и църковно-
учителен характер. Създадени са по замисъл на Макарий (1481/1482-
31.ХII.1563), новгородски архиепископ, в последствие митрополит на 
Москва и на цяла Русия, като своеобразен многотомен сборник на всички 
книги, необходими за „душеполезно” четене. Под датата 17 декември се 
отбелязват св. пророк Даниил и тримата отроци Анания, Мисаил и 
Азария53. Съчиненията са идентифицирани и описани подробно от 
Климентина Иванова54. ИТКПД или части от него липсват, вместо това са 
поместени текстовете от Тълковните пророци (без тълкувания), както и 
други популярни произведения. 
IV.2.6. Ръкопис от сбирката на Московската духовна академия № 217, 
ХVI в. 

Ръкописът е известен под заглавие „Сказание о трех пленениях 
Иерусалима: Навуходоносорово, Антиохово, и Титово”. Съдържанието 
му включва компилация от извлечения от т. нар. от И. Евсеев 
Методиевски превод на Книга на пророк Даниил (с най-ранен препис в 
т.нар Архивен хронограф), от Тълковните пророци и от ИТКПД. 
Извадките са включени веднага след Сказанието за пленяването на 
Иерусалим, което според Александър Горски и Капитон Невоструев е 
компилирано на гръцки в Константинопол през 1398 г., преведено е в 
Новгород през 1468 г. и по-късно е разделено на глави около 1503 г. 
Вероятно по-късно е осъществена и настоящата компилация. 
Иполитовото тълкувание е включено от л. 23а до л. 29б (части от Логос Г 
и от Логос ∆, със съкращения). Следват извадки от Александрията, от 
Хрониката на Георги Амартол и от Юдейската война на Йосиф Флавий. 
Съдържанието на ръкописа вероятно има връзка със състава на Архивния 
хронограф, като в текста са вмъкнати части от пълния превод на 
Иполитовото тълкувание. 
IV.2.7. Иполитовото тълкувание в ръкопис АП 138 от Национална научна 
библиотека в Лвов 

Сборник № 138 от сбирката на А. С. Петрушевич, Национална 
научна библиотека “В. Стефаник” – Лвов, е датиран от първата половина 

                                                 
52 Творогов 1975: 30. 
53 МЧМ 1904. 
54 Иванова 2008: 362–365. 
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на XVI в.55 Езикът има южноруски черти със следи от среднобългарски 
първообраз в някои текстове, в други се наблюдават руски езикови 
особености. Съдържанието му е разнообразно: Историческа палея, 
антилатински съчинения, апокрифи, тълкувания, въпроси и отговори, 
поучения и др. 

На л. 45б започва текст, чието съдържание е идентично с това на 
катената в Изборника от ХIII в. Q.п.І.18, Национална библиотека в Санкт 
Петербург – Видѣнїе еже видѣ пр͠(о)рокъ Данилъ. В ръкопис АП 138 текстът 
на катената свършва на л. 46а: ꙗко въ томь рож(д)ствѣ. сквръное его 
рож(д)ество бѫде(т). Наличието на този фрагмент в разглеждания ръкопис 
е важен факт, който насочва към източниците на неговия състав, 
вероятно руски по произход. На л. 167а започва извадка от Иполитовото 
тълкувание, от Логос ∆, но текстът е увреден и първите му оригинални 
думи са …акы р͠ы(с). и томѹ бѣхꙋ крила четыри. Това съответства на 
съдържанието на ръкопис Мо 168б: акы рысь. и тъи бѣѧхѫ крила четыри. 
По-късно има внесена добавка с по-дребен почерк на текст от началото 
на видението на Даниил за четирите звяра, което е значително съкратено. 
Текстът завършва на л. на л. 175а, което отговаря на Мо л. 243б: бѫде(т) 
бѣгъствоваше зимѣ, или въ сѫботѫ. Спрямо препис Mo се установяват 
съкращения и редакционни различия, но от идентифицираните текстове 
се вижда, че в АП 138 е налице пълния старобългарски превод на 
ИТКПД. Това е един рядък пример за изборна трансмисия на 
съчинението, който остава изолиран в ръкописната традиция. Не могат да 
се правят категорични заключения какъв е протографът на текста, но 
може да се предположи, че тези ексцерпти са почерпани от състава на 
хронограф, който е подложен на последвала редакция.  

IV.3. Иполитовото тълкувание в ръкопис от Букурещкия 
държавен архив №741, ХV-ХVI в. 

Ръкописът № 741 от Букурещкия държавен архив (оттук насетне Бук. 
741) се датира към края на XV или началото на XVI в. Езиково-
правописните особености насочват към заключението, че е писан от 
книжовник, който използва смесен правопис с руско-украинско влияние, 
наслоено върху евентуален среднобългарски първообраз. Сборникът, 
който съдържа разнообразни съчинения, например Откровение на 
Псевдо-Методий Патарски, Историческа палея и др. 

Първата част съвпада със съдържанието на препис Мо от л. 168а: 
гл҃ть оубо данилъ. видѣ(х) и се четыре вѣтри съ нб҃се. до л. 178б: по лысты(х) ѹбо 
желѣзны(х) ѡбраза что ѡстае(т) развѣ ногѫ., макар и с не малки съкращения 
на изложението. Изборът на сюжета е в най-общи линии редуциран до 
редуването на царете и царствата при наследниците на Александър 
Велики. Втората част на ексцерпта, както вече се посочи, представлява 

                                                 
55 Свенцiцкий 1906: 219. 
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всъщност катената на Iohannis Drungarii на Иполитовите тълкувания на 
Книга на пророк Даниил. Този факт свидетелства за приемственост 
между превода, отразен в руския тълковен сборник от ХIII в. № Q.п.І.18, 
и АП 138, първата половина на XVI в., от Лвовската научна библиотека и 
настоящия препис. 

Приликите между двата текста – Бук. 741 и Mo са очевидни. 
Независимо от подборното предаване на Иполитовото тълкувание в 
молдавския препис, неговата зависимост от архетип, близък до Mo, е 
безспорна. Налице и в двата изследвани текста са следните черти: 1) 
общи четения, които се срещат само в тях; 2) преосмисляния и погрешно 
предадени места в Бук. 741 в сравнение с Mo; 3) пропуски в молдавския 
препис, които се дължат на подбора на текста. Доказателство, че 
ексцерптът спада към Иполитовото тълкувание, а не към Словото за 
Антихриста, е наличието на три малки пасажа, съдържащи се и в 
молдавския, и в руския препис, но които липсват в Словото за 
Антихриста: 

Бук. 741 Слово за Антихриста 
(според изданието на 
И. И. Срезневски) 

Тълкувание на Книга 
на пророк Даниил 
Mo 

(156б) и три ребра въ 
ꙋстѣ(х) е͠а бѣхꙋ срѣды 
зоубы еа. и тако глаах͠ѹ 
къ неи въстанииѧ и  
ѧж(д)ь плоти мъногы. въ 
слѣ(д) же сего видѣ(х). и 
се дрѫгы ѕвѣрь аки рысь 

и три ребра въ оустѣхъ 
еи. видѣхъ и се звѣрь 
третїи. акы рысь. 

и (т)ри ребра въ оустѣ(х) 
еи бѣѧхѫ средѫ зѫбъ еѧ. 
и тако гл҃аахѫ к неи. 
въстани ꙗжь плъти 
многы. въ слѣдъ же сего 
видѧ(х). и се дрѫгы 
звѣрь акы рысь. 

Преписът в Бук. 741 е несъмнено доказателство, че преводът на 
ИТКПД съществува продължително време и е бил разпространен в 
широк ареал. Преписът Mo от 1519 г. и изследвания ръкопис са почти 
едновременно възникнали в две различни писмени традиции, но с големи 
сходства и издават общ първообраз, който е претърпял минимални 
промени. Среднобългарският правопис е показателен за книжовната 
традиция в Молдова. От друга страна от приведените примери се вижда, 
че текстът от ръкопис № 741 от Букурещкия архив съдържа 
индивидуални четения, които се дължат на преосмисляния и неразбиране 
на текста. Редакцията, отразена в букурещкия текст (или в неговия 
архетип) има значителни съкращения спрямо Иполитовото тълкувание, 
т.е. както вече беше казано, преписът (или неговия първообраз) 
представлява извадка, следваща своя вътрешна логика, показвайки 
съзнателен подбор. Като свидетелство за историята на текста на ИТКПД, 
Бук. 741 съдържа черти, които го правят уникален и е база за преоценка 
на възприемането на съчинението на Балканите. Той се включва в 
състава на ръкописа като историко-апокалиптично съчинение, а не като 
тълкувание на библейска книга. 
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Рецепцията на ИТКПД е предимно в руската хронографска традиция, 
какъвто е случаят с Елински и Римски летописец 2. ИТКПД се явява 
есхатологическа основа на Летописеца, тъй като е неизменна част от 
концепцията за история и историчност в Русия през Средновековието, 
особено заради старозаветните глави втора и седма на Книга на пророк 
Даниил. Иполитовото тълкувание се контанимира с текстове от 
Тълковните пророци, Хрониката на Георги Амартол и от Александрията 
и престава да изпълнява функцията на коментар, а се превръща в 
източник на информация за световната история и за нейното осмисляне. 
Потвърждение за това, че се схваща като историческо произведение е 
сливането му с Повест за превземането на Йерусалим в някои случаи. 
Трябва да се отбележи, че заетите части от превода на Книга на пророк 
Даниил в състава на Тълковните пророци, съчетани с превода на 
Иполитовото тълкувание, съдържащи сходни четения, не влизат в 
конфликт – извадките от двата превода са уважавани еднакво и са 
възприемани като авторитетни – и поотделно, и заедно. Те оформят 
Елински и Римски летописец 2 във вида, в който го познаваме, едно 
поливалентно историческо съчинение. Изследователите свързват 
пренасянето на традицията на Тълковните пророци и ИТКПД в 
хронографията с новгородското книжовно наследство, в което те са 
съхранени56. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Византийската традиция на ИТКПД е изследвана в продължение на 

няколко столетия, започвайки от XVI в.. Въпреки че могат да се правят и 
допълнителни проучвания, крайният резултат е едно класическо 
критическо издание на гръцкия текст, осъществено през 2000 г. от 
последователите на Marcel Richard въз основа на неговия дългогодишен 
труд. Съчинението е запазено в ограничен брой гръцки преписи (от Х до 
XVI в.), те са фрагментарни, съдържат отделни части от Тълкуванието и 
повечето от тях не винаги следват четирикнижното деление. Основният 
препис, станал база за критическото издание, е от сбирката на манастира 
Ватопед (А) е от Х в., но е разделен на части и днес се намира в различни 
хранилища. Редът, по който се възстановява този единствен цялостен 
препис от Тълкуванието на Иполит върху Книга на пророк Даниил, е 
следният: 1) Ватопед 1213, 15v-20v, 28r-35v; 2) Paris 682 15r-22v; 3) 
Ватопед 290: 140r-147v, 1r-40v; 4) Санкт-Петербург 346: 1r-1v; 5) Ватопед 
290: 41r-45v. В помощ на изследователите са още три преписа – в 
ръкопис от сбирката на манастира Метеора 573 (Е), Х в.; ръкопис от 
остров Халки № 11 (B), ХV–ХVІ в. и от колекцията Chigi gr. 36 (R.VII.45) 
(J) от XI в., както и катените (C), които са съхранени в няколко преписа. 
Преписите имат свои индивидуални езикови черти и композиция, 
формално разделящи ги на две групи – едно така наречено “балканско” 

                                                 
56 Плюханова 2003: 28–29 и посочената библиография. 
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разклонение, към което принадлежат преписи А и Е, и второ 
“малоазийско”, към което спада препис В. Важно е да се посочи, че 
препис Е от манастира Метеора е най-сходен със славянските ръкописи, 
освен това той съдържа и Слово за Христа и Антихриста, което 
недвусмислено сближава византийската и славянската традиция на 
предаване на текста. 

Използваните в това изследване славянски преписи са седем на брой 
и са руски по произход: Погодински кирилско-глаголически листове, 
сбирка на Погодин, № 68 (Po), от ХІ–ХІІ в.; ръкопис от сбирката на 
Чудов, №12 (Ch), от ХІ–ХІІ в.; препис от Кирило-Белозерския манастир 
№53/1130 от 1492 г. (Kb), препис от Сийския манастир №92, днес в 
Архангелската сбирка, №Д 171 от края на ХV – началото на ХVІ в. (As), 
препис от Петрозаводск, №74 (71), по-рано от библиотеката на 
Петрозаводската архиепископия №11, от ХV в. (Ka), препис от 
Волоколамската сбирка №486, бивша сбирка на Московската Духовна 
Академия от 1519 г. (Mo) и препис от Троицко-Сергиевата лавра №782, 
от ХVІ в. (Ts). От тях ръкописи Ch, As, Ka, Mo и Ts съдържат и Слово за 
Христа и Антихриста. Два от преписите – Ka и Mo предават най-пълно и 
последователно първообраза на ИТКПД. Още N. Bonwetsch57 и M. 
Lefèvre58 обръщат внимание на славянската традиция по препис Mo и 
отчасти на Ch и я включват в тексткритичната работа върху 
Тълкуванието. Въпреки това пълно текстологическо проучване на 
превода на съчинението не е направено. И. Евсеев59 добавя отделни 
четения от препис Mo и Ch в критическия апарат на изданието на 
старозаветната Книга на пророк Даниил. Настоящото изследване на 
трансмисията на текста показа, че достигналите до нас свидетели 
взаимно се допълват и представляват стабилна основа за възстановяване 
на старобългарския превод. Доказателствата за единството на превода са 
от една страна макроструктурата на текстовете (подредбата на главите), 
и, от друга – липси на текст, общи грешки и преосмисляния, които 
обединяват преписите. В резултат на лингвотекстологическия анализ 
бяха установени две основни разклонения на преписите: 1) Ка и Мо; 2) 
Kb, As и Ts; ранните фрагменти Po (свързани пряко с архетипа) 
недвусмилено издават наличието на обща грешка в шест от седемте 
преписа; другият ранен свидетел Ch (съхранил архаични четеня) помага 
за възстановяването на началото на ИТКПД според неговия първообраз. 
Ръкописната традиция за предаване на пълния текст е очевидно 
нарушена между времето на създаване на препис Сh от ХI-XII в. и 
архетипа на преписите (ХV-XVI в.) и Мо (1519 г.). При обединяването на 
свидетелствата на Ch, Ка и Mo можем да получим един относително 

                                                 
57 Bonwetsch 1897: 2–4; 7. 
58 Lefèvre, Bardy 1947: 64–68. 
59 Евсеев 1905. 
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пълен и меродавен превод на старобългарски език на Иполитовото 
тълкувание; така например съдържанието на преписите Ch, Ka и Mo е 
напълно идентично в частта, озаглавена Ѡ трѣхъ отроцѣхъ. От своя страна 
As и Ts са съхранили липсващ текст в Ka и Mo, който вероятно е 
присъствал в техния хипархетип. Анализът на традицията показва 
недвусмислено, че за възстановяването на историята на текста е 
необходимо да се вземат предвид всички достигнали до нас свидетели. 

В славянската традиция произведението се разделя на 12 слова или 
видения, отделени с 13 самостоятелни заглавия, което е типично само за 
гръцкия ръкопис от Метеора 573 (Е), съдържащ и Слово за Христа и 
Антихриста, характерно и за славянската традиция. Този препис е важен 
свидетел и най-близък до славянския първообраз на превода, тъй като 
има сходна текстова композиция с него, а виденията са снабдени със 
заглавия, което не е обичайно за византийската традиция на текста на 
Тълкуванието. Това деление важи за всички по-късни руски преписи, 
които съдържат частично или по-пълно текста на Тълкуванието. 

Старобългарският превод предава цялостно гръцкия текст и 
сравнението с критическото издание убеждава, че преводачът е един. 
Преводът по обем и съдържание показва сходни черти с т. нар. 
“балканско” разклонение и недвусмислено насочва към мястото на 
превеждане и е отличителен за културните връзки на Балканите. Освен 
това центровете, от които се черпят образци за преводната книжнина, не 
са свързани толкова с Константинопол, а по-скоро с манастирските 
провинциални средища. Превеждането на ИТКПД на старобългарски 
език предполага специален интерес на книжовниците или поръчителите 
към това съчинение на Иполит Римски и, съответно – издирване на 
ръкопис с този специфичен като тематика текст.  

Отговорът на въпроса за наличието на взаимни влияния между други 
преводи или редакции на Книга на пророк Даниил от една страна и 
ИТКПД от друга, е отрицателен. В текстологичното изследване се 
привеждат примери от стиховете от Книга на пророк Даниил в частта за 
Сусана и тримата старци (глава 13) от ИТКПД и т.нар. Тълковни пророци, 
но без тълкувания, версия, която възхожда към глаголически първообраз, 
копиран от новгородския книжовник Упир Лихий през 1047 г., 
(използван е препис от Троицко-Сергиевата лавра № 89 от ХVІ в., Tp). 
Анализът доказва наличието на два независими един от друг превода на 
девтероканоничната книга, осъществени в близка езикова среда с малка 
времева разлика. 

Направен е също така анализ на перикопите от ИТКПД спрямо ранен 
пълен превод на Книга на пророк Даниил (засвидетелстван в преписа на 
т.нар. Архивен хронограф от ХV в., Ar), в сравнение с превода, включен в 
Tp, както и с богослужебния текст от Паримейника. Резултатите насочват 
към заключението, че са налични четири отделни превода на тази 
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старозаветна книга60. Някои близости с текста на Паримейника могат да 
се обяснят с косвеното въздействие на текста с богослужебна функция, 
поради неговото повторение в празничния цикъл и наизустяване от 
книжовниците. Преводът на ИТКПД не представлява лексикална или 
граматична редакция на паримейния текст, нито заема части от него, а е 
изцяло нов небогослужебен превод. 

В обзора на някои езикови особености на превода на ИТКПД се 
набелязват немалко лексеми, характерни за ранни паметници, датирани 
около първата половина на Х в., които издават древността на превода. 
Съвпадението на голям брой от тези редки лексеми с аналогични по 
значение в съдържанието на Супрасълския сборник и Изборника от 1073 
г. показват, че Тълкуванието се числи към ранните преводни 
произведения в старобългарската литература. Не без значение е, че е 
наличен лексикален пласт, свързван с преславската редакция от Х в.. 
Тези първоначални наблюдения потвърждават широкия културен и 
езиков ареал на разпространение и обхват на ранната старобългарска 
литература – от една страна се забелязва влиянието на по-авторитетната 
и свързана с мисията на св.св. Кирил и Методий книжовна традиция и с 
най-ранните преводачески решения, а от друга е налице стремежът за 
прилагане на по-различен подход при превода, характерен за 
Преславската книжовна школа – склонност към превод по смисъл, 
лексикално разнообразие, избягване на гърцизмите, навлизане на 
български думи от ежедневието, сред които са и редица прабългаризми. 
Посочени са и някои примери, в които определени гръцки лексеми или 
фрази получават в ИТКПД различен по смисъл превод спрямо оригинала. 
Книжовникът-преводач се е придържал към контекста на гръцкия 
оригинал, но са налице оригинални идеи и преводачески решения, а 
езиковото богатство и многообразие на текста са своеобразна връзка 
между ранните преводи, отразени в кирилометодиевски паметници, и 
използваните в Преслав преводачески модели. 

ИТКПД има показателна рецепция. Произведението се включва в 
руската хронографска традиция и се явява есхатологическа основа на 
Елински и Римски летописец от втори тип, тъй като е неизменна част от 
концепцията за история и историчност в Русия през Средновековието. 
Иполитовата творба се включва в Летописеца 2 с текстове от Тълковните 
пророци, Хрониката на Георги Амартол и от Александрията, 
преставайки да функционира като тълкувание, се превръща в източник на 
информация за световната история. Трябва да се отбележи, че заетите 
части от превода на Книга на пророк Даниил в състава на Тълковните 
пророци, съчетани с превода на ИТКПД, съдържащи сходни четения, не 
влизат в конфликт – извадките от двата превода еднакво са уважавани и 

                                                 
60 А. А.Алексеев изрично посочва, че трите паралелно издадени версии от Иван Евсеев 
отразяват различни гръцки оригинали (Алексеев 1999:154–155). 
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са възприемани като авторитетни – и поотделно, и заедно. Така се 
оформя Елински и Римски летописец 2 във вида, в който го познаваме, 
като едно поливалентно историческо съчинение. Чрез компилиране на 
различни произведения е постигната целта да се свържат старозаветните 
сказания с историята на Йерусалим и Константинопол, и целият този 
материал впоследствие да се пренесе върху оформящата се доктрина за 
Москва – Трети Рим. Първоначалният превод е преосмислен като 
историческо съчинение. Части от старобългарския превод на ИТКПД се 
включват в ръкопис № 138, сбирка на А. Петрушевич, от Научната 
библиотека в Лвов, ХVІ в. и в ръкопис № 741 от Държавния архив в 
Букурещ, ХV-ХVI в., които свидетелстват за разпространението на 
съчинението в Галиция и Молдова, но в друг тип състав – сборници със 
смесено съдържание. 

ИТКПД няма запазени преписи сред южните славяни. В Симеоновия 
сборник (Изборник от 1073 г.) в заглавията на отделни извадки се чете 
името на Иполит, но произходът на гръцката подложка е различен. Наред 
с това в историко-апокалиптичната литература са налице места, които са 
идентични или близки до определени части от текста на Иполитовото 
тълкувание, но сами по себе си представляват топоси, свойствени още за 
византийските съчинения с теми за Второто пришествие и Страшния съд. 

Една от най-популярните и често цитирани идеи на ИТКПД е 
свързана с редуването на царствата – алегорично представени чрез 
статуята, изградена от различни материали, и също така от образите на 
четирите звяра, които се свързват с великите царства на Античността. 
Актуалността му за българския читател се обуславя от свързването на 
Римската империя с Византия – те се явяват като едно и също царство – 
Мо 178а-178б: звѣ(рь) страшны и дивныи имѣюще зѫбы желѣзныѧ. и ногти 
мѣдѧнїа иже е(с). и҃нѣ владѫще и ромеи сѫщи. Така нареченият четвърти звяр 
представлява общност от различни народи, които се назовават ‘ромеи’, и 
обобщават представата за последното царство и идването на Антихриста 
– Мо 198б: и ставить ѡбавленїемь пришествїа его. ємѫ же е(с) пришествїе 
дѣанїаемь сотонинымь (2 Сол. 2:9). кто ѹбо бо е(с) прѣдрьжаи доселѣ (2 Сол. 
2:7). нъ четвертыи звѣрь емѫ же мимоше(д)шю лестьцю. Цитираният пасаж 
може да се интерпретира както в богословски, така и в конкретен 
исторически смисъл61. Старозаветният цитат (Дан. 2:31-47) за истукана, 
за състава му и за камъка, който го разрушава, намира място и в 
Пространното житие на Константин Кирил в полемиката с юдеите по 
време на Хазарската мисия. Славянските апостоли следват възгледа, че 
езическата Римска империя ще бъде заменена от Христовото царство, 
което трябва да подготви човечеството за Второто пришествие.  

Иполитовото тълкувание е комплексно произведение, обхващащо 
широк спектър от послания и неговата функционалност е важна в 

                                                 
61 Николов 2006: 201–205. 
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няколко насоки за средновековния човек: 1) осъществява убедителна 
връзка между старозаветните и новозаветните книги; 2) дава точна и 
прецизна информация за изчисляване времето на раждането на Иисус 
Христос и съобщава за предстоящата поява и вида на Антихриста; 3) 
поучава и подготвя праведните християни за събитията, съпътстващи 
неговото пришествие, давайки им напътствия за спасение на душите; 4) 
оборват се еретическите и езическите идеи, актуални и прокарвани от 
врагове на християните по времето на Иполит; 5) излага историческата 
смяна на царствата и тяхната съдба; 6) Тълкуванието изтъква като 
единствена и непоклатима вярата в единствения Бог, неговия син Иисус 
Христос и Светия дух чрез редица поучителни послания, в които 
присъстват не само тълкувателни похвати, но и елементи на проповед.  

Всички тези характеристики на ИТКПД, които го правят единствено 
по рода си произведение, могат да ни насочат към отговор на 
съществените въпроси кога, къде и защо е преведен текстът на 
старобългарски език. Сред посочените въпроси вероятно най-важният е 
защо анонимният преводач се е насочил именно към Слово за 
Антихриста на Иполит Римски и ИТКПД, които са били най-вероятно 
преведени заедно и са вървели в комплект, тъй като това може да ни даде 
отговор и за времето на осъществяване на преводите и тяхната 
локализация. На първо място са забележителни големите обеми и 
стилистичните специфики на двете произведения, които обикновено са 
обединени в една ръкописна книга. В запазените преписи на ранни 
старобългарски преводни съчинения рядко се намират съчинения с 
подобен универсален характер, като изключим Четири слова против 
арианите от Атанасий Александрийски в превод на Константин 
Преславски, Шестоднев на Йоан Екзарх, Богословие на Йоан Дамаскин в 
превод на Йоан Екзарх, Диалозите на Псевдо-Кесарий и сборникът 
Златоструй, а по-късно – Беседа против богомилите на Презвитер 
Козма. Според нас преводът на Слово за Антихриста и ИТКПД 
предположително е осъществен в България около края на IХ или в 
първите десетилетия на Х в., за което могат да се приведат следните 
аргументи: 

1) Мащабът му, сравнен с изброените произведения, преведени с 
конкретна цел и в определен момент, ни открива две съществени 
причини за целта на осъществяването на този превод: а) произведение с 
подобен обем не се превежда самоцелно, тъй като необходимите книги 
за нуждите на ежедневното богослужение в новопокръстената държава са 
Евангелието, Апостола, Псалтира, молитвеника, сборниците с 
химнографски и агиографски произведения, свързани с християнския 
календар. Богословските произведения за извънлитургична употреба са 
необходими за една много по-начетена в християнската догма аудитория; 
б) съдържанието му свидетелства, че е преведено, за да изпълни 
определена задача, породена от исторически превратности на времето. 
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Известно е, че например Четири слова против арианите на Константин 
Преславски са преведени през 907 г., а пък Беседа против богомилите 
през втората половина на Х в.. Очевидно и тези произведения не са 
създадени случайно – първото да послужи за укрепването на 
християнството в България и да ограничи появата на ереси, а второто е 
създадено за да се противопостави на разразила се вече ерес. 

2) Установено и отдавна аргументирано е мнението62, че 
Иполитовото тълкувание е преведено и записано на глаголица, за което 
свидетелстват 91 глаголически букви в препис Ро63. Употребата на 
глаголица е индикация, че преводът на произведението може да се 
свърже с ранния период на старобългарската литература. Възможно е 
преводът да е възникнал както в края на IХ в., така и в първите 
десетилетия на Х в.64. Т. Славова предполага, че преводът е осъществен 
около времето на превода на Тълковните пророци, хипотеза, която се 
опитахме да коментираме65. Фактът, че в Тълковните пророци липсват 
тълкувания към Книга на пророк Даниил може да се обясни, че вече е 
бил осъществен преводът на ИТКПД, който е обезсмислил последващ 
тълковен превод. Предполага се, че съчинението е пренесено в Киевска 
Русия не по-късно от ХI в., което се потвърждава косвено от извадката, 
включена в Повесть временных лет.  

3) Езиковите черти на превода на ИТКПД показват както следи от 
ранния Кирило-Методиев език и стил, така и някои признаци на новите 
преводачески модели, които се пораждат в Преслав. Преславските 
книжовни традиции не се ограничават до единично средище и похватите 
в превода се оформят стихийно, не са ограничени от определени норми, 
което ги прави невъзможни да бъдат датирани с точност. Дадени езикови 
предпочитания започват да се формират по времето на цар Симеон, т.е. в 
началото на Х в. Преводът на ИТКПД съхранява оригинални 
преводачески решения, които го обрисуват като един от образците на 
старата българска преводна литература, а и същевременно езиковото му 
богатство и многообразие са своеобразен мост между ранните преводи, 
отразени в класическите кирилометодиеви паметници и последвалото 
обогатяване на литературните жанрове с ново съдържание и модели. 
Преводът показва и редица иновации в лексиката и не малък брой 
прабългаризми, регистрирани в ограничен кръг други паметници. В 
превода същевременно присъства говоримият език на славяните по 
българските земи и употребата на домашни всекидневни изрази и 
лексеми е очевидна. Тези особености показват индивидуалните 
предпочитания и школовка на книжовника-преводач. 

                                                 
62 Ильинский 1929: 86–118. 
63 Милтенов 2009: 191–219. 
64 Славова 1999: 41–42. 
65 Славова 1985: 167–168. 
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4) От вече направените изследвания върху библейските цитати и 
езика на произведението се установи, че ИТКПД не зависи и не се влияе 
от други преводи и няма обусловеност между него и преводите на 
старозаветната Книга на пророк Даниил. Като изключение може да се 
посочи единствено вмъкването на кратък паримеен текст в преписите Ка 
и Мо, което обаче няма отношение към превода, а е възстановяване на 
механична повреда, осъществена на руска почва след ХII в..  

5) Спецификата на произведението издава няколко възможни 
причини за неговия превод – голямо историческо събитие, съпроводено с 
апокалиптични изпитания, на което трябва да се отговори по подобаващ 
начин. Ако за борбата с богомилите и другите еретици са създадени 
съответни текстове, то срещу какъв противник е преведено Иполитовото 
тълкувание? Единствената историческа личност, която би могла да се 
въплъти в образа на Антихриста, е княз Владимир I Расате (управлявал от 
889 до 893 г.), който по косвени свидетелства се опитва да възстанови 
езическите обреди. Както свидетелстват хронистите, той не само не 
тръгва по стъпките на баща си цар Борис Покръстител, но се стреми да 
ревизира неговата политика и дори да унищожи започнатото от него 
културно и книжовно дело. Свалянето на Владимир от престола и 
възтържествуването на християнството е отразено в календара – 
месецослов в сръбско апостол-евангелие от ХIII-ХIV в. под дата 28 март 
на л. 263: Чюдотворца Иларию ѡ͠ца. И побѣда кнеза бѹгарьскаа. Михаила. ѥгда 
бѣ сбор на нь Кро(т)ста рад66. А. Турилов, откривател на текста, доказва, че 
текстът е възникнал във връзка с потушаването на бунта на боилите 
срещу християнската вяра. Думата Кро(т)ста той разчита като повредено 
изписване на крьстъ в значение на ‘кръщение’.  

6) В полза на хипотезата, че Иполитовите произведения са 
преведени предположително около края на IХ в. или в първите 
десетилетия на Х в., говори съдържанието на Тълкуванието върху Книга 
на пророк Даниил, изложено по-горе, което интерпретира разрушаването 
на храма в Йерусалим, принуждаването на евреите да служат на езически 
божества и редуването на царствата, за едно от които е възприемана 
Византия – вероятно намерило своеобразен исторически аналог в 
новопокръстената българска държава. Краят на ІХ и първите десетилетия 
на Х в. са благодатно и исторически обусловено време за създаването и 
превеждането на проповеди и други тълкувателни творби от български 
автори като Климент Охридски, Константин Преславски и Йоан Екзарх, в 
които е изказана неприязън към езичниците и еретиците, разяснява се и 
се утвърждава християнската вяра, към които спада и Иполитовото 
тълкувание. 

7) Косвено потвърждение за датировката на превода може да се 
изведе от наличието на царска миниатюра в датирания около края на ХI – 
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началото на ХII в. препис Ch, съдържащ и Слово за Христа и 
Антихриста, която миниатюра вероятно изобразява инициатора на 
превода или неговия поръчител, според някои учени вероятно княз 
Борис67, и показва, че текстът е бил предназначен за високообразованата 
аудитория, имаща достъп до царската библиотека.  

Иполитовото тълкувание представлява един от ярките образци на 
старобългарската преводна литература – единственото цялостно 
екзегетично произведение, достигнало до нас. Старобългарският 
книжовник, извършил превода, е бил високо образован и много добре 
школуван в разбирането на сложната богословска материя. Може да се 
предположи, че е работил в манастирско средище с богата библиотека. 
Изключително ценни за нас са резултатите от изследването на неговия 
език, богатството на лексиката и майсторски овладяната техника на 
предаване на текста. Преводът на това елитарно произведение е бил 
създаден вероятно с цел да запълни познанията на българите за 
световната история и християнската есхатология, както и да служи за 
нейното авторитетно обяснение. 
 
Приложения 
Таблица 1  
Макроструктура на славянските преписи 
Таблица 2  
Библейските цитати в девтероканоничната книга за Сусана в ИТКПД и 
Тълковните пророци 
Таблица 3  
Взаимоотношение между критическото издание на гръцкия текст  
и славянските преписи 
 
Издание на текста 
По препис № 486 от Волоколамската сбирка, бивша сбирка на 
Московската Духовна Академия, днес се съхранява в Руската държавна 
библиотека в Москва (Мo). 
 
Речник-индекс 
Старобългарско-гръцки индекс. Гръцките лексеми са предадени спрямо 
критическото издание на Marcel Richard (2000). 
 

Библиография, цитирана в автореферата 
 Алексеев 1988: Алексеев А., Кирилло-мефодиевское переводческое наследие и 

его исторические судьбы. (Переводы св. Писания в славянской 
писмености). – В: История, культура, етнография и фольклор славянскиих 

                                                 
67 Турилов е на мнение, че това изображение е на цар Симеон. Турилов 2010: 41. Това 
мнение споделят и други автори. 

 57 
 



народов. Х Международный съезд славистов. София, Сентябрь,1988 г. 
Доклады советской делегации, ред. И. Костюшко. Москва, Наука, 1988, 
124-145.  

Алексеев 1999: Алексеев, А.А. Текстология славянской библии. Санкт 
Петербруг, 1999.  

Ангушева-Тиханова, Джонсън, Димитрова 2010: Ангушева-Тиханова, А., М.-
А. Джонсън и М. Димитрова. Атонската редакция на библейските перикопи 
и Словото на Кирил Александрийски за пророк Даниил в творбата на 
Цамблак за тримата отроци в пещта и Даниил. – В: Пѣние мало Геѡргию. 
Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Г. Попов. София, 2010, 
307–335.  

Андонова 2003: Андонова, А. Прабългаризми. – В: Кирило-Методиевска 
енциклопедия. Т. 3. София, 2003, 244-250.  

Арсений, Иларий 1879: Арсений, йер., Иларий йер. Описание славянских 
рукописей Библиотеки Свято-Троицкой Сергиевой лавры. III. Москва, 
1879. 

Баранкова 1982: Баранкова, Галина С. Лексикални особености в паметниците от 
преславската книжовна школа. – Език и литература, 37, 1982, № 1, 40-48. 

Добрев 1979: Добрев, Ив. Текстът на Добромировото евангелие и втората 
редакция на старобългарските богослужебни книги. – Български език, 29, 
1979, № 1, 9-21. 

Евсеев 1902: Евсеев, Иван. Толкования на книгу пророка Даниила въ древне-
славянской и старинной русской письменности. Древности. Труды 
славянской коммисии императорского московскаго археологическаго 
общества. Том третий. Москва, 1902, 1-44.  

Евсеев 1905: Евсеев, И. Е. Книга пророка Даниила в древнеславянском переводе. 
Москва, 1905. 

Иванова 2008: Климентина Иванова, Bibliotheca Hagiographica Balcano-Slavica. 
София, 2008. 

Илиева 2013: Илиева, Т. Терминологичната лексика в Йоан-Екзарховия превод 
на "De fide orthodoxa". София, 2013.  

Ильинский 1929: Ильинский, Г. А. Погодинские кирилловско-глаголические 
листки. – Byzantinoslavica 1, 1929, 86–118. 

Каталог памятников 2014: Каталог памятников древнерусской письменности 
ХІ–ХІV вв. (рукописные книги). Отв. ред. Д. М. Буланин. Санкт Петербург, 
2014.  

Милтенов 2009-2010: Милтенов, Я. Кирилски ръкописи с глаголически 
вписвания. – Wiener slavistisches Jahrbuch, 55, 2009, 191–219; 56, 2010, 83–
98. 

Милтенова 1991: Милтенова, А. Цикълът от историко-апокалиптични творби в 
Драголовия сборник – произход, източници, композиция. – Старобългарска 
литература, 25–26, 1991, 135–144. 

Мирчева 1977: Иванова-Мирчева, Д. К вопросу о характеристике болгарских 
переводческих школ от IХ-Х до ХIV века. – Palaeobulgarica, I, 1977, 1, 37-
48. 

МЧМ 1904: Великие Минеи Четии, собранные Всероссийским митрополитом 
Макарием. Издание Археографической коммисией. Декабрь, дни 6–17. 
Москва, 1904.  

 58 
 



Невоструев 1868: Невоструев, К. И. Слово святого Ипполита об антихристе в 
славянском переводе по списку ХІІ века. Москва, 1868.  

Николов 2006: Николов, А., Политическа мисъл в ранносредновековна България 
(средата на IХ – края на Х в.). София, 2006. 

Плюханова 2003: Плюханова, М. Б. Книга пророка Даниила в Еллинском 
Летописце. – Russica Romana, 2003, Vol. 10, 9–33. 

Свенцiцкий 1906: Свенцiцкий, I. С. Опис рукописiв Народного дому з колекцiй 
А. Петрушевича. 1. Львiв, 1906. 

СК 1984: Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в 
СССР. XI–XIII вв. - М. : Наука, 1984. 

Славова 1985: Славова, Татяна. Преславската редакция на старобългарските 
богослужебни книги. – В: Изследвания по кирило-методиевистика, София, 
1985, 161-173. 

Славова 1989: Славова, Татяна. Преславска редакция на Кирило-Методиевия 
старобългарски евангелски превод. – Кирило-Методиевски студии. Кн. 6. 
София, 1989, 15–129. 

Славова 2009а: Славова, Татяна. Архивен хронограф. – В. История на 
българската средновековна литература, София, 2009, 292-294.  

Славова 2009б: Славова, Татяна. Първи Симеонов сборник (Светославов 
изборник от 1073 г. – В. История на българската средновековна литература, 
София, 2009, 288-290. 

СКК 1 1987: Словарь книжников и книжности древней Руси. ХІ–первая половина 
ХІV в. Ленинград, 1987.  

Соколов 1888: Соколов, М., Материалы и заметки по старинной славянской 
литературе. Москва, 1888. 

Срећковић 1890: Срећковић, П. С., Зборник попа Драгольа. Садржина и 
пророштва. – Споменик СКА, 5, 1890. 

Творогов 1975: Творогов, О. В. Древнерусские хронографы. Ленинград, 1975.  
Творогов 1999: Творогов, О.В. Летописц Еллинский и Римский. Текст. Подг. О. 

В. Творогова и С.А. Давыдовой. Санкт Петербург, 1999. 
Тотоманова 2003: Тотоманова, А.-М. Погодински кирилско-глаголически 

листове. – В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Гл. ред. Л. Грашева. Т. 3. 
София, 2003, 177–179. 

Турилов 2010: Турилов, А. А. Болгарские литературные памятники эпохи 
Первого царства в книжности Московской Руси ХV-ХVI вв. – В: Slavia 
Cyrillomethodiana: Источниковедение истории и культуры южных славян и 
Древней Руси. Москва, 2010. 

Ундольский 1870: Ундольский В. М. Славяно-русские рукописи В. М. 
Ундольского, описанные самим составителем и бывшим владельцем 
собрания, с № 1 по № 579. Москва, 1870. 

Шахматов 1899: Шахматов, А. А. Древнеболгарская енциклопедия Х века. – 
Византийски временник, 7, 1899, 1-15. 

Штављанин-Ђорђевић, Гроздановић-Паjић, Цернић 1986: Штављанин-
Ђорђевић, Љ., М. Гроздановић- Паjић, Љ. Цернић. Опис ћирилских 
рукописа Народне библиотеке Србиjе. Београд, 1986. 

Янева 2015: Янева, П. Симеонов сборник (по Светославовия препис от 1073 
г.).Т.3. Гръцки извори. Съст. Янева, Петя; Минчева, Ангелина Цонева.; 
Ралева, Цветана; Досева, Ценка. София, 2015. 

 59 
 



Bonwetsch 1897: Bonwetsch, Georg N. Studien zu den Kommentaren Hippolyts zum 
Buche Daniel und Hohen Liede. (Die Griechischen Christlichen Schriftsteller, 1, 
2; Leipzig: Hinrichs, 1897). Leipzig , 1897. 

de Lagarde 1858a: de Lagarde, Paul. Hippolyti Romani quae feruntur omnia Graece. 
London and Leipzieg, 1858, 151–168. 

Lefèvre, Bardy 1947: Maurice Lefèvre, Gustave Bardy. Hippolyte. Commentaire sur 
Daniel. – Sources chrétiennes, 14, Paris, 1947. 

Migne 1857: Migne, I. P. Hippoliti. Fragmenta in Danielem. – In: Migne, I. P. 
Patrologiae cursus. Series Graeca, vol. X, Paris, 1857, 726–787. 

Richard 2000: Georg N. Bonwetsch, Marcel Richard. Hippolyt werke. Erster band. 
Erster teil. Kommentar zu Daniel. Berlin, 2000. 

Ševčenko 2002: Ševčenko, I. Unpublished Byzantine Texts on the End of the World 
about the Year 1000 A.D. – In: Mélanges Gilbert Dagron. (=Travaux et 
Mémories, 14), Paris, 2002, 561–578. 

Tapkova-Zaimova, Miltenova 2011: Tapkova-Zaimova, V., A. Miltenova. Historical 
and Apocalyptic Literature in Byzantium and Medieval Bulgaria. Sofia: East-
West Publishers 2011. 

Thomson 1998: Thomson, F. The Slavonic Translation of the Old Testament. – In: 
Interpretation of the Bible. Ed. by Jože Krašovec. Slovenska akademija znatnosti 
in umetnosti, Ljubljana, Sheffield, 1998, 605–920. 

Wątróbska 1987: Wątróbska, H. The Izbornik of the XIIIth Century (Cod. Leningrad, 
GPB Q.p.I.18). Text in Transcription. – Полата кънигописьная, 19–20, 1987. 

 
Използвани съкращения на лексикографски справочници 
МСДЯ: Срезневский, И. И. (1893–1903). Материалы для словаря древнерусского 

языка по письменным памятникам. 1–3. Санкт Петербург, 1893–1903. 
СР: Старобългарски речник Т.1 : А–Н. София, 1999; Т.2. О-У. Отг. ред.: чл.-кор. 

проф. Д. Иванова-Мирчева; Ред. колегия: проф. А. Давидов, Д. Иванова-
Мирчева, Ж. Икономова. София, 2009. 

LM: Miklosich, F. Lexicon palaeo-slovenico-graeco-latinum emendatum auctum. 
Vindobonae, 1862-1865. 

SJS: Slovnik jazyka staroslovĕnského. Lexicon linguae palaeoslovenicae. Hlav. red. J. 
Kurz, Z. Hauptová. Praha, 1958-1997. 

 
 
Справка за приносите на дисертационния труд 
 

1. Дисертационният труд е първото в палеославистиката 
комплексно изследване на старобългарския превод на Тълкувание върху 
Книга на пророк Даниил от раннохристиянския автор Иполит Римски (ІІ–
ІІІ в.), възникнал през края на ІХ–Х в..  

2. За пръв път след труда на Иван Евсеев (1905 г.) са събрани 
всички известни славянски преписи на съчинението (седем на брой), 
сравнена е тяхната структура и съдържанието им и е уточнена тяхната 
филиация; след анализа на текста са установени две разклонения в 
ръкописната традиция, които взаимно се допълват, като възхождат към 
единствен старобългарски превод. 
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3. Изследвана е пълно историята на превода, като са приведени 
свидетелства за стабилна и дълго продължаваща традиция на текста, 
която позволява да се установят характеристиките на първоначалния 
превод на Тълкуванието. Констатирани са както интерполиране на 
паримеен откъс в самото начало на пълния превод, така и редакционни 
изменения в руските по произход преписи. 

4. За пръв път е направено детайлно проучване на византийската 
традиция и нейното взаимоотношение със старобългарския превод, 
направени са предположения за евентуалния гръцки първообраз, към 
който възхожда старобългарския превод – най-близо до преписа от 
десети в. Метеора 573, или сходен по съдържание от балканско 
манастирско средище; 

5. Въз основа на сравнението между стиховете от Книга на пророк 
Даниил в Иполитовото тълкувание и другите налични преводи на 
старозаветната книга (паримеен превод, превод в т.нар. Тълковни 
пророци, пълен превод и др.) е направен изводът, че преводът на 
Иполитовото тълкувание е отделен и напълно самостоятелен превод. 
Книжовникът-преводач не се е стремял да спазва предварително 
зададени норми, а се придържа преди всичко към контекста на гръцкия 
оригинал. 

6. Принос на дисертационния труд е анализът на лексиката на 
паметника, от който се вижда, че се откриват се множество словоформи, 
характерни за ранни паметници, датирани около първата половина на Х 
в.. Съвпадението на голям брой от редките лексеми с аналогични по 
значение в съдържанието на Супрасълския сборник и Изборника от 1073 
г. показват, че Тълкуванието несъмнено е сред ранните преводни 
произведения в старобългарската литература. 

7. За пръв път е разгледана цялостно рецепцията на Иполитовото 
тълкувание през следващите в.ове на Балканите и в Източна Европа 
(общо в седем оделни паметника) и са въведени в научно обращение 
контаминираните редакции в руските хронографи. Проследено е 
разпространението на ексцерпти с името на Иполит в славянските 
ръкописи и е изведена ролята им на популярни топоси. 

8. Принос на дисертационният труд е изданието на старобългарския 
превод по препис в ръкопис № 486 от Волоколамската сбирка, Руска 
държавна библиотека (Москва), от 1519 г., в обем 212 листа, който 
съдържа пълен текст на произведението. Идентифицирани и означени са 
библейските цитати в изданието. 

9. Важен принос в труда е изработването на старобългарско-гръцки 
речник-индекс на пълнозначните думи (2029 на брой), следвайки 
изданието на текста. В приложенията към труда са включени таблици на 
макроструктурата на славянските преписи, на библейските цитати и на 
взаимоотношението между гръцкия първообраз и старобългарския 
превод. 
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