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Предговор 
 

Изминаха 13 години от началото на забележителните археологически открития край 
Мъртвото море. Това бях 13 години на напрегнат труд – труд под палещите лъчи на 
слънцето, труд в кабинети с пинцета и лупа в ръце. И тази напрегната работа, вършена с 
толкова любов, дава всекидневно богати резултати. Едно след друго се редят критически 
издания на монументалните и писмени находки. Тъй през 1955 г. завършва работата по 
издаването на ръкописите от първата пещера открита в Кумран. На библеистите, на 
специалистите по древна история остана задачата да разгледат и съпоставят всички 
документи намерени там и да дадат своите обосновани заключения. В тази насока и днес се 
работи и печата. 

Интересът, който предизвикаха находките край Мъртвото море, премина и в нашата 
страна. Наскоро след първите информации за тях в нашия печат1, се появиха първите 
научни трудове върху отделни ръкописи – върху коментара към кн. на прор. Авакум, върху 
първия ръкопис от кн. на св. прор. Исая, върху Правилника на Новия съюз… А ето че дойде 
и редът на останалите ръкописи от пещера № 1. В края на миналата 1959 г. се запознах с 
втория ръкопис от кн. на прор. Исая по изданието на проф. Е. Л. Сукеник2, а през 
настоящата година пък имах под ръка особено критичното издание на ръкописите, 
намерени в пещера № 1, от Бартелеми и Милик. Тъй се откри възможност да бъде започнат 
настоящия труд, в който след общите забележки за находките ще бъдат разгледани 
последователно по пещери намерените в Кумран библейски ръкописи. 

Работата в чужбина върху ръкописите от другите кумрански пещери продължава 
още и тяхното издаване се очаква с нетърпение. Тогава ще може да бъдат дадени преди 
отделното изследване на ръкописите от всяка пещера, повече бележки върху всички 
археологически находки в нея. 

Разкопките край Мъртвото море продължават. В тях участват дейно вече и 
израелски археолози3. Търсенията се увенчават с нови откривания на древни библейски 
ръкописи. Ще се появят съответно и нови научни трудове. Сред това множество от налични 
и бъдещи изследвания, настоящата работа е твърде скромна, въпреки това обаче 
------------------------ 

1 Народен пастир, 1952 г. 
2 Изданието ползвах в софийската синагога. За любезността с която ми се услужи дължа 

благодарност. 
3 През февр. 1960 г. археолози от Отдела по археология при Йерусалимския университет са открили в 

Юдейската пустиня северно от Мацада древни библейски ръкописи между които откъси от Петокнижието, 
Свитъците са били скрити там ок. 135 г. сл. Хр. 
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надявам се тя да бъде някакъв принос към изучаване на ценните ръкописни находки край 
Мъртвото море. 

Тъй като за съжаление не разполагаме с еврейски шрифт, а и възможностите за 
транскрипция са ограничени, в настоящото изследване е употребена отбелязанат по-долу 
транскрипция, която има за основа кирилицата. По същите причини не е отразена 
дължината на еврейските гласни. Това обаче не нанася някаква вреда, понеже в 
кумранските ръкописи няма пунктация. 
 

ТРАНСКРИПЦИЯ 
 
алеф – л 
бет – б, в 
гимел – г 
далет – д 
хе – h 
вав – w 
зайн - з 
хет - х 
тет - т 
йод - й 
каф – к, ch 
ламед - л 
мем - м 
нун - н 
самех - s 
айн - v 
пе – п, ф 
коф - ск 
реш - р 
шин- ш 
син - с 
тав – th 
 



І. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА НАХОДКИТЕ В КУМРАН 
 

1. Кратка история на находките 
През пролетта4 на 1947 г. щастлива случайност доведе до откриването на нова 

страница в историята на старозаветния текст. Във времето когато падат дългоочакваните 
късни дъждове (малскош) и под тяхното благодатно влияние палестинската земя е покрита 
с красив зелен килим, изпъстрен от различните бои на нежни цветя, двамата араби от 
Племето Таамире – Мохамед ед-Диб и Ахмед Мохамед били в тревога. Те не обръщали 
внимание на прекрасната природа, а търсели по безбройните възвишения на Юдейската 
пустиня непосредствено на запад от Мъртвото море изгубена коза от стадото. Загриженият 
им поглед по едно време се спрял върху малка дупка в скалната стена на неголямо хълмче. 
Като съобразили че изгубената коза лесно би могла да се мушне през скалната цепнатина, 
те се поприближили към хълмчето. Единият от тях хвърлил камък през дупката, за да 
разбере дали животното се е свило някъде вътре. Вместо глас на коза обаче те чули звук от 
счупване като че ли на някакъв глинен съд. Сериозно заинтригувани, на другия ден те 
пропълзели през дупката и се намерили в малка пещера. На пода й арабите различили осем 
големи доста запазени делви  пет на едната страна и три на другата. Някои от делвите били 
захлупени. Много лесно човек може да си представи по-нататъшните постъпки на двамата 
пастири. Тяхното въображение часове наред, цяла нощ, е рисувало пещерата като склад на 
съкровища не по-малък от този на пещерата на 40-те разбойници, който бил открит от 
щастливия Али Баба. И в първия момент, когато обхванатите от златна треска обгърнали с 
поглед пещерата, сигурно числото на делвите им се е видяло безкрайно. Те са се втурнали и 
с треперещи от вълнение ръце са почнали да ровят в глинените съдове. Но уви! Пръстите 
им не напипали дори една златна монета, нито един скъпоценен камък… Тук имало само 
кожени свитъци и ленени обвивки. Тогава те извадили един голям ръкописи два по-малки 
от едничката делва в която забелязали да има нещо. След това разочарованите араби 
напуснали пещерата с малката в очите им плячка. 

Минали няколко седмици. Приятели и роднини, всички “учени” и “познати” на 
старини от племето се запознали със свитъците. Разбира 
------------------------- 

4 Според Millar Burrows, The Dead Sea Sсrolls, London 1956. 4. Това било вероятно през февруари или 
март. Във връзка с първоначалното откриване на кумранските свитъци има няколко версии, които се 
различават в отделни подробности. Ние предаваме общо взето най-правдоподобното, описано от лично 
разследвалите историята около находката M. Burrows и G. L. Harding 
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се никой нямал понятие какво представляват тези парчета кожи. Накрая Мохамед ед-Диб и 
Ахмед Мохамед се отзовали във Витлеем. Този библейски град служел за център на 
търговските сделки на племето Таамире и то в него имало свои довереници. На един такъв 
човек, известен шейх, намервачите донесли най-големия свитък. Шейхът прегледал 
ръкописа и веднага установил, че не е написан с добре познатия му арабски шрифт. И 
тогава той предположил, че свитъкът е написан с другия употребим в Палестина източен 
шрифт – сирийския. Ето защо той изпратил ед-Диб и другаря му при един търговец, който 
бил сирски яковит. Последният пък от своя страна изпратил показания му ръкопис в 
Йерусалимския манастир “Св. Марко”. 

Ръкописът не бил случайно донесен именно в този манастир. По предание, на 
мястото, където днес се издига тази обител някога е стоял домът на майката на св. Марко, в 
който дом дошъл освободеният от затвора по чудесен начин ап. Петър (Деян. 12:12-17). Ето 
защо и манастирът бил тачен много през течение на вековете и разполагал с достатъчно 
средства, за да може да се уреди в него библиотека от ценни стари сирийски ръкописи. Тук, 
почти в центъра на старата част на Йерусалим, сирският митрополит-архиепископ 
Атанасий Иешуе Самуел се запознал с намерения от арабите свитък. Той видял, че 
шрифтът е еврейски и поискал среща с бедуините. Но когато последните дошло в 
Йерусалим се случило, че не могли да влязат във връзка с архиепископа. Проточили се 
преговори и с един Йерусалимски еврейски търговец. Така част от ръкописите били 
придобити през ноември за Еврейския университет в Йерусалим. 

Монасите от манастира “Св. Марко” узнали мястото на находката и го посетили 
няколко пъти. Те донесли оттам множество големи и малки фрагменти от ръкописи. През 
февруари 1948 г. архиепископът пратил някои от придобитите свитъци в американския 
институт за ориенталистическо изследване в Йерусалим (American Schools of Oriental 
Research) за мнение. В института специалистите веднага установили голямото значение на 
находката. Тъй впоследствие се дошло до изданието на свитъците съдържащи първия 
екземпляр от кн. на св. прор. Исая, един коментар към кн. на св. пор. Авакум и Правилника 
на новия съюз.5 

Избухналата война между араби и евреи през 1948 г. обаче попречила за 
своевременното оповестяване на находката и за по-нататъшни търсения в близост с нея. 
Тъй било до началото на 1949 г. След установяването на примирие по искане на ООН, един 
от наблюдателите от специалния щаб на тази организация, белгийският капитан Липенс, 
направил първите стъпки към издирвания в местността на находката от 1947 г. След 
тридневно търсене пратените хора по искане на Отдела за древности в Йордания намерили 
пещерата. Първоначално гл. инспектор на Отдела, видният археолог G. L. Hardingр както 
сам 
------------------------- 

5 The Dead Sea Scrolls of St. Mark’s Monastery, Ed. by Millar Burrows New Haven, vol. I (1950) and vol. II (1951) 
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той бележи6, бил доста скептически настроен към съобщението за откриване на пещерата. 
Парчетата от грънчарски изделия и ленена тъкан обаче го убедили, че тя действително е 
намерена. От 15 февр. 1949 г. тук започнали съвместни разкопки. Отделът за древности в 
Йордания, Ecole Biblique et Archaeologique Francaise и Palestine Archaeological Museum, 
които продължили почти цял месец. Това първо изследване, последвано от цяла серия 
разкопки, било много плодоносно. 

Пещерата, в която ед-Диб и Мохамед намерили древните ръкописи е разположена на 
ок. 12 км. На юг от Иерихон и на 2 км. западно от Мъртвото море. На ок. 1 км. на юг от нея 
на хълмова тераса лежат развалините на древно селище, известно между арабите под името 
“Хирбет Кумран”, т. е. Развалини на Кумран. Поради близостта на пещерата с остатъците 
от това селище, тя се нарича в литературата “кумранска” и находките в нея – “кумрански”. 
Още по на юг – на ок. 4 км. от пещерата – тече ручеят Айн Фешка. От този пък въпросната 
пещера добила още името “Айн Фешка I”. 

Пещерата има две дупки, които служат за входове. Тя е естествена скална 
пукнатина. Първоначално е съществувала само горната дупка, през която и влезли 
пълзешком двамата араби. Впоследствие неизвестни търсачи на други свитъци (от 
манастира “Св. Марко”?) направили долния вход за по-голямо удобство. Има 
предположение, макар и не сигурно, че направения от тези неизвестни лица вход е бил на 
мястото на запушен някога древен проход. Самата пещера прилича на коридор дълъг 8 м., 
широк 2 м. и висок 2,5-3 м. 

Когато Хардинг и де Во започнали на 15.II.1949 г. изследването на пещерата 
установили, че нейният под е покрит с дебел слой (оказал се впоследствие 50 см.) прах, 
парчета скала, откъртили се с течение на времето от тавана и стените, и буци от 
животински изпражнения, свидетелстващи, че тази скална цепнатина е служела малко 
време за подслон на диви животни. Целият този слой е бил изследван най-внимателно с 
помощта на щипци, метлички и ножчета. Открити били около 600 фрагмента, повечето от 
пергамент и малка част от папирус. Те били с различна големина – от съдържащи една или 
дори половин буква до няколко реда от една колона. Един свитък или част от свитък бил 
намерен още в неговата ленена обвивка, силно прилепнал към шията на една делва. 
Фрагментите са били монтирани на стъкло всеки ден, както били намирани и 
фотографирани. По-късно в студиото на палестинския археологически институт 
инфрачервената фотография уловила текст и по фрагменти, които за просто око били 
чисти. 

Веднага след съобщението на кап. Липенс за намирането на пещерата, районът на 
Айн Фешка и Хирбет Кумран бил блокиран и силно охраняван от арабския легион, за да не 
могат случайни лица да търсят нови находки и поради неопитността си да нанесат сериозни 
щети на древностите. Естествено силно пресечената местност се охранява трудно 
------------------------- 

6 Discoveries in the Judaen Desert I. Qumran Cave I. D. Barthelemy and J. T. Milik, Oxford, 1955, p. 6 
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и нелегалните разкопки съвсем не са прекъснати. Ето защо търговията с находки от 
Юдейската пустиня продължава. 

През пролетта на 1952 г. нова експедиция на Хардинг и де Во извършила разкопки в 
района на пещерата открита от ед.Диб. Били намерени и изследвани 39 пещери, като в 25 от 
тях били открити керамични изделия и фрагменти от такива. В пещерата, обозначавана 
Кумран (или Айн Фешка) II, намираща се на 150 м. на юг от първата пещера, били 
намерени около сто фрагмента от ръкописи, между които от книгите Изход, Левит, Числа, 
Второзаконие, кн. прор. Йеремия, Рут, Псалтира… В пещера № 3 (на ок. 1,5 км. северно от 
Хирбет Кумран) също така били намерени фрагменти от библейски книги, между които 
началото на коментар към кн. на св. прор. Исая. 

Внимание било обърнато и на Хибрет Кумран и непосредствената му околност. През 
есента на 1952 г. бедуини открили лежащите една до друга пещери № 4 и 5, откъдето били 
изнесени хиляди фрагменти. Малко по-нагоре била открита и пещера № 6. Между 
намерените фрагменти в тези пещери са откъслеци от превода на 70-те, от кн. Товит (на 
евр. и на арам.) и др. В самия Хирбет Кумран не са намерени до днес нито ръкописи, нито 
фрагменти от такива. Открити са били само моменти, произхождащи начиная от времето на 
Ал. Ианей (105-76 г. пр. Хр.) до еврейското въстание при император Адриан (132-135 г. сл. 
Хр.).7 

През м. февруари 1955 г. израелското правителство откупило ръкописите, 
принадлежащи на манастира “Св. Марко” и ги предало на Еврейския университет в 
Йерусалим. По този начин в археологическия музей на споменатия университет вече са 
събрани на едно място всички манускрипти, открити от ед-Диб и Мохамед.8 

 
2. Ръкописите на Пещера № 1 и тяхното деление въз основа  

на съдържанието, езика и ортографията им 
В пещера № 1 са открити редица ръкописи в най-различно състояние – от почти 

изцяло запазени до такива представени в няколко малки фрагмента. Фрагментите често 
съдържат по една буква или дори част от буква. Този факт ясно свидетелства каква голяма 
загуба е нанесена не само от времето, но и от неопитните ръце на търсачите на златни 
съкровища и от нелегалните посетители на пещерата. Безвъзвратно 
------------------------- 

7 От 1952 г. насам са правени разкопки и в района на Вади Мурабат – на ок. 18 км. южно от Кумран и 
на 25 км. югоизточно от Йерусалим. И тук са намерени маса ръкописи и фрагменти от библейски книги. 
Между тях особено ценен е един папирус-палимпсест написан със староханаански шрифт. В настоящата 
работа с тези находки ще се занимаваме само в отделни случаи – големината им изисква отделно специално 
изследване. 

Посъщото време са правени разкопки в развалините на манастира “Св. Сава” (сега Хирбет Мирд) на 
запад от Айн Фешка. И тук също са намерени откъслеци от библейски книги. 

8 News and Books – “Biblical Archaeologist”, t. XVIII, 1955, № 2, по К. Б. Старкова, Рукописи из 
окрестностей Мъртвого моря, В-к древней истории, Москва-Ленинград 1956, № 1, с. 89. 
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са загубени множество текстове, а други са осакатени до неузнаваемост. Поради тази 
причина издателите на ръкописите от пещера № 1 не са си направили излишния труд да 
публикуват онези фрагменти за които няма никаква надежда да се открие към кое древно 
писание принадлежат. Бартелемии Милики публикуват само няколко фрагмента, които не 
могат все още да бъдат определени от кое творение са. Тези са обнародвани, понеже са 
сравнително големи и има предположение, макар и още недоказано, че може би да са 
откъси от някои документи на кумранската община.9 

а) Ръкописите от пещера № 1 въз основа на тяхното съдържание могат да бъдат 
разделени на две големи групи. В първата група спадат ръкописите от библейски книги 
(независимо от това дали са запазени почти изцяло или са във фрагментно състояние). Това 
са книгите Битие, Изход, Левит, Числа, Второзаконие (2 екземпляра), Съдии, 1 и 2 кн. 
Царства (= 1 и 2 кн. Самуилови по евр. обозначение), кн. на св. прор. Исая (2 екземпляра), 
на св. прор. Йезекиил, на св. прор. Даниил (2 екземпляра), от Псалитра (3 екземпляра). Към 
ръкописите с библейско съдържание ще трябва да бъдат отнесени и дребните фрагменти от 
един филактерий. Както е известно благочестивите евреи от времето на последните векове 
преди Христос привързвали на челото си или на лявата си ръка малки кутийки. В тези 
кутийки били поставяни свитъчета с текстове от Св. Пасиние – от кн. Изход и 
Второзаконие. Тъй намереният в нашата пещера филактерий (на евр. theфилин) 
представлява друг ръкописен екземпляр от споменатите две книги от Петокнижието. 

Към втората група ръкописи, намерени в пещера № 1, може да бъдат отнесени 
всички фрагменти и свитъци с небиблейско съдържание. Това са на първо място 
апокрифните творения Кн. на юбилеите, Кн. на Ной, Завет на Леви, Разпоредбите на 
Моисей10, Кн. на тайните и други четири апокрифа с неизвестно заглавие. На второ място в 
тази група стоят всички документи от юридическо и култово естество по които е течел 
животът в кумранската община: Правилникът на Новия съюз11, Сборник от благодарствени 
песни, Сборник от благословии, Служби на “трите огнени езици”, Описание на Новия 
Йерусалим, Войната 
------------------------- 

9 Pls. ХХХIII-ХХХVI в Qumran Cave I. Текстът на по-голямата част от фрагментите е на евр. език, а на 
останалата – на арамейски. 

10 Този апокриф представлява парафраза на Мойсееви разпоредби. На англ. Се обозначава с думите 
The Oration of Moses. 

11 Първоначално точното заглавие на това творение не бе известно. Условно то беше наричано “Устав 
(Правилник) на общината” (spch hйхд) или “Правилник на Новия съюз” въз основа на употребени в него 
характерни за съдържанието му изрази. Благодарение на нови находки вече е установено заглавието му: 
Haserek lekol adath Jisrael beaharith hajamim = Устав за цялото израилско общество за крайните дни” (Вж. John 
M. Allegro, The Dead Sea Scrolls, New York. 1954, 101, по К. Старкова, Устав для всего общества израиля в 
конечные дни”, Палестинскиий сборник, вып. 4 (67), Москва-Ленинград, 1959, с. 19). Въпреки това 
въпросното съчинение ще бъде цитирано като "Правилник на Новия съюз", понеже тъй вече е известно в 
българската богословска книжнина и защото същевременно това заглавие ясно характеризира съдържанието 
му. 
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на синовете на светлината срещу синовете на тъмнината, Сборник от богослужебни 
молитви и др. 

Няколко ръкописа заемат средно положение между споменатите две групи. Това са 
коментарите към отделни библейски книги: към кн. св. прор. Авакум, Софоний, Михей и 
към Псал. 57 и 68. Към тази група ръкописи ще трябва да се отнесе и коментара-парафраза 
към кн. Битие (5-15 гл), който неправилно доста време бил означаван като “Апокалипсис на 
Ламех”.12 В тези ръкописи наред с библейския текст са отразени разбиранията, тежненията 
на членовете на кумранската община. 

По същия начин – съобразно тяхното съдържание – може да бъдат разпределени и 
ръкописите от останалите кумрански пещери. 

Въз основа на съдържанието и по-специално на вариантите в библейските ръкописи 
спрямо мас. текст има опит за деление на тези ръкописи по версии. При това разпределение 
в първа група трябва да влязат онези ръкописи, които стоят твърде близо до мас. текст, във 
втора група – онези които имат родствена редакция със самарянското петокнижие, и във 
трета – които са произлезли от онзи или онези ръкописи на еврейски език от които е 
направен Преводът на 70-те. Такова разпределение практически обаче е невъзможно. Както 
признават самите защитници на това разпределение “напълно отчетливо разграничение на 
всичките три групи е невъзможно, тъй като са налице много фрагменти от смесен тип, 
които сближават една версия с друга”.13 И действително едни и същи ръкописи показват 
варианти отговарящи ту на 70-те, ту на самаританското петокнижие, ту на масоретското 
кере”.14

Тъй като целта на настоящия труд е да бъдат разгледани ръкописите на 
каноническите и неканоническите библейски книги, то не ще се обърне особено внимание 
на втората група ръкописи от Кумран. От библейските ръкописи най-цялостен и 
сравнително добре запазен е първият ръкопис от книгата на св. прор. Исая, който на 
дължина достига 7,34 м. и съдържа 54 колонки текст. На второ място по големина стои 
вторият ръкопис от кн. на прор. Исая, а след него откъсите на книгите Левит, Второзаконие 
и Псалитра. Въпреки дребната фрагментност на голяма част от ръкописите, библейската 
наука получава от тях ценни сведения за историята на текста и на канона на Стария Завет. 

б) Въз основа на езика ръкописите се делят на еврейски, арамейски, гръцки и 
сиропалестински. В пещера № 1, за разлика от другите пещери, са намерени библейски 
ръкописи само на оригиналния език на старозаветните канонически книги – еврейския. 
Единствено в ръкописите, съдържащи части от кн. на св. прор. Даниил срещаме отделни 
места, 
------------------------- 

12 N. Avigad and Y. Yadin, A Genesis Apocryphon, Jerysalem, 1956. р. 7-8. Този ръкопис предава 
свещения текст със свои думи, но на места библейските изрази са запазени. Затова тук не е включен в групата 
на апокрифите, макар да е родствен на тях. Написан е на арам. език. 

13 К. Б. Старкова, Новая литература о рукописях из окрестностей Мертвого моря. ВДИ № 1 (63), 
Москва 1958 г., с. 196. 

14 Вж. с. 38, 47, 52 и др. 
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както и в мас. текст, написани на арамейски език. Между извънбиблейските ръкописи, 
намерени в пещерата, има такива написани на арамейски език.15

Немският библеист Айсфелд16 разпределя старозаветните ръкописи намерени в разните 
кумрански пещери на следните групи: 1. еврейски или арамейски текстове от канонически 
книги на Стария Завет, както и гръцки текстове от старозаветни апокрифи и 
псевдепигрифи; 2. Фрагменти от гръцки или сиропалестински преводи на еврейските книги 
на Стария Завет; 3. еврейски и арамейски текстове от апокрифнии псевдепиграфни писания 
на Стария Завет, които бяха запазени само на гръцки или на други преводни езици; 4. нови 
още непознати писания от апокрифен и псевдепиграфен род. Това разпределение е доста 
неясно и невъзприемливо. То се базира преди всичко на неправилното протестантско 
обозначаване на неканоническите книги с името “апокрифи” и на апокрифите – с името 
“псевдепигрифи”.17 Сетне Айсфелд поставя в една група (1-а) текстовете, както на 
каноническите книги, така и на неканоническите и апокрифните книги на гръцки език. 
Подобно е положението в 3-та група. Тъй този библеист не е разделил кумранските 
ръкописи, нито въз основа на съдържанието им, нито въз основа на езика им. 

в) Ръкописите от Кумран и по-специално тези от пещера № 1, написани на еврейски 
език, могат да бъдат разделени и въз основа на тяхната ортогорафия. Във всички кумрански 
ръкописи проличава предпочитание на scriptio plena в по-малка или по-голяма степен. В 
това отношение те трябва да бъдат съпоставени (а това палеографите и правят) с 
единствения известен до 1947 г. библейско-еврейски ръкопис от времето около Христос – 
папирус Nach. 

Този древен папирус, който се пази в Кембридж, ще да е произлязъл във времето от I 
в. пр. Хр. до 2 в. сл. Хр.18 Той е фрагмент от литургически текст обземащ 10-те Божии 
заповеди. Макар и фрагмент папирус Наш е доста ценен, защото ни предава голяма част от 
текста на Изх. 20:2-17 и началото на 4 ст. от Втор. 6 гл. и Действително в този древен 
ръкопис в сравнение с мас. текст е налице по-подчертано, макар и все пак слабо, 
предпочитане на scriptio plena. Тъй е напр. при имперфектните форми thvвwд (Изх. 20:9) и 
thхмwд (20:17), където е поставен вав, подсещаш за звука “о”. Но наред с познатото ни 
пълно писане от мас. текст и от папирус Наш, сред кумранските ръкописи е налице и друга 
scriptio plena, която е характерна само за част от откритите край Мъртвото море ръкописи. 
Ярък белег за това 
------------------------- 

15 Qumran Cave I. Pls. ХVII, ХIХ, ХХ, ХХХV. 
16 Otto Eissfeldt, Einleiteng in das Alte Testament, 2. Vollig neubearb. Auflage, 1956, s. 793. 
17 За понятията “апокриф” и “псевдепигриф” вж. проф. Ив. С. Марковски. Въведение въ Св. Писание 

на Ветхия Заветъ, Ч. I., София, 1932, с. 120-123. 
18 Вж. M. Noth, Die Welt des Alten Testament, Berlin 1940, S. 155; Ed. Kalt, Werkbuch der Bibel, Fr. I. Br. 

1941, Bilderklarung S-8; Проф. Ив. С. Марковски, Въведение… Ч. I., с. 177 и 196; А. П. Каждан, Новые рукописи открытые 
на побрежье Бертвого моря. (Вопросы истории религии и атеизма, № , Москва 1956, с. 300). 
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наскоро открито пълно писане е употребата на вав в опред. местоимение кл, в отрицанието 
лу, в Божието име vлhйм и т. н.19. С тази ортография са написани преди всичко култовите 
и юридически документи на кумранската община, а така също и част от библейските 
ръкописи. При това положение напълно естествено е предположението, че последните са 
дело на ръцете на преписвачи от същата книжовна школа, чието дело са и кумранските 
извънбиблейски литературни произведения. Тези ръкописи в ортографско отношение 
образуват една група. Ако може да се предполага с право, че принадлежащите към тази 
група ръкописи имат нещо родствено в произхода си, то това мъчно би могло да се каже за 
останалите библейски ръкописи, които по своите ортографически особености образуват 
друга група сред намерените в Кумран ръкописи, значително различаваща се от първата 
група. Ясно е едно: те надали са били писани в Кумран. Тук селището е било твърде малко, 
за да има в него място за две различни школи. Наистина ръкописите от първата 
ортографска група са много, но тяхното голямо количество съвсем не говори, че в Кумран е 
имало толкова много писарска работа, та да е имало нужда и възможност да съществуват 
две школи (и то с различни правописни традиции). Наличието на много ръкописи 
прекрасно може да се обясни с продължителния интензивен живот на населението в тези 
места. В течение най-малко на половин век те биха могли да излязат изпод перата на 
усърдните преписвачи на една школа. В полза на съществуването в Кумран само на една 
школа говори и фактът, че чисто кумранските писания принадлежат само към първата 
ортографска група. Ако би имало тук писари от две различни школи би трябвало и част от 
култовите и юридически документи, намерени в разните пещери край Хирбет Кумран, да са 
написани с ортографски особености на ръкописите от втората група, а такова нещо няма. 

Наличието в кумранските пещери на ръкописи от втората група може да се дължи на 
следното. От Правилника на Новия съюз е видно че общината в Хирбет Кумран кооптирала 
своите членове “от целия Израил”.20 Че действително тук ръстът и прирастът на 
населението е бил в зависимост от прииждането на хора отвън се доказа от разкопките на 
кумранския некропол. В него досега са намерени само кости на мъже и жени на възраст от 
20 до 60 г., а детски никак.21 Следователно напълно е възможно постъпващите в общината 
да са донасяли със себе си по някой библейски ръкопис, дело на школи с други традиции в 
областта на ортографията. Впоследствие при катастрофата в 70 г. сл. Хр. И тези ръкописи, 
заедно с написаните в Кумран, са били укрити в пещерите. И благодарение на това 
обстоятелство сега се открива по-широка възможност да се види как е бил пазен свещения 
библейски текст и какви варианти са били допускани, вследствие грешки на преписвачите 
не само в един населен пункт на Палестина, а може 
------------------------- 

19 Отрицанието лv с вав след ламеда се среща впрочем и в папирус Наш. 
20 Вж. табл. VI, 13, VIII и IХ. 
21 Каждан, цит. съч., с. 283. 
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би и извън нея. Така се слага началото на постепенно запълване на празнотите в историята 
на библейския текст и канон, а така също и в историята на древноеврейската писменост, за 
периода около живота на Иисус Христос. 

От казаното до тук за ортографията за кумранските ръкописи би могло да се направи 
заключение и за нашето отношение към наличните в тях варианти спрямо мас. текст. 
Напълно е възможно част от тези варианти да отразяват по-точно първообраза на дадена 
библейска книга, отколкото мас. текст. До такова заключение естествено ще може да се 
дойде във всеки отделен случай само след дълго изучаване на досегашните находки и на 
онези, които евентуално ще бъдат открити в бъдеще. Но наред с тези варианти безспорно 
има и такива, които не отразяват първообраза на библейския текст, а се дължат на 
широкоизвестните възможности за допускане на грешки при преписване. Тези явни 
грешки, които все пак трябва солидно да се установяват че са такива, наистина са само от 
значение, като показатели къде би могло да се откриват грешки и на какво се дължат те. 
Напълно е възможно обаче, да има и варианти спрямо мас. текста, които не само че не 
отразяват първообразния библейски текст, но не се и дължат на случайни грешки при 
преписване. Библейските ръкописи от първата ортографска група са били изложени и на 
друга опосност. Съществува реална възможност някога кумранският писар да е вложил в 
един иди друг ръкопис, поне в отделни случаи, някоя идея, разбиране на своята община. А 
такава възможност е имало особено при преписването на пророческите книги и при 
съставянето на коментарите към тях, тъй като апокалиптическите вярвания на кумранците 
най-лесно биха могли да намерят място именно в тия книги. За вероятността на това ни 
говорят безспорни факти от не много по-късно време. Тъй напр. евреохристияните, които 
се отцепили от вселенската църква, вмъкнали свои разбирания в св. евангелие от Матей. 
Отделни гностически направления пък вече притежавали каноническите свещени книги в 
силно изопачен вид, нагоден към еретиечското им учение.22 Следователно погрешно ще е  
и твърде прибързано да се поставя особена тежест върху разликите, които са налице в 
библейските ръкописи от първата ортографска група, по отношение на мас. текст. Ще 
трябва предварително основно да се проучат всички запазени култови и юридически 
документи на кумранската община и сетне, когато бива разглеждан даден вариант да се 
провери дали той не се дължи на отразяване на разбиранията и тежненията на кумранци. 
Реална възможност някой вариант да се дължи на преднамереност също така има и при 
втората ортографска група, макар и в значителна степен по-малка, защото ръкопис, който 
възниква в ортодоксална среда извън Кумран и Юдейската пустиня, по-мъчно би могъл да 
пострада. Тъй ортографските особености на кумранските ръкописи ясно ни подсказват, че е 
необходима голяма осторожност при боравене с тях. 
------------------------- 

22 Вж. Проф. Иванъ Снъгаровъ, Кратка история на съвременницитъ православни църкви, т. I, София 
1944, с. 10. 
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У нас вече са разгледани някои ръкописи от първата ортографска група. Проф. Боян 
Пиперов публикува изследвания, както на библейски, тъй и на не библейски ръкописи: 
върху първия екземпляр от книгата на св. прор. Исая, коментара към кн. на прор. Авакум и 
върху Правилника на Новия съюз. Ето защо в настоящия труд ще бъдат разгледани най-
напред по-големите ръкописи от втората ортографска група, от които в това отношение на 
първо място стои вторият екземпляр от кн. на прор. Исая. Тъй ръкописите от пещера № 1 
не ще бъдат разгледани по реда на книгите в Библията. В замяна на това обаче ще може по-
скоро да се направи сравнение между ръкописи от една и съща свещена книга, но с 
различен местопроизход, а може би и времепроизход, между ръкописи произлезли под 
ръцете на писари от различни школи. 
 

3. Грънчарските изделия и ленени тъкани,  
намерени в пещера № 1 и тяхната датировка 

А) В пещера № 1 са намерени редица грънчарски изделия, които в по-голямата си 
част са във фрагментно състояние. Както се спомена, когато двамата араби през пролетта 
на 1947 г. проникнали в пещерата там имало осем запазени делви, някои даже още 
захлупени с капаците им. От този момент до деня в който видните археолози Хардинг и де 
Во започнали изследвания на пещерата числото на запазените делви намаляло. В замяна на 
това подът бил допълнително покрит с още глинени парчета, Причини за повреждането на 
грънчарските са били откъртващите се скални парчета от тавана  и стените в течение на 
столетията, буйното преминаване през пещерата на диви животни, когато са търсели тук 
убежище, а така също и невнимателното отношение към запазеното от страна на двамата 
араби и на нелегалните търсачи на лесно забогатяване. 

Намерените тук отломъци от грънчарски изделия са били внимателно събрани в 
дванадесет сандъчета и отнесени в Палестинския археологически музей в Йерусалим, 
където след дълга и упорита работа разните съдове са били реконструирани. Благодарение 
на това се установи, че в пещера № 1 са били поставени около 50 делви. Две от тях, 
напълно запазени, се намират в музея на Еврейския университет в Йерусалим. Те са били 
продадени от арабите-откриватели на кумранските находки. Височината на делвите се 
движи между 54 и 68 см., а диаметърът им – между 23 и 28. (Тези от Еврейския 
университет имат по-малки размери). С изключение на две всички делви са без дръжки. 
Материалът от който са направени онези съдове е фино смлян и изпичането е добро. Някои 
парчета даже имат почти металическа звучност. По-късно бяха намерени такива делви и в 
други пещери наоколо, както и една заровена в ъгъла на една стая в Хирбет Кумран. За 
отбелязване е, че този тип делви са първите, открити от археолозите на палестинска почва. 
Делвите са имали капаци. Последните представляват нещо като ниска купа и са били 
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специално приготвяни за захлупаци – не са представлявали някакъв универсален 
грънчарски съд, който да може да бъде използван за различни цели. Подобни капаци са 
открити и в съседните пещери, свързани с цилиндрични делви. Само един единствен капак 
има форма на плоска чинийка. Този вид не е открит другаде в Кумран, но в замяна на това е 
намиран на различни места в Палестина: в цитаделата на Йерусалимската крепост в пласт 
отнасян към I в. пр. Хр.23, в еврейски гробове около Йерусалим, отнасяни към I в. пр. Хр. – 
I в. сл. Хр.24 и др. 

В пещерата са намерени също така фрагменти от около три чаши, по една тенджера 
и каничка и от четири лампи. Чашите са по-добре обработени от делвите и капаците. 
Подобни чаши са намерени и в други кумрански пещери и в самия Хирбет Кумран. 
Намерената в пещера № 1 тенджера е от вида, който се среща не само в Кумран, но и в 
еврейски гробове около Йерусалим25, в цитаделата на Йерусалимската крепост, в цистерна 
във Витания26 и др. Същото може да се каже и за каничката. Положението с две от 
запазените лампи е друго. Те нямат паралел нито в Кумран, нито някъде другаде в 
Палестина. Подобни лампи са намерени досега само извън Палестина. Това са тип ХVIII от 
Коринт (II-I в. пр. Хр.), тип ХVII от Антиохия (I в. пр. Хр. до нач. на I в. сл. Хр.) и група 
лампи от Делос (II-I в. пр. Хр.).27 Фрагментите от останалите две лампи са от типа наричан 
“иродовски”, понеже този е бил разпространен най-много I в. сл. Хр., макар че е бил в 
употреба и между 100 г. пр. Хр. и 300 г. сл. Хр. Въпросните фрагменти от лампи се 
различават от останалите открити в Палестина по сивата пръст от която са направени. 
Подобна лампа е открита и в друга пещера. 

Всички грънчарски изделия носят белега на времето преди Христос или на I в. сл. 
Хр. За това ясно свидетелстват преди всичко онези от тях, от които има намерени паралели 
на други места в Палестина и извън нея. За уточняване на времепроизхода им обаче служи 
и нещо друго. При делвата, открита в края на 1951 г. в Хирбет Кумран са намерени монети 
от юдейските прокуратори преди 70 г. сл. Хр. Следователно като се има предвид, че и 
поселението в Хирбет Кумран е било разрушено в 70 г. сл. Христос., то може да се 
заключи, че 
------------------------- 

23 C. N. J o h n s, The Citadel, Jerusalem. A. Summary of Work since 1933 в Quarterly of the Department of 
Antiquities in Palestine, XIV, 1950. pp 144 and 145, fig. 41.3. no Qumran Cave I, p. 10 

24
 M. S t e k e 1 i s, Една погребална еврейска пещера в Рамат Рахел (на евр. ез.) b: Jewish Palestine 

Exploration Society, 1934-5, p. 28, fig. 4, № 10 no Qumran Cave I, p. 10 
25

 S t e k e l i s, цит. съч. fig. 4—8; E. L. Sukenik, The Earliest Records of Christianity B: American Journal 
of Archaeology, LI, 1947, p. 362 no Qumran Cave I, p 10. 

26
 S. Sallers Excavations in the Ancient Town of Bethany я: Iiber Annus Studii Billici Franciscani 

(Jerusalem), II, 1951-2, p. 136. fig. 12.5 no Qumran Cave 1, p. 10. 
27

 O. Bronner, Corinth, Vol. IV, part II, 1930; F-O. Waagé, Lamps b: Antioch-on-the-Orontes, III, 1941, pp. 
55—82; W. Deonna, Les Lampes antiques trouvees a Délos B: Bulletin de Correspondance Hellénique XXX, 1908, 
pp. 149 s no Qumran Cave I, p. 11. 
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всички грънчарски изделия, намерени в Хирбет Кумран, а така също в пещерите в 
околността му и по-специално в пещера № 1 не са произлезли по-късно от 70 г. сл. Хр. 
Колко време преди Христос обаче не може да се каже с точност. Твърде е възможно най-
старите от тях да са от I в. пр. Хр., понеже паралелите на тези изделия извън Кумран имат 
най-ранна датировка II в. пр. Хр., а сигурно ще е минало време, докато извънпалестинските 
образци дойдат в Палестина и се внедрят в грънчарското производство и то по-специално в 
това на кумранци. По същото време в този кът на Юдейската пустиня се е развивало местно 
производство, чийто най-интересен резултат са споменатите цилиндрични делви, които за 
сега нямат паралел извън Кумран. При това прави впечатление, че местните майстори са 
използвали преди всичко сива пръст по която напр. може да бъдат различени кумранските 
лампи от “иродовски” тип от останалите лампи от този тип, открити при археологически 
разкопи в Палестина. Всичко това ни говори, че макар в кумранската община да се е 
чувствало външно влияние във всекидневния живот, общината се е стараела да живее, 
доколкото е възможно, живот откъснат от външния свят в който да прозира нещо 
самобитно.28 

б) Когато Хардинг и де Во проникнали за първи път в пещера № 1 през 1949 г., 
наред с голямото число фрагменти от ръкописи и парчета от глинени съдове, намерили 
остатъци и от ленени тъкани. Последните били различни по големина и форма. Разбира се 
първоначално на никого не е било ясно за какво се служели ленените тъкани. За щастие 
една находка разрешила въпроса безостатъчно. При по-внимателното изследване на една от 
делвите била забелязана някаква черна маса, силно прилепнала към шията на делвата. След 
грижливото отделяне на тази маса от съда се оказало, че тя представлява ленена покривка, 
пропита със смола. С нея бил завит свитък (или част от свитък). Тъй вече нямало съмнение, 
че и останалите свитъци са били загърнати с такива покривки с цел да бъдат предпазени от 
разрушителното въздействие на променливата температура, от нападение на насекоми и т. 
н. Тази съобразителност на кумранци естествено би имала положителен резултат само за 
непродължително време. Никой обаче не можел да предвиди, че ръкописите ще престоят в 
пещерата векове наред. Поради това откривателите на находките и нелегалните търсачи на 
лесно забогатяване, с невнимателното си отношение към ценния археологически материал, 
съвсем лесно най-напред раздробили станалите крехки с течение на времето покривки, а 
след това и загърнатите в тях ръкописи. Все пак не може да се отрече, че тези ленени 
тъкани са изиграли положителна роля. До голяма степен тъкмо на тях се дължи щастието 
науката днес да притежава, макар често и във фрагментно състояние, тъй древни библейски 
ръкописи. Без тях свитъците биха били изложени на по-голямо разрушително въздействие. 
------------------------- 

28 Другите палестински лампи имат кафяв, ясножълт и оранжев цвят. Ето защо предположението на 
де Во (Qumran Cave I p. 11), че намиращитесе във фрагментно състояние две лампи са внесени в Кумран 
отвън, би трябвало да се постави под съмнение.   
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С това не се изчерпва положителната им роля. Ленените покривки помогнаха на науката и в 
друго отношение. Организмите след тяхното загиване с течение на времето закономерно 
губят от съдържащия се в тях радиоактивен изотоп на въглерода, наречен карбон 14.29 Въз 
основа на това ново време в науката се създаде нов метод за определяне възрастта на 
органическите остатъци – чрез установяване в тях на количеството на карбон 14. Този 
метод, наречен още датиране чрез атомен часовник, е бил приложен към въпросните 
ленени покривки. Целта е била да се установи приблизително кога ленът, от който са 
направени, е бил събран от полето. Тъй през 1950 г. на д-р W. F. Libby от Чикагския 
университет бил изпратен фрагмент от намерените тъкани в пещерата. Този учен и К. 
Kraeling изследвали лененото парче в Института за изучаване на атомното ядро. Получена 
била датата 1917 + 200. Следователно ленът бил прибран от полето 1917 години преди 1950 
г., т. е. в 33 г. след Хр. Обаче тъй като засега не е възможно с наличната апаратура съвсем 
точно да се установи наличието на карбон 14 и постепенното му загубване през всяка 
десетка година, даже и за всяка година, към установеното число години се прибавя 
толеранс от 200 години. Следователно въз основа на изследването с помощта на атомния 
часовник ще трябва да се приеме, че ленените покривки са били изтъкани в периода 168 г. 
пр. Хр. и 233 г. сл. Хр.30 С това се постави край на предположенията на някои учени, че 
кумранските ръкописи не са от времето около Христос, а от средновековието. 

Естествено, когато се установява времепроизходът на ленените тъкани, 
едновременно с това не се установява времепроизходът на загърнатите в тях ръкописи. 
Последните могат да бъдат доста остарели в момента на завиването им с въпросните 
покривки. Сигурното е само едно: загърнатите ръкописи не са произлезли по-късно от 
ленените покривки. Тъй датираното на покривките дава крайната дата на произхода на 
ръкописите. 

Разучаването на самата тъкан не е довело до някакъв резултат, който да спомогне за 
уточняване времепроизхода на покривките. Трудността при това изследване се заключава 
преди всичко в обстоятелството, че от близките векове около Рождество Христово в Сирия-
Палестина и съседните им страни са намерени изключително малко текстилни изделия, 
поради което въпросът за развитието на текстилната техника по онова време си остава 
тъмен. Поради това в настоящия труд не ще бъдат разгледани някои сходства на индигото 
на ленените тъкани от пещера № 1 със синия цвят на фини ленени произведения от 
Древния Египет и др., понеже не може да се дойде до някакво сигурно заключение, което 
да послужи за база за датиране на кумранските ръкописи 
------------------------- 

29 Установено е, че периодът на полуразпадането на карбон 14 е равен на около 5,500 години. 
30 O. R. Selers Radiocarbon Dating of Cloth from the ‘Ain Feshkha Cave, BASOR №: 123 (1951) р. 24-26, 

по К. Б. Старков, Рукописи из окрестеностей Мертвого моря, ВДИ 1956, № 1, с. 99 Според G. M. Crowfoot 
това е станало между 167 г. пр. Хр. и 237 г. сл. Хр. – Qumran Cave I, p. 26. 
 
 



386/16 
 

ІІ. ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ТЕКСТА НА КУМРАНСКИТЕ 
БИБЛЕЙСКИ РЪКОПИСИ 

 
1. Книга на св. прор. Исая – ръкопис Б (1КИсб) 

 
А. Предварителни сведения за ръкописа 

Вторият екземпляр от кн. на св. прор. Исая е открит едновременно с първия от 
Мохомед ед-Диб и другаря му. През ноември 1947 г. след преговори между откривателите 
и един Йерусалимски търговец-евреин този ръкопис, наедно с други кумрански ръкописи, 
попада в Еврейския университет в Йерусалим. Там понастоящем се и съхранява.31 

Съобщения за намирането на въпросния втори екземпляр от книгата на прор. Исая 
са се появили твърде рано. Текстът му обаче е издаден във фотоснимки и в транскрипция от 
професора при Еврейския университет в Йерусалим Елизер Сукеник фрагментно едва през 
1950 г. и изцяло през 1954 г.32 При изследването и класифицирането на пергаментните 
фрагменти, намерени в пещера № 1, допълнително са открити още няколко фрагменти от 
този ръкопис, които са публикувани от Милик и Бартелеми.33 

Вторият екземпляр от кн. на св. прор. Исая общоприето се бележи като “ръкопис Б” 
(р. Б) за разлика от първия екземпляр от същата книга, означаван като “ръкопис А” (р. А). 

Общо състояние на ръкописа. Пергаментните листове на навития на руло “ръкопис 
Б” с течение на времето здраво слепнали един към друг. Това обстоятелство естествено 
много затруднило свободното му развиване. Ето защо, макар че бил известен на проф. 
Сукеник още през 1949 г., работата върху него не започнала веднага. Предпочело се по-
напред обект за изследване да бъдат намиращите се в по-добро състояние кумрански 
свитъци с оглед опитът при отварянето им и при боравенето с тях да спомогне 
впоследствие при отварянето на нашия ръкопис, за да бъдат избягнати евентуални 
технически, пък и научни грешки. 

И тъй след приключване на разтварянето на другите ръкописи се пристъпило и към 
“ръкопис Б”. Още в началото се появило допълнително затруднение. Лицето на свитъка се 
оказало покрито с тъмна материя, която вероятно не била нищо друго освен останка от 
изгнилите части на пергамента. Поради това значителни части от колоните на текста били 
станали извънредно тъмни и там шрифтът трудно проличавал. Наложило се да се прибегне 
до инфрачервено фотографирване, благодарение на което свитъкът е станал до голяма 
степен годен за четене. 
------------------------- 

31 Вж. с. 4 и 6. 
32 Е. Л. Сукеник, Скрити свитъци от античното хранилище, което бе намерено в Юдейската пустиня. 

Йерусалим 1950; Колекция от скрити свитъци, които са в Еврейския университет. Йерусалим 1954. И двете 
книги изцяло са написани на иврит. 

33 Qumran Cave I. pp. 66-77, pl. ХII. 
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Голямо влияние по разрушаването на пергамента са изиграли не само времето и 
условията в пещерата, където е бил скрит този свитък. Ръкописът е бил много употребяван 
още преди да бъде поставен в пещера № 1. Вследствие на продължителното използване той 
е бил поразкъсан, поради което не е бил вече подходящ за употреба. Затова той е бил 
поставен в гениза – хранилище на овехтелите, изхабените свитъци. Както бележи проф. 
Сукеник вътрешната част на ръкописа свидетелства за това негово минало.34 

Обем на ръкописа. Ръкописът е пострадал доста. Някога той е съдържал цялата 
книга на прор. Исая. Сега обаче от него са запазени главно части от последната третина на 
книгата и по-малки фрагменти от началото и средата. Всичко до 6 гл. вкл. Може би е 
безвъзвратно загубено. От 7-35 гл. са налице 17 фрагмента. В най-малкия от тях са 
засегнати три реда от текста на които са запазени изцяло 4 думи и фрагментно няколко 
други (фраг. № 1 – Сук.)35, а в най-големия – 15 реда на които са запазени изцяло 38 думи и 
множество други на които липсва по някоя буква, която лесно може да бъде възстановена 
(фраг. № 6 – Барт. – Мил.). Нататък запазеното по обем е значително по-голямо. Налице са 
последните 13 колони от ръкописа, които обхващат текста на пророческата книга от 
средата на 38 гл. до края на 66 гл., т. е. до края на самата книга. Колони 2 и 3,4-7, както и 12 
и 13 отчасти са още съединени помежду си, а колони 8-11 – почти изцяло. Най-пълно е 
запазен текстът в листа обемащ колони 8-11 и по-специално този в колона 10. 

Запазените листове имат следните размери. Първият (включващ 2 и 3 колони) има 
дължина 26 см и ширина 15 см., вторият (4-7 кол.) – съответно 45,5 и 20 см., третият (8-11 
кол.) – 43 и 22 см. и четвъртият (12-13 кол.) – 23 и 21 см. Всяка колона на третия лист има 
средно 33-34 реда. Отдолу липсват около 14 реда. Следователно ръкописът някога ще е 
имал ширина приблизително 30 см., а дължината му пък ще е била около 3,5 м. При това 
положение е ясно, че са запазени само около 2/5 от текста на книгата на прор. Исая. 

Колоните на “ръкопис Б”, публикувани от Бартелеми в Милик, съдържат средно 
около 50-52 букви на ред, т. е. колкото онези колони в края на публикацията на нашия 
ръкопис от проф. Сукеник.36 За това, че разните фрагменти са произлезли под перото на 
един и същ преписвач и са част от един ръкопис говорят още следните факти: 1) 
ортографията 
------------------------ 

34 Скрити свитъци… с. 81 М. Вurrows (The Dear Scrolls, London, 1956. P. 77) счита, че кумранскте 
пещери не са били хранилища на изхабени свитъци, понеже в една от тях бе намерена ролка от металически 
(меден) ръкопис, който естествено трудно би овехтял. Факт си остава обаче, че редица ръкописи, открити в 
кумранските пещери, са били негодни преди още да бъдат скрити там. Що се отнася до онези ръкописи, които 
при поставянето им там не са били овехтели, то само за тях може да се твърди, то само за тях може да се 
твърди, че са били скрити в пещерите, служещи за гениза, в 70 г. сл. Хр. по време на разгрома на юдейското 
въстание. 

35 Прибавката “Сук.” След № на фрагмента означава, че номерацията е по изданието на проф. 
Сукеник, а “Барт. – Мил.” – по изданието на Бартелеми и Милик. Номерацията на тези издания е запазена, за 
да се знае даден фрагмент кога е открит и къде е публикуван. 
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и почеркът при различните фрагменти са еднакви; 2) фрагментите публикувани от 
Бартелеми и Милик засягат онези места от първата третина на книгата на прор. Исая от 
които няма фрагменти, публикувани от Сукеник. Следователно дублиращи фрагменти 
няма. 

Ръкопис Б” в сегашното си положение съдържа фрагментно или изцяло следните 
части от книгата на св. прор. Исая: 
7:22-8:1 (фрагм( № 1)37   37:8-12 ( “ № 11) 
10:17-19 (фрагм. № 1)   38:12-39:8 (колона 1) 
12:3-13:8 ( “ № 2)37    40:2-3 (фрагм. № 12 от кол. 1) 
13:16-19 ( “ № 2)    41:3-23 (колона 2) 
15:3-16:2 ( “ №3)37    43:1-13 ( “ 3) 
16:7-11 ( “ № 3)    23-27 (фрагм. № 13, от кол. 3) 
19:7-17 ( “ № 4)37    44:21-45:13 (колона 4) 
19:20-20:1 ( “ № 4)    46:3-47:14 ( “ 5) 
22:11-18 ( “ № 5)37    48:17-49:15 ( “ 6) 
22:24-23:4 ( “ № 5)    50:7-51:10 ( “ 7) 
24:18-25:8 ( “ № 6)37    52:7-54:6 ( “ 8) 
26:1-5 ( “ № 6)    55:2-57:4 ( “ 9) 
28:15-20 ( “ № 6)    57:17-59:8 ( “ 10) 
29:1-8 ( “ № 7)    59:20-61:2 ( “ 11) 
30:10-14 ( “ № 8)    62:2-64:8 ( “ 12) 
30:21-26 ( “ № 9)    65:17-66:14 ( “ 13) 
35:4-6 ( “ № 10) 

Шрифт на ръкописа. Ръкописът е написан от специалист-преписвач. Шрифтът тук е 
един от най-хубавите между шрифтовете и свитъците намерени в Кумран. Запазеният 
текст, проявен чрез инфрачервено фотографиране, общо взето е четлив без особени 
затруднения. По-слабо четливи са някои от фрагментите (напр. №№ 6, 7, 9, 13-Сук), както и 
отчасти най-долната част на отделни колони (напр. на кол. 5, 7, 12). Преписвачът на нашия 
ръкопис е бил верен на традицията на древноеврейската писменост да не се пренася думи 
от един ред на друг. Но тъй като удължените букви (ахалтем), които в по-късно време 
служат за изравняване на редовете помежду им, по времето на нашия писар не са били в 
употреба, то редовете отляво в ръкописа не са изравнени помежду си и нерядко някои от 
тях поизкачат в полето между колоните. 

Разстоянието между редовете е равно приблизително на разстоянието във височина, 
което заемат един и половина реда. 

Широко употребяваното в древност scriptio continua в нашия ръкопис вече липсва. 
Думите са отделени една от друга с разстояние 
------------------------- 

36 Буди недоумение съобщението в Qumran Cave I (р. 66) за някаква разлика в средното число букви 
на ред между издадените фрагменти от Бартелеми-Милик и Сукеник. Наистина първата част на фр. № 6-Сук. 
съдържа по-малко букви от фр. 6-Барт.-Мил. Това е изключение, което може да се дължи на най-различни 
причини. Останалите фрагменти обаче не показват такива разлики в броя на буквите. (Срв. напр. фр. № 4 и 5-
Барт.-Мил. с фр. № 4-Сук., както и втората част на фр. № 6-Сук.). 

37 По изд. На Бартелеми и Милик. Останалото е под изд. на Сукеник. 
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приблизително равно на мястото, което заема една буква. Редовно са застъпени финалните 
букви (камнефец). От тях особено добре са изразени мем и нун. За разлика от р. А на кн. на 
прор. Исая тук крайното пе рязко се отличава от употребяваното в началото и средата на 
думите. Крайното каф в р. Б е малко по-удължено в сравнение с това от р. А и при четене 
значително по-лесно се отличава от останалите букви, отколкото това става при работа с 
другия ръкопис от кн. на прор. Исая. В това отношение шрифтът може да съперничи с този 
на редица други кумрански ръкописи. При сравняване на финалните букви каф, пе и цаде 
от нашия ръкопис със съответните напр. от “Сборника от благодарствени песни” и от 
Коментара към кн. на прор. Авакум, бие на очи, че в тези и по-специално в последния 
въпросните букви вече добиват (най-вече при цаде) почти същата форма, каквато те имат в 
квадратния шрифт. 

Началното и средно мем, както и в останалите кумрански ръкописи, повече прилича 
на днешното пе. 

Писането на шин се различава рязко от онова на ръкописите от първата ортографска 
група, намерени в пещера № 1, както и от шин употребен в добавките към р. А.38 Формата 
на този шин за сега няма паралел в някой арамейски или еврейски писмен паметник с 
квадратен шрифт от близките векове пр. Хр. Тя само напомня на един от знаците 
употребяеми за звука “ш” в среднофиникийския шрифт (5-3 в. пр. Хр.).38а 

Лигатурите (съединяването на две букви) са често явление (особено при буквите вав, 
йод, нун, реш, тав) и то повече при тези чертички на буквите, които излизат извън 
приблизително правоъгълното очертание на буквите. 

Не може да се пропусне да се отбележи, че преписвачът се е стараел да изтъкне 
различието между сходните букви, с изключение на йод и вав, които лесно могат да се 
смесват при четене. 

Ортография на ръкописа. Този ръкопис по текст и ортография е твърде близък до 
мас, текст на кн. на прор. Исая. Тук, както се спомена, не изпъква scriptio continua. 
Употребата на съгласните алеф, хе, вав и йод, които в непунктирания, неогласения текст са 
служели за подсещане коя гласна стои на дадено място, за да няма двусмислия или 
колебания при четенето, е неголяма. В това отношение р. Б е твърде близък с фрагментите 
на ръкописа от кн. Левит и на “ръкопис Б” от кн. Второзаконие, намерени също в пещера № 
1, както и с допълненията към р. А от кн. на прор. Исая.39 Тъй вследствие 
------------------------- 

38 Вж. Burrows, The Dead Sea Scrolls of the St. Mark’s Monastery… кол. 33 – добавките към 40 гл. 
Проф. Б. Пиперов счита, че въпросните добавки са направени от преписвача на Коментара към кн. на прор. 
Авакум. (Един древен ръкопис на книгата прор. Исая, Год. на Дух. академия, София, т. III (ХХIХ), 1953-1954, 
с. 180. 
38а Вж. H. Jensen, Die Schrift in Vergangenheit und Gegenwart, 2. Aufl. Berlin 1958, S. 286, Abb. 267. 

39 Вж. Qumran Cave I, pls. VIII, IХ, Х; Burrows, The Dead Sea Scroll of the St. Mark’s Monestary кол. 28, 
редове 19-20.  
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на различната количествена употреба на споменатите преди малко букви двата ръкописа от 
кн. на прор. Исая, открити във въпросната кумранска пещера, се различават помежду си 
още на пръв поглед. Преписвачът на р. А е предпочел да поясни съществуването на звука 
“о” в думи, като кл, лл , и vскв и пр. за разлика от своя колега, който е преписвал р. Б. 

Граматически особености. Отклоненията, които ни предлага р. Б в граматическо 
отношение спрямо мас. текст не са много. При това обаче те недвусмислено ни посочват, че 
масоретите съзнателно или неволно са заменили редица архаични форми с по-нови. 
Последните може би са били чувствани от тези еврейски книжовници по-близки поради по-
голямото им родство с езика на Талмуда и с други съществуващи по онова време равински 
писания. Разбира се основната цел в настоящия труд не е да бъдат отбелязани всички тези 
отклонения. Ако би се сторило това, че трудът би се обременил без да се постигне нещо 
повече в разбирането, в тълкуванието на самия текст или по отношение на времепроизхода 
на ръкописа. Ето защо ще се обърне внимание само на по-важните граматически 
особености. 

1. Във фонетическо отношение в р. Б няма никакви особени разлики спрямо мас. 
текст. Наличните разлики са по-скоро ортографически, отколкото фонетически. Тъй алеф в 
нашия ръкопис се чувства като твърде слаба гласна, подобна на хе. В 55:12 вм. алеф, като 
трети радикал на гл. маха, стои йод. Вероятно изпускане на алеф има и в 52:14 в думата 
thлp – образ, вид. Възможно е тук и нещо друго – преписвачът да е чел thwp, тъй като тази 
дума има и значение на “образ, вид” (срав. I Парал. 17:17) и следователно тук да е изпуснат 
не алеф, а вав. Друга нерядко изпускана съгласна е вав, когато сочи наличието на дълго “о” 
от окончанието за множ. ч. на съществителните от ж. р. С тези съкращения и замени ще 
трябва да се занимаем и в следващата точка. 

2. Отклоненията, които се срещат в разгледания ръкопис, са незначителни  
по количество и в морфологическо отношение. 

а) Преди всичко трябва да се подчертае, че широката употреба на местоименните 
суфикси hмh, chмh и на местоименните сепаратни форми hмh, hwh, thмh, която се 
забелязва в р. А (срв. напр. 41:4, 43:10, 50:9, 51:19, 52:6 и т. н.) тук липсва. В нашия 
ръкопис има само някои замени на съкратени форми с по-пълни и обратно. Тъй в 65:34 и 25 
първоначално има смяна на hмh с hм, впоследствие на hм с hмh, а в 56:11 вм. hмh стои hм. 
И при местоименните суфикси е налице нещо подобно. Тъй напр. в 53:7 вм. суф. за 3 л. ед. 
ч. м. р. вав стои hw, в 53:12 стои hм вм. м. На друго място (53:4) пък е поставена съкратена 
форма – м. суф. за 3 л. ед. ч. м. р. към глаг. hw стои само h. С това се изчерпват разликите 
при личните местоимения между р. Б и мас. текст. От тях може само да се заключи, че поне 
за преписвача езикът на дедите е доста ясен и по-късните местоименни форми не ги 
предпочита пред старинните. В това отношение ръкописът се различава от кумранските 
ръкописи образуващи първата ортографска група. Тук напр. не се забелязва употребимата 
форма за мест. суф. 2 л. ед. 
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ч. м. р. chh (вм. ch) не само в р. А на кн. на прор. Исая, но и в Ком. Към кн. на прор. 
Авакум40, нито – предпочитаните форми за 3 л. ед. ч. м. и ж. р. hwлh и hйлh в Правилника 
на Новия съюз и т. н.41

На явяващия се тук въпрос дали съм преписвачът на р. Б, а също така и неговите 
съвременници са произнасяли третоличните местоимения в ед. ч. като “ху’а” и “хи’а” 
мъчно може да се отговори. Ако той е съвременник на преписвача на р. А от кн. на прор. 
Исая, това е твърде възможно, тъй като този ръкопис показва едно такова произношение.42 
При това положение остава неизяснено дали и по-преди тези местоимения са звучели тъй, а 
едва сега се е наложило на преписвача на р. А да отрази напълно техните звукове за по-
голяма яснота на четеца, който вече по-трудно си служи с езика на отците си, или пък в 
това трябва да виждаме по-късно развитие на еврейския език с което преписвачът на р. Б не 
се е счел, понеже се е стараел да остане по-верен на древността и във външната форма. 
Навярно този въпрос ще може да се разреши след изследване на значителен брой ръкописи 
от близката епоха преди Иисус Христос. 

Някакви други особености при местоименията в нашия ръкопис не се срещат, освен 
една при адиективното местоимения лйзh. Двете съставни части на това местоимение в мас. 
текст се свързват посредством линеа макеф. Тук обаче то се пише като една дума (вж. 66:1). 
Това съединяване е неправилно вероятно понеже от една страна по значение и изговор 
двете съставни думички представляват нещо единно, а от друга – понеже е липсвала по 
онова време линеа макеф, която посочва тясното им отношение. Така написано това 
адиективно местоимение срещаме и в р. А на същото място. 

б) При съществителните имена също така не можем да открием някакво особено 
различие спрямо мас. текст. Бие на очи само честото изпускане на вав при съществителните 
от ж. р. В повечето случаи това става с онези от тях, които се срещат и в мас. текст на 
редица места както с въпросната буква така и без нея. Такъв е случаят с лthth (ед. ч. лoth) в 
44:25, лwцрth (ед. ч. лоцар) в 45:3 и пр. Подобно съкращение се среща и когато 
съществителните са придружени от местоименен суфикс. Тъй е напр. с шбththй (ед. ч. 
шабаth) в 56:4. vлthйhм (ед. ч. vолаh) в 56:7 и т. н. Наличното в 58:14 бмthй (ед. ч. бамаh) 
без вав пак се среща и в редица ръкописи от масоретско време, както показва кере.43 Това 
съкращение не е безпричинно и не нанася някакъв ущърб на текста. То винаги е приложено 
там, където и без въпросния вав е ясно, че думата е в мож. ч. 

Изпускане на вав има и при съществителните имена от м. р. на два-три пъти. 
Срещаме напр. wврцнй (ед. ч. рацон) в 60:10, шлмсh (ед. ч. шалом) в 48:18. 

Споменатите изпускания на вав в р. Б са на брой само около 37. 
------------------------- 

40 РI. XI, 10 и 11. Видно е предпочитанието и на hмh – IX, 7; XII, 9. 
41 VI, 1; VIII, 15; XI, 4. 
42 Проф. Б. Пиперов, Един древен ръкопис… ГДА, т. III, с. 181. 
43 R. Kittel, Biblia hebraica, ed. decima, S-690. 
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Аналогично съкратяване на тази буква има и в р. А, но в съвсем изолирани случаи и 
то при съществителни в ед. ч. (Напр. тъй е с шлh в 47:11, с мтh в 58:6). Тук липсата на 
повечко случаи на съкратяване е лесно обяснима, като се има пред вид, че scriptio plena в 
този кимрански ръкопис е широко застъпена. 

Предпочитане на по-кратка форма в р. Б се наблюдава и в 47:8, където вм. левав на 
мас. текст и р. А, стои само лев. 

Разбира се изтъкнатите в тази точка особености не са варианти в собствен смисъл на 
думата. Те са по-скоро ортографически различия, които може да са резултат не само на 
придържане към древния начин на писане. Те може да са резултат и на желание за пестене 
на време и на материали или на нещо по-добро. Напълно е възможно при това този маниер 
на писане да е бил възприет от отделна писарска школа, тъй като тогава още не ще е имало 
общозадължителен правопис. 

в) При глаголите в р. Б наред с разликите от ортографично естество има и такива 
разлики спрямо мас. текст, които говорят за епоха, когато има старание за запазване на 
древното, но в която не може да не се даде дан на новото положение на езика. 

В имперф. кал на едно единствено място (46:4) е подчертана гласната след втория 
радикал посредством нав – лsбwл. Тъй имперф. се среща в мас. текст по изключение, 
понеже въпросната гласна тук е дълга само под ударение.44 Дали в случая имаме плена 
само по усмотрение на преписвача за сега не може да се каже. В това отношение за 
съжаление р. А не би могъл да помогне, защото в него редовно се предпочита плена. 

В р. Б се забелязва отчетливо стремеж към употреба на кохоратативна вместо 
обикновената индикативна форма на перфекта. (лthнh в 43:4. лшлмh в 57:18, лвйтh в 63:5, 
лрйдh в 63:6). Във всички тези случаи глаголът е свързан с вав консекутивум. Такъв 
стремеж се среща и в мас. текст. Особено в по-късните библейски книги, когато глаголът е 
в 1 л. ед. ч. имперф. и с вав консективум, твърде често се употребява кохортативната форма 
на споменатото време.45 Следователно в това предпочитане на кохортативус ще личи по-
късно развитие на еврейския език. Това се потвърждава и от факта, че на едно единствено 
място (56:12) кохортативът в мас. текста, който тук е без вав консектутивум е сменен в р. Б 
с индикативна форма. За отбелязване е, че в р. А на паралелните места, където в р. Б е 
налице това явление само в 63:6 на два пъти има предпочитане на кохортативна форма. 

На отделни места в нашия ръкопис в имперф. множ. ч. е запазено дневното 
окончание wн46, което в мас. текст тук е отпаднало (thцлwn в 55:12 и йвсрwн в 60:6). Това е 
лесно обяснимо с по-голямата древност на нашия ръкопис от ръкописите, които някога са 
били под ръка на масоретите. Трябва да се изтъкне при това, че въпросното окончание 
------------------------- 

44 ГезенIусъ, Еврейская грамматика, перев. проф. К. Коссовича, С. Петербургъ, 1874, § 47, 3. Прим. 1. 
45 ГезенIусъ, Еврейская грамматика… § 49, 2. 
46 Там, § 47, 3. Прим. 4. 
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не е употребимо в някои други кумрански свитъци, като напр. в Коментара към кн. на прор. 
Авакум, в Правилника на Новия съюз – ръкописи, които ни предлагат еврейски език в 
близкото време преди Христос. В р. А цитираните по-горе места съответстват на мас. текст, 
макар другаде (напр. в 26:11) това древно окончание да е употребимо. 

Репулярно в р. Б гласната “о” при причастията от м. р. актив е подчертана с вав 
(29:5, 43:1, 43:6, 44:24, 26, 28, 45:11 и т. нат.). Навярно целта на поставянето на вав тук ще е 
само да се счете ,че съответната дума е в перф. 3 л. ед. ч. м. р., а не че самата гласна е била 
дълга. Поради това напр.- в 43:1 с прибавянето на местоимения  суфикс за 2 л. ед. ч. към 
причастната форма от глаг. брл този вав не изчезва, както би трябвало да стане ако той 
подсказва само наличието на дълга гласна. В р. А и Коментара към кн. на прор. Авакум 
напр. почти без изключение се среща същото плена. В противовес на това полуогласено 
писание на едно място в нашия ръкопис (52:3) причастната пасивна форма от гл. йдv е без 
вав след втория радикал. В р. А на същото място наистина има активна форма, но все пак 
дори да се приеме ,че и в р. Б е налице актив, пак липсва вав спрямо възприетото в такъв 
случай в ръкописа пълно писане за което става дума преди малко.47 В това изключение 
естествено не може да се вижда правило и като че ли ще трябва да се приеме ,че 
преписвачът тук е допуснал грешка. 

Хифилът навсякъде е предаден, както се среща в мас. текст. Само на два пъти 
липсват някои нови характерни белези. Тъй в 38:19 е изпуснат йод между втория и третия 
радикал (йwдv). Във втория случай пак липсва превърналият се във вав първи радикал на 
глагола йшv (38:20). И двата случаи не могат да бъдат разглеждани, като признаци за 
някакви граматически особености, а по-скоро като своеобразни съкращения или грешки на 
преписвача. От контекста личи, че в първия случай не може да има иусивна съкратена) 
форма. 

При слабите глаголи с втори радикал вав има някои особености, които по-скоро са 
ортографически. В имперф. на два пъти липсва вав като втори радикал (thфшй в 54:4 от 
глаг. бwш и thvфйнh в 60:8 от глаг. бwф). Липсва вав след алеф и във формата hвйлthйм в 
56:7 (от глаг. бwл). Такова съкращение се среща и на други места и в мас. текст.48 
Удвояването на втория радикал на глаг. шwv в пиел е предадено с втори вав (58:9). Трябва 
да се спомене още ,че специално при глаг. бwл преписвачът предпочита плена и не 
пропуска вторият му радикал (30:13, 39:3). 

Има един единствен случай с глагол с трети радикал алеф при който, навярно 
аналогично на глаголите с трети радикал че, алефът е преминал в йод (ймхйw в 55:12 от 
глаг. мхл). В евр. ез, когато при такъв глагол има местоименен суфикс този йод не се явява, 
но в арамейски твърде рядко той може да се появи.49 Няма нищо чудно при 
------------------------- 

47 Вж. по-специално екзегетическото изследване на това място. 
48 W. Gesenius – Fr. Buhl, Hebr und apam. Handworterbuch, 17. Aufl Leipzig. 1921, S. 88. 
49 ГезенIусъ, Еврейская грамматика…§ 75,6. Прим. 17, 19. 
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това положение преписвачът да се е повлиял от арамейския език, който по негово време ще 
е бил вече в широка употреба сред евреите в Палестина. 

В р. Б има употребени форми от други залози вместо тези ,които са на съответното 
място в мас. текст. Така в 58:11 стои кална форма вм. хифилна (от глаг. хлц), в 58:12 – 
хифилна вм. пилелна (от глаг. шwв) и в 63:6 – хифилна вм. пиелна от глаг. шсhр. Разбирасе 
от тези три случая мъчно би могло да се заключи за някакво предпочитане напр. на по-
простия залог, когато и с него може да се изрази същото и т. нат. По-скоро тези различия са 
тълкувателен проблем. 

г) В р. Б не се забелязва нищо особено в употребата на предлозите. Само на отделни 
места се среща смяна на предлозите vал и лел (51:1, 53:1, 56:3, 60:5,8, 66:2). В някои от тези 
места аналогична смяна има и в р. А. Тъй като употребените с тези предлози глаголи (нвт, 
лwh, бwл и др.) се употребяват в мас. текст и с vал и с лел, то трудное да се каже дали се е 
чувствала някаква разлика при такива случаи между споменатите предлози в 
предмасоретско време. Все пак това си остава и въпрос, който трябва да се разгледа нататък 
при тълкуванието. 

3. “Ръкопис Б” не съдържа никакви съществени различия спрямо мас. текст и в 
синтактическо отношение. 

Паратактичният словоред тук е малко по-широко застъпен. В това отношение 
ръкописът на няколко места се доближава до Превода на 70-те (41:7, 46:6, 48:18, 50:11, 
58:1, 4, 8) и само на две места си съвпада с р. А (46:6 и 58:8). Като се има предвид 
големината на запазената част на разглеждания от нас ръкопис става ясно ,че наличието на 
повече вав копулативум и консекутивум в сравнение с мас. текст е единично явление. 
Споменатите съвпадения с текста на 70-те би могло да се приемат като доказателство ,че р. 
Б. Ще е поне препис т свитък намиращ се в по-голяма близост с онези ръкописи, които са 
послужили за Превода на 70-те… Доколко разширяването на паратактичния словоред 
допринася за яснотата на пророческите думи ще видим при тълкуванието на приведените 
по-горе места. 

В 55:5 в р. Б след wгwй е вмъкнато относителното местоимение лашер. Това е 
предизвикано от необходимостта от гладка фраза. Затова и в 70-те на въпросното място 
стои определителният член, който в този древен превод обикновено замества еврейското 
относително местоимение. Дали това поставяне на лашер е по-къснешно явление мъчно 
може да се каже. 

В 54:3 глаг. йрш е поставен в множ. ч., докато подлогът (зараv – семе, потомство) си 
остава в ед. ч. Така е и в р. А. Тъй като на евр. език съществителни събирателни, макар да 
са в ед. ч., често се конструират с глагол в множ. ч. не ще съмнение, че преписвачите (или 
може би самият автор) са употребили тук един синтактичен евреизъм, който на това място 
не е налице в мас. текст. 
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Накрая не може да се отмине фактът, че между р. Б и мас. текст, а също така и р. А, 
има някои различия при употребата на Божиите имена. Тъй в 38:14 вм. Адонай на мас. 
текст в нашия ръкопис стои Яхве; в 49:7 и в двата кумрански ръкописа има в повече 
Божието име Адонай, а в 61:1 в р. Б стои Яхве Елохим вм. Адонай Яхве на мас. текст и 
само Яхве в р. А. 
 

*** 
Преведените граматически отклонения в р. Б спрямо мас. текст дават възможност да 

се направят някои изводи. 
1. След вавилонския плен приблизително от 4-3 в. пр. Хр. започва едно по-

силноотмиране50 на староеврейския език. Постепенно той бива изместван все повече от 
общоговоримия по онова време в Предна Азия арамейски език. Поради това в този 
няколковековен период на отчуждаване от езика на дедите били потърсени нови средства, 
щото неогласеният свещен текст да бъде четен и разбиран правилно. Тъй се прибягвало до 
изменение на правописа ,чрез полуогласяването на текста посредством буквите наречени 
matres lectionis – майки на четенето (л, w, й). Няколко граматико-ортографически 
положения от р. Б ни говорят за произхода на този ръкопис именно в споменатия период 
след вавилонския плен. 

а) В р. Б. Е налице по-широка употреба на вав, като подсещащ знак на гласната “о”, 
напр. при активните причастни форми в кал., околкото в по-древните паметници и в мас. 
текст.51 Тъй като тази употреба не е много широка, то може да се счете ,че ръкописът не е 
преписван в крайния стадий на отмирането на староеврейския език. В полза на такъв извод 
говори още фактът, че вав е изпуснат на редица места при съществителните имена от ж. р. в 
множ. ч., там където се среща в мас. текст. 

б) В р. Б при глаголи с имперф. множ. ч. се употребява в по-голяма степен отколкото 
в мас. текст древното окончание ун, което не е налице в ръкописи произлезли вероятно 
през времето на крайния стадий на отмиране на ст. евр. език, като общоговорим. 

в) Предпочитането на кохортативните форми пред индикативните в нашия ръкопис 
свидетелства за късна епоха в развитието на староевр. език, каквато се явява и в периодът 
на отмирането на този език. 

г) В р. Б има по-широко застъпване на вав консекутивум и копулативум, отколкото в 
мас. текст. И тъкмо в това отношение между 
------------------------- 

50 Под “отмиране” се разбира постепенното преставане на този език да бъде говорим от мнозинството 
евреи. Дали по времето на Иисус Христос вече въобще той не е бил говорим е спорен въпрос. 

51 Срв. напр. Остракон № 3, р. 21 от Лахиш. (Hebraische Konsonantentexte v. Hans Bardtke, Leipzig 
1954, S. 30) Мас. текст се взема за сравнение, понеже при пунктирането му е отпаднала нуждата от по-широка 
употреба на майките на четенето и следов. в това отношение той отразява значително древна ортография – 
може би от век-два пр. Хр. 
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ръкописа и Превода на 70-те се явяват допирни точки. Тази по-голяма близост между 
нашия ръкопис и Превода на 70-те, отколкото между мас. текст и същия превод, макар и на 
отделни места ,говори доста. Ясно е, че най-малко р. Б е преписан от свитък, който е в 
тясна генетична връзка с онези ръкописи от които е направен преводът на кн. прор. Исая на 
гръцки език. А тази връзка може да проличава само, защото р. Б не се е появил много по-
късно от времето ,когато пророческите книги са преведени на гръцки език, т. е. не много 
след края на 3 и нач. на 2 в. пр. Хр. 

2. В библеистиката съществува хипотеза, възприета от някои учени, че в основата на 
мас. текст (а може би поначало в свещените книги??) е влязъл Йерусалимският диалект, а 
провинциалните наречия на еврейския език са били почти изцяло пренебрегнати от 
древните еврейски книжовници. Верността на това предположение би могло да се потвърди 
или отхвърли естествено единствено с помощта на ръкописи, произлезли най-късно през 3-
1 в. пр. Хр. Р. Б. действително произлиза от това далечно минало, и се очакваше да 
спомогне за разрешаването на въпроса. За съжаление обаче в него не може да се съзрат 
отклонения по отношение на мас. текст, които да бъдат окачествени като провиациализми. 
Факт остава едно, че в езиково отношение този ръкопис не е повлиян от кумранския говор, 
който ще е намерил отражение в тамошните култови и юридически документи ,пък може 
би и в някои кумрански библейски ръкописи. Така в р. Б нямат отражение новизмите с 
каквито ще е изобилствал кумранският диалект, който сигурно се е формирал в епоха 
,когато вече библейскте книги са съществували векове наред. Следователно нашият 
ръкопис не може да ни послужи на всестранното изучаване на староевреския език, тъй като 
е бил говорен и употребяван и в малките населени палестински долини ,често откъснати до 
голяма степен една от друга. Ръкописът обаче дава възможност редица предположения в 
областта на евр. морфология, като напр. къснешното предпочитане на кохортивните форми 
,да се уточнят и затвърдят. Също така той спомага да се засили вероятността на мнението, 
че език от на мас. текст ще е закон – сервиран в не малка степен, т. е. че по него мъчно 
може да се съди за историческия развой на еврейския език. 

Общо за вариантите на ръкописа. “Ръкопис Б” не се различава по същество от мас. 
текст. Това би трябвало да се очаква. Страхопочитанието на преписвачите към книгата на 
св. прор. Исая, като към боговдъхновено творение не им е давало някаква особена свобода 
спрямо преписвания текст. Затова те са си позволявали само минимални поправки – замяна 
на по-стари граматически форми със съвременни на тях, замяна на излезли от употреба 
думи с такива от тяхно време и др. подобни. Разбира се тези замени не винаги са били 
сполучливи ,защото са в зависимост от културното равнище на отделния преписвач, от 
неговите познания на езика и културата, на икономиката по време на дедите ,когато са били 
написани редовете на споменатата пророческа книга. При това при всяко преписване наред 
със съзнателните поправки са се допускали и неволни грешки. Това ние прекрасно 
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виждаме и в двата кумрански ръкописа на кн. на прор. Исая. Често, предимно в р. А,
 над редовете са нанесени поправки и са добавени изпуснатите букви. Всички тези 
нововъведения и грешки обаче не могат да се считат за варианти в пълния смисъл на 
думата. Подобни неща се намират и в редица ръкописи от масоретско време, след като 
масоретите установили за най-точен и задължителен един възприет от тях, по една или 
друга причина, текст.52 Те изменят в една или друга степен само буквата на книгата, без 
обаче да нанасят никакви особени вреди на същината на съдържанието. Допуснатите 
грешки могат да се отстранят. Дори през замъгляващото було върху някои месиански места 
в мас. текст може да се открие при тълкуванието истинският, правилният смисъл на 
пророческата реч. 

Казаното за допуснатите грешки и изменения в текста не е в противоречие с 
църковното учение за боговдъхновеността на библейските книги. Православната църква 
приема и учи, че книгите на Стария и Новия Завет при всички преписвания през времето на 
тяхното съществуване във верово отношение не са претърпели някакво изменение, някаква 
поправка – волна и неволна. Религиозната идея, която по Божие вдъхновение всеки 
библейски писател е вложил в своята книга, е останала непокътната.а Външната страна на 
свещените книги обаче се е променяла. Затова Св. Писание няма критически, вербален 
интегритет . Православната църква при оформяване на това свое учение разбира се не е 
изхождала от фактическото наличие на изменения в разните ръкописи. Тя по този въпрос 
не е гледала някак си да се нагоди спрямо даден факт. Тя е взимала винаги предвид 
обстоятелството, че написването на книгите на Св. Писание не е само Божие, но и човешко 
дело. А щом като това е така, колко повече пък ще е човешко дело (и следов. Изложено на 
грешки) преписването на тези книги, което до голяма степен е механическа работа, макар и 
извършвана по Божие благословие и с благоговейно чувство.53 

И тъй, макар и неизменяващи по същество догматически истини, грешки и 
изменения спрямо оригинала са налице и в нашия ръкопис, както са налице тук и разлики 
спрямо мас. текст и ръкописите на древните преводи. 

Вариантите, които ни предлага р. Б са от най-различен характер. По-голямата част 
от тях са от шрифтово или граматическо естество. Следователно те имат повече 
филологическо отколкото исагогическо и 
------------------------- 

52 Тук ще оставим настрана въпроса дали в мас. текст са влезли нововъведения и изменения на свещ. 
Текст вследствие теснопартийни тълкувания, възникнали в еврейските школи от времето ок. Христос и 
следващите няколко века. По този въпрос между библеистите има спорове особено от 16 и 17 в. насам. Тъй 
видният евр. учен Абрахам Гайгер (в съч. си Ürschtift Ubersetzung der Bibel, 2. Aufl., Frankfurt a. M., 1928, S. 
170 ff, 200 ff.) намира напр. че има нанесена повреда в свещ. Текст – намерила отражение в мас. текст – 
вследствие партийните борби между фарисеи и садукеи, а Р. Lagarde (Марковски, Въведение… Ч. I, с. 137) 
счита, че повредата е резултат от борбата против новопоявилото се християнство. 

53 Срв. Проф. Ив. С. Марковски, Въведение… Ч. I, с. 8 и нат., 18 нат.; Православная богословская 
энциклопедiя подъ редакцiей профессора А. П. Лопухина, т. II, Петроград, 1901, кол. 729-748. 
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тълкувателно значение. По-голяма стойност от тях имат друга група варианти. Това са 
онези отклонения спрямо основната редакция на мас. текст, които съвпадат с критическите 
бележки на масоретите, отбелязвани с знака кере. Те ни сочат недвусмислено, че 
въпросните масоретски критически бележки имат основание, а не са само логически или 
други някакви предложения. Ето защо с право може да се каже, че нетенденциозната 
текстуална критика, почиваща на солидни всестранни изследвания и тълкувания, може да 
ни доведе до по-ясен смисъл, до проникване до онова, което свещеният писател е искал да 
каже на съвременниците си и е завещал на идните поколения. Трета група варианти 
поднасят допирни точки с Превода на 70-те. Чрез тях се потвърждава мнението, че в по-
древно време еврейският текст е бил по-близък до гръцкия текст на 70-те. Последната група 
варианти пък предлагат пророческите думи в нова, по-друга светлина и ние ще трябва да се 
поспрем и помислим дали тук има допуснати грешки или се намираме пред по-чиста изява 
на пророческата мисъл. Вариантите от тази група са съвсем малко. В центъра на 
настоящето изследване не ще бъдат вариантите от шрифтово и граматическо естество, а 
останалите и то предимно тези от последната група. 

Времепроизходът на ръкописа. От казаното до тук ще е съвсем погрешно да се 
заключи, че нашият ръкопис има по-късен произход от кумранските ръкописи в които се 
използва нашироко scriptio plena и по-специално от р. А от книгата на прор. Исая. 
Действително би могло да се счете, че към 2 в. пр. Хр. широката употреба на scriptio plena е 
била обичайна. Това ни посочват и редицата ръкописи, намерени в кумранските пещери. 
Но от това съвсем не следва напр., че малко по-късно – около първото еврейско въстание 
против римляните или дори около събора в Иамния (100 г. сл. Хр.) на който, според редица 
библеисти, е бил окончателно установен канонът на Стария Завет – официално е било 
възприето по-слабото застъпване на matres lectionis и известните ръкописи с такава 
ортография ще трябва да бъдат отнесени към 1 в. сл. Хр. Scriptio plena редовно се е 
употребявала не само в съчиненията съставени по времето от около 2 в. пр. Хр. насам, но и 
в отделни библейски ръкописи. Обаче наред с предпочитането на плена е било запазено в 
редица библейски ръкописи (и то навярно особено в тези, които са били в употреба при 
богослужение било в храма, било в синагогите) древното повече дефективно писане. Затова 
и когато еврейските учени от християнско време трябвало да установят официална 
ортография предпочели тази, в която се използват слабо майките на четенето, като 
подсещащи букви за гласни. Тъй тази ортография е и налице в мас. текст. Следователно от 
близостта на нашия ръкопис с мас. текст по ортография не може да се вади заключение за 
късен произход на ръкописа и то даже най-малко от първия християнски век. Тази близост 
може да свидетелства за неговия произход и в близките векове преди Рождество Христово. 
Това се потвърждава от следното. 

а) Както се споменава в пещера № 1 бяха намерени фрагменти от ръкописи от кн. 
Левит и кн. Числа, написани не с арамейския 
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квадратен шрифт, който си пробива път в библейските и извън библейски писания след 
вавилонския плен, а с древноеврейския шрифт наречен роец. Произходът на тези два 
ръкописа бива отнасян към 4-3 в. пр. Хр. А нашият ръкопис има голямо ортографско 
сходство с тях. Следователно на тази близост може да се заключи и за древността на р. Б, за 
произхода му отпреди Христос. 

б) Кумранските ръкописи са били скрити в пещерите ок. 70 г. сл. Хр. За това 
свидетелстват най-напред откритите в Хирбет Кумран монети от времето на римските 
прокуратори на Палестина, а след това делвите, в които са били скрити ръкописите в 
пещера № 1 и които носят несъмнено белега на времето преди Христос или 1 в. сл. Хр. 
Накрая това потвърждават и фрагментите от ленени покривки с които са били завити 
ръкописите, покривки които са тъкани най-късно през 1 в. сл. Хр. Като се вземе предвид 
към всичко това фактът, че р. Б е бил продължително време употребяван до овехтяване 
преди да бъде скрит става ясно, че той трябва да е произлязъл през 2-1 в. пр. Хр. 

в) Езиковите отклонения в р. Б спрямо мас. текст говорят, че ръкописът не е 
произлязъл в крайния стадий на отмиране на староеврейския език, т. е. около 1 в. сл. Хр., а 
по-рано. Особено ярко подчертава това напр. употребата на древното окончание ун при 
глаголи в им – перф. множ. ч. в по-голяма степен, отколкото в мас. текст и р. А, в който 
scriptio plena е широко застъпено. 

г) В р. Б на налице повече допирни точки с кн. на прор. Исая от Превода на 70-те в 
паратактичния словоред, отколкото между този превод в мас. текст и р. А. А преводът на 
кн. на прор. Исая на гръцки език ще е направена не по-късно от началото на 2 в. пр. Хр. 

От приведеното не ще съмнение, че р. Б ще е бил написан около 2-1 в. пр. Хр. Щом 
като това е така се явява въпросът кой от двата ръкописа с книгата на прор. Исая е по-стар, 
защото и за р. А има мнение, че ще е произлязъл около 2 в. пр. Хр. Този въпрос обаче си 
остава за сега почти неразрешим. Фактът, че добавянето на изпуснати думи в р. А е 
дефективно още не свидетелства, че този ръкопис е по-стар от нашия, където също е 
предпочетена по-слаба употреба на майките на четенето. Тази близост  в ортографията 
между р. Б и добавките в другия ръкопис на кн. на прор. Исая може да се дължи на 
обстоятелството, че наред с широко застъпената scriptio plena се е употребявала и 
дефективна до голяма степен ортография. 

Значение на ръкописа. До 1947 г. най-древните старозаветни еврейски ръкописи, 
които притежаваше съвременната наука, бяха от 9-10 в. сл. Хр. Следователно налице бяха 
ръкописи произхождащи от сравнително късно време, ако се вземе пред вид кога са се 
появили библейските книги. Но също такова е положението и с ръкописите от други 
древни творения.54 Това се дължи на следното обстоятелство. До развитието на 
книгопечатането разпространението на книжнината е 
------------------------- 

54 От De bello judaico на Флавий (+ ок. 100 г. сл. Хр.) най-древните ръкописи (№ 1425 от Париж. нац. 
библ. и Амброзианският) са от Х-ХI в. сл. Хр.  
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било значително ограничено. Тиражът на отделната книга е бил нищожен, защото появата 
на всеки нов екземпляр от нея е изисквала влагането на същия труд, който е бил положен 
при преписването на първия екземпляр. Поради това и библейските свитъци на евр. език са 
били много употребявани и скоро идвал моментът, когато ставали съвсем негодни за по-
нататъшно ползване. Тези овехтели свещени ръкописи тогава били поставяни в гениза, т. е. 
били заравяни в земята или скривани на тайно и недостъпно за човек или животно място. 
Вследствие на такива практика, както и на разните политически превратности и чужди 
нашествия в древния свят и по-специално в Палестина (при които са били унищожени 
ценни библиотеки, като напр. Памфилиевата в Кесария Палестинска, и били изгаряни 
редица културни центрове) значителна част от малкото библейски ръкописи е изчезнала 
безвъзвратно. За другата част от ръкописите е имало само надежда, че някога археолозите 
може би ще открият нещо от тях. При това вероятно и масоретите, след като установили 
своята редакция на свещения текст на еврейски език, са предали в гениза онези ръкописи, 
които са им послужили в тяхната трудна и отговорна работа. Затова и от тяхно време са 
налице доста ръкописи (над 1000), но от ръкописите легнали в основата на редактирания от 
тях текст не притежаваме почти нищо. С находките в Кумран обаче положението се 
измени. Там бяха намерени ръкописи с хиляда и повече години по-древни от наличните 
досега. А това е от голяма важност. Значи текстът, предлаган ни от кумранските находки, е 
бил хиляда години по-малко изложен на възможни волни и неволни грешки на 
преписвачите. И по такъв начин следователно смисълът на вложените в него идеи и на 
съобщаваните исторически събития ще е по-лесно достижим. Тъкмо в това отношение 
значението на р. Б е твърде голямо. 

Нашият ръкопис е ценен още и затова, защото дава възможност текстът на кн. на 
прор. Исая да бъде разглеждан не само по един ръкопис от преди Рождество Христово. 
Благодарение на него могат да се правят критически съпоставки не само между мас. текст и 
древните преводи с ръкопис произлизащ от времето преди Спасителя, но и между ръкописи 
от онази дълбока древност. А всичко това представлява нова благодатна фаза в работата на 
библеиста, понеже колкото и малко варианти да ни предлага р. Б всеки един от тях би 
могъл да говори много, както за доуточняване на оригиналния текст, така и за разбиранията 
и тежненията на преписвача, за възможните погрешавания от страна на него и на неговите 
събратя по перо. Тъй постепенно могат да се проверят дали отговарят на действителността 
и редица научни предположения, изказани особено през последните две християнски 
столетия. 

Накрая трябва да се изтъкне още една ценна страна на р. Б. Той е още едно 
доказателство с какво страхопочитание са пазени библейските слова – нещо твърде 
удивително, ако се погледнат вариантите в ръкописите от съчиненията на класическите 
автори. А при това тези съчинения са били значително по-малко употребявани, имат по-
малък живот от библейските книги и по-малко са предизвиквали интерес 
 
 



401/13 
 
през течение на вековете, което нещо е пречело до голяма степен съзнателно да се правят 
промени в тях. 

Всичко казано до тук фактически оправдава и научното занимание с р. Б, оправдава 
неговото критическо изследване в исагогическо и тълкувателно отношение. 
 

Б. Исагогическо и екзегетическо изследване на вариантите  
на ръкописа спрямо масоретския текст 

Св. прор. Исая и общественото му служение. Името Исая на еврейски означава “Господ създава 
спасение”, Господ е спасение”. В Превода на 70-те то фигурира като jHsai?aV, а във Вулгата – като Isaias. За 
произхода на пророк Исая не се знае нещо определено. Верояатно той е принадлежел към знатно юдейско 
семейство. Само така може да се обяснят връзките му с Йерусалимския царски двор. Дейността на пророка 
обхваща един бурен период от живота на израилското и юдейското царства. Съгласно 6:1 от неговата книга 
той бил призован към пророческо служение в годината, когато починал юдейският цар Озий (т. е. ок. 738 г. 
пр. Хр.), а обществената му дейност, според 1:1, протекла при царете Озий, Иоатам, Ахаз и Езекия. Тъй като в 
36 гл. Се говори за нахлуването на асирийския цар Сенахирим в Юдея, и за обсадата на Йерусалим 
обикновено се счита, че прор. Исая е починал в началото на ХII в. пр. Хр. 

Още в първите години на своето служение прор. Исая трябвало да полага усилия да спасява 
неутралитета на юдейското царство, предричайки че ако този не бъде строго спазен постепенно царството ще 
губи своето независимо положение и вместо не особено мощни съседи на север ще има опасен враг в лицето 
на асирийски цар.55 Тъй пророкът се бори по времето на асирийските царе Теглатфаласар III, Саргон II и 
Сенахерим – по време на загиването на израилското царство (722 г.), на нахлувания в Юдея, на унищожение 
на вавилонската мощ (731-703 г.). И в тази неспокойна епоха той издигнал глас за мир, за мирно 
благоденствие, когато народите “ще приковат мечовете си на орала и копията си на сърпове: (когато, в с. м.) 
народ срещу народ не ще дигне меч, и няма вече да се учат на война” (Ис. 2:4). И за този мир, според пророка, 
гаранция ще е онова Отроче, което ще носи името “Еманиул”, т. е. с нас е Бог. Тъй прор. Исая възвестил на 
човечеството и за бъдещото раждане на Иисус Христос и за благодатните месиански времена. Затова в 
християнско време той бе наречен “пети евангелист”. 

Произход на книгата прор. Исая. Книгата на прор. Исая е сборник от пасажи с 
разнообразен характер. В едни от тях са описани исторически събития в които пророкът е 
играл важна роля, в други са предадени неземни картини на Божието величие, в трети 
виждаме пророчески месиански слова, в четвърти – заплашителни предсказания и речи на 
политически и социални теми. Всички тези откъслеци са подредени отчасти 
хронологически, отчасти по предмет. Дълго време сред християни и евреи е господствало 
мнението, че цялата книга в своето разнообразие от 1 до 66 глави е написана от прор. Исая. 
Причина за това убеждение са били онези места от книгата, където пророкът говори в 1 л. 
ед. ч. (6:1) или че му се заповядва от Господа да запише някои думи (8:1) и т. нат. Това 
мнение разбира се не е било общоприето, защото преки данни по предание за 
писателството на прор. Исая на книгата, която днес носи неговото име не е имало. 
------------------------- 

55 Вж. моята статия “Външнополитическият живот на израилското и юдейското царства през 
царуването на Теглафаласар III Асирийски. Според Св. Писание и асирийските надписи”. Год. на Дух. 
академия, том VIII (ХХХIV), 2, 1958-1959 г., София, 1959 г. с. 82 и нат. 
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При това напр. в Талмуда се казва: хзскйh wsйvthw кthвw йшvйh = “Езекия и 

обществото му написаха Исая”56, т. е. редактираха книгата на прор. Исая. В средните 
векове известният еврейски учен Абен Езра пък прави намеци че Исая 40-66 гл. Не 
принадлежат на пророка, а вероятно на някой друг автор.57 От времето на Дьодерлайн (1787 
г.) има оживен спор относно авторството на тази книга и все повече си пробива път 
мнението, че прор. Исая не е написал 40-66 гл.58 Основание за такова мнение най-напред е 
цитираното място от Талмуда, а също така и съществуващите езикови разлики между 1-36 
гл. От една страна и 40-66 гл., - от друга. 

Наистина между споменатите части от книгата на прор. Исая има не малко езикови 
разлики. Но от тях не може да се заключава, че книгата има двама различни автори. Тези 
разлики може да се дължат на най-различни причини. Важното в случая е, че наред с 
езиковите разлики между двете части има и езикови факти, които говорят за единството на 
книгата. Тъй напр. изразът скдwш йсрлл – “Светият Израилев” е налице в първата част 12 
пъти (1:4; 5:19, 24; 10:20; 12:6; 17:7; 30:12, 15; 31:1 и др.), а във втората 17 пъти (41:14, 16, 
20; 43:3, 14; 45:11; 47:4; 48:17, 49:7, 55:5; 60:9 и др.) и т. нат. Това заставя да се обърне по-
голямо внимание на цитираното място от Талмуда. Тъй ще може да се направят някои 
догадки. 

Съществуването на книжовно общество, което се занимавало с издаването на 
свещените книги и пр., за каквото ни говори Талмудът, се потвърждава от Притчи 
Соломонови 25:1. Тук се казва, че “човеците на цар Езекия” събрали следващите нататък 
Соломонови притчи. Навярно към това общество са принадлежали и споменатите и Ис. 
36:22 Севна и Йоах, син Асафов. Но членовете на това книжовно общество не са автори, а 
събирачи, редактори, разпространители на свещените книги. Те събрали не свои притчи, а 
онези чийто автор е Соломон. Следователно работата на “Езекия и обществото му” върху 
книгата на прор. Исая, за която говори Талмудът, ще се е състояла тогава не в съчиняване, а 
в събиране, в редактиране на речите на пророка. Сам прор. Исая не ще е имал възможност 
да пише изцяло книгата си.59 В младините си той ще е имал сили сам да пише, но 
впоследствие, когато обществената му дейност е заънгажирвала много време, а силите му, 
поради напредване на възрастта, ще са намалели, възможно е в книжовната работа да е бил 
подпомогнат. Следователно той 
------------------------- 

56 Baba bathra 15 a. Der babylonische Talmud, hrsg. V. Lazarus Goldschmidt, Bd. VI, 1925 
57 Karl Marti, Das Buch Jesaja, Tubingen, 1900, S. ХV. 
58 Марковски, Въведение… Ч. II, 2. изд., с. 193; Проф. Ив. С. Марковски, Пророк Исая, личностъ, 

идеи и пророчества, Год. на Бог. Ф-т, т. ХХI, 2, 1943-1944 г., София 1944, с. 8. 
59 В Йерусалимският таргум на кн. прор. Исая има (към 66 гл.) бележка на полето съгласно която 

пророчеството на новото богослужение, с което завършва книгата, било изречено от пророка в деня когато 
цар Манасий поставил идол в Йерусалимския храм. След произнасянето на пророчеството си Исая, по царева 
заповед, бил предаден на смъртно наказание. (И. Якимов, Толкованiе на книгу св. пророка Исаiи, С. 
Петербуртъ, 1883, с. 269). Тъй излиза, че поне това пророчество е било записано от друг. 
 
 



403/33 
 
тогава е можал да има един или повече верни помощници от книжовното (редакторското) 
общество на цар Езекия. Тъй и много от езиковите и др. особености на 40-66 гл. От кн. 
прор. Исая спрямо предишните глави могат да се обяснят с начина на редактиране на тези 
глави, възприет от редактора-помощник на пророка. Какъв ще е този редактор може само 
да се предполага. Напълно възможно е той да е и някой достоен ученик и приемник на 
пророка. Неговата работа в такъв случай е бил подобна на тази на прор. Варух на когото се 
дължи литературното оформяне на книгата на прор. Йеремия (Йер. 36:4, 32). И понеже този 
редактор-събирач е вършел своята работа по Божие вдъхновение и без отстъпка нито йота 
от духа на пророкисаиевите речи и въжделения, то въпросните 40-66 гл. Напълно правилно 
са присъединени към първите и цялата книга правилно се счита за книга на прор. Исая60, и 
тази книга, въпреки разнообразния си характер, представлява нещо единно. Ето защо може 
да се приеме, че този анонимен продължител на делото на прор. Исая е наречен сполучливо 
в науката Девтероисая, т. е. Втори Исая. Името му не е известно, подобно както не са 
известни и имената на авторите, писателите на книги Съдии, царства, Паралимоменон и др. 
С това обаче нито посочените книги, нит кн. на прор. Исая губят нещо, защото важното не 
е името на автора или редактора, а съдържанието. А съдържанието на цялата книга прор. 
Исая е боговдъхновено и исторически достоверно. За това свидетелстват Иисус Христос и 
Неговите апостоли. (Лук. 4:17 и нат.), това потвърждават клинописните асирийски 
документи. 

Във времето на Спасителя книгата на прор. Исая е била в тази цялост в каквато я 
притежаваме днес. Това личи от обстоятелството, че в Назаретската синагога Иисус 
Христос чете откъс от 61 гл., като откъс от свитъка на книгата на прор. Исая (Лук. 4:17). 
Това се потвърди и от намерените в кумранската пещера № 1 два ръкописа от тази книга. Р. 
А. Започва с първия стих и завършва с последните думи от последния стих на книгата. 
Запазеният пък в доста фрагментно състояние р. Б ни предлага словата на прор. Исая 
повече или по-малко запазени от 7:22 до последния стих на книгата (66:24). Още 
публикуваните фрагменти от проф. Сукеник61 сочат неоспоримо, че ръкописът някога е 
обхващал цялата книга на прор. Исая. Първият фрагмент публикуван от проф. Сукеник 
обема 10:17-19. Затова предизвиква очудване необоснованото твърдение на Ambrogio 
Donini, че ръкописът, издаден от Е. Л. Сукеник, съдържал, с не многочислени празноти, 
част от книгата приписвана на прор. Исая, която почва от 38 глава.62 При това положение 
не ще и съмнение, че отпада всяко заключение какво в р. Б. Хипотеза за един Втори Исая, 
появил се 
------------------------- 

60 Проф. Ив. С. Мараковски, Пророк Исая… с. 8. Възможно е, макар и хипотетично, и първата част на 
книгата да е оформена също така под ръководството на пророка от друг негов помощник, въз основа на онова, 
което прор. Исая на младини е зафиксирал писмено. 

61 Колекция от скрити свитъци… 
62 A. Donini. Les manuscrits hebraiques de la Mer Morte et les origines du christianisme B. Recherches 

internationales № 6, Paris, 1958, р. 22. 
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и действал отделно от прор. Исая, намирала своето потвърждение. Дори и да беше вярно и 
съобщението на Донини, пак не можеше да се вади подобно заключение, тъй като според 
споменатата хипотеза честта на Девторо Исая започва от 40 гл. Действително текстът 
предлаган от р. Б от 38 гл. нататък е по-цялостно запазен, но почеркът на писаря в частта от 
38-66 гл. е напълно еднакъв с този напр. на фрагмента засягащ 10:17-19. Ето защо и проф. 
Сукеник е счел публикуваните от него фрагменти № 11 и части от колони 1-13 за 
принадлежащи към един и същ ръкопис. И това негово заключение не е оспорено от 
никого, вкл. от самия Донини, който за някакви фрагменти въобще не говори. От казаното е 
ясно, че и в близките векове преди Христос книгата на прор. Исая е считана като нещо 
единно по идеи и мисли, по сила и размах на пророческите слова. 

Исагогическо и екзегетическо осветление на отделните варианти. 
 

13. глава 
3. ст. В този стих е налице само една ортографическа разлика спрямо мас. текст. 

Думата гибор = юнак в р. Б е без вав. Тази дума обаче така се среща на друго място и в мас. 
текст (например I Цар. 9:26). 

19 ст. Според мас. текст този стих гласи: “и Вавилон украса на царствата, гордост 
(букв.: “накит за гордост – в с. м.) на халдейците ще бъде разрушен като Содом и Гомора”. 
Въпросът, който е изникнал при тълкуването на този стих е на кои царства трябва Вавилон 
да бъде смятан за украса. Че покорените царства, респ. жителите им са гледали на Вавилон, 
като на своя украса е малко наивно. Затова едно друго предположение се счита за вероятно. 
Тъй като Вавилон в същия стих под формата на parallelismus membrorum се сочи, че е накит 
за гордост на халдейците, то сигурно под “царства” ще трябва да се разбират халдейските 
областни държавици, които впоследствие са се обединили в едно. р. А. и р. Б обаче 
предлагат еврейската дума мамлаха = “царство” в ед. число, а не в множ. ч. В такъв случай 
разбирането на стиха се улеснява и се вижда, че предишното тълкуване, какво Вавилон е 
изтъкнат от пророка като украса на Вавилония, е било на прав път. За правилността на 
предаваното ед. ч. в кумранските ръкописи свидетелства и Преводът на 70-те, където 
Вавилон е наречен славен, величествен на “царя (евр. дума “царство” е прочетена без 
крайните букви – б. м.) на халдейците”. 

В р. Б към думата “царство” има мест. суф. за 3 л. ед. ч. м. р. Тъй като подлогът 
“Вавилон” на еврейски е от ж. р. остава неясно кой е този, чието притежание е 
вавилонското царство. При това положение са възможни две предположения: или 
преписвачът е поставил погрешно тук вав копулативум вм. пред следваща дума, или пък 
този вав, пак погрешно, е поставен накрая на думата вм. пред тав, където ако стоеше 
нямаше да има разлика при тази дума между мас. текст и ръкописа. По-голяма вероятност 
има първото предположение. 
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5. ст. Името на моавския град Лухит, намиращ се между Ар и Цоар, е предпочетено 
в съкратената му форма – без вав посочващ наличието на гласната “у” (Срв. кере в Йерем. 
48:5). Трудно е да се каже коя форма отговаря на истинската ортография на това име. 
Вероятно съкратената ще да е по-къснешно явление. 70-те предават това име в Ис. 15:5 с 
Loueiq, а в Йерем. 48:5 с JAlwq, което отговаря на кетиб на това място в мас. текст. Тъй е 
възможно през 3-2 в. пр. Хр. наименованието на града да се е променило. В полза на това 
заключение говори и наватейското наименование лхйthw.63 Ето защо би могло да се счете, 
че тук в р. Б има отражение на по-къснешното време, а масоретите може би правилно са 
предали развитието на наименованието на това селище за което свидетелстват и 70-те. 
 

19. глава 
7 и 8 ст. В тези стихове съществителното йлwp = “река” в р. Б е без вав. Тук обаче 

липсата на тази буква в противовес на случая в 15:5, ще трябва да се приеме като признак 
на възприемане на по-стара ортография. Без вав тази дума се среща в 23:10, а също в Бит. 
41:1-3, 17, 18, Изх. 1:22, Йерем. 46:7, 8, и т. нат. В кн. прор. Исая само в 23:3 в мас. текст се 
среща още с вав. 
 

22. глава 
17 ст. В р. Б тук стои думата гбwp = “юнак, силен, мощен” вм. гевер = “мъж”, както 

е в мас. текст, 70-те са превели тази дума с ajnhvr. Тъй като гевер в този стих служи за 
сравнение, за да се изтъкне с каква сила Господ ще захвърли царедвореца Севна (15 стих), 
досега се считаше, че тя, гевер, в отделни случаи има значението на “силен мъж” (Gesenius-
Buhl, S 128). С употребата в р. Б в този стих на гбwp, като че ли се потвърждава, че гевер и 
гибор имат в някаква степен покриващо се значение. Тъй тук в р. Б няма никакъв вариант, а 
е налице по-скоро правилно уточняване на понятието и следователно в Българския синод. 
превод на Библията правилно на това място е отразен оригиналът с думите “силен човек”. 

В края на същия стих стои глаг. vтh в различни форми. В мас. текст той най-напред е 
употребен като причастие, а после като инф. абс., а в р. Б пък съответно в имперф. и като 
инф. абс. Тъй е и в р. А. Причастната форма в мас. текст малко затруднява четеца. Съгласно 
граматическото правило в евр. ез. засилване на глаголното съдържание може да се получи, 
когато вербум финитум е придружен от инф. абс. От същия глагол. Тъй тук се очакваше 
вербум финитум. Ето защо имперф. в кумранските ръкописи тежи на мястото си и показва 
допуснатата грешка от масоретите. Тъй краят на стиха гласи: “и ще те свие (хване) 
здраво”.64

------------------------- 
63 M. Lidzbarski. Handbuch der nordsemitischen Epigraphik 1898, 302 по Gesenius-Buhl. цит. съч., S. 381. 
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24. глава 
19. ст. В мас. текст тук са лице двете главни форми povah (инф. абс.) и hиthpovavah 

(перф. хитпоел). Буквата хе при инфинитива дава възможност да се счете, че той е от глаг. 
pvh (Вж. Gesenius-Buhl, S. 768), което е погрешно. Ако се приеме, че инф. форма е от този 
глагол става неясно за какво “пасене” или “приятелство” може да се говори, когато земята 
се разтърсва. При това 70-те са предали инфинитива със същия глагол taravssw, както в 
следващия перф. хитпоел – tarach̀/ taracqhvsetai. Затова и В. Duhm предполага, че 
въпросното хе се дължи на грешка от страна преписвач.64 Нашият ръкопис потвърждава 
това предположение и не оставя място за колебание, тъй като в него стои pwv вм. povah на 
мас. текст. 

В р. Б тук е налице разрешението и на друго недоумение. Срещането на три пъти в 
този стих съществително “земя” в мас. текст само първия път е с опред. член., докато в р. Б 
там опред. член липсва. Тъй р. Б не дава възможност да се отваря въпрос защо поетическата 
страна на речта е нарушена с въпросния опред. член, дали с него се цели нещо или не. 

20. ст. Хитполелната форма на втория глаг. в стиха (от нуд = люлея се) в р. Б е 
заменена с хитпоелна, като накрая вм. хе стои алеф (както е и в р. А), Появата на този алеф 
в двата ръкописа може да се дължи само на арамейско влияние. В арамейския език замяната 
на хе с алеф се среща.65 Да се счете, че тук е поставена форма от глаг. ндл = “отдалечавам 
се, отстранявам се” обаче ще е пресилено. И такъв случай наличието на хе накрая на думата 
след алеф трябва да се очаква независимо, че от глаг. ндл няма засвидетелствани хитпалел 
и питпоел. При това значение на ндл не отговаря на контекста. В 19 и 20 ст. на тази глава 
пророкът говори за крайното време, когато земята ще бъде съкрушена, раздрусана, тъй че 
ще се клати като пияна. Ясно е, че тук подхожда само съдържанието на глаг. нуд = “люлея 
се”. Що се отнася до употребата на хитпоел в р. Б, то той сигурно се дължи на стремежа на 
преписвача към опростени залози. (Вж. с…). Тъй в случая някаква особена разлика в 
смисъла между мас. текст и р. Б не може да се търси. Рядко употребимите залози, които се 
срещат в двата стиха са повече налице с цел да се покаже изключителността на събитието – 
основното раздрусване на земята и горната замяна на един от тях не променя 
съдържанието. 
 

26. глава 
1 ст. Съществителното “песен” в мас. текст е в м. р. – шир, докато в р. Б е 

употребена женската паралелна форма на тази дума – шираh. И двете форми се срещат на 
различни места в мас. текст на кн. прор. Исая (24:9, 42:10 и 5:1, 23:15), както в по-древните, 
тъй 
------------------------- 

64 Das Bush Jesaja, 3. Aufl., Gottingen. 1914, S. 152. 
65 Karl Marti, Kurzgefasste Grammatik der biblisch-aramaischen Sprache, 2. Aufl. Berlin 1911, § 14 с.  
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и в по-къснешните библ. книги. Следователно тук фактически няма някакъв вариант. 

2. ст. В р. Б глаг. бwл е поставен в множ. ч., докато съществ. гои = “народ” е в ед. ч. 
Някаква грешка в това няма, понеже на евр. ез. съществителните-събирателни се 
конструират и с глаголи в множ. ч., макар те да са в ед. ч. 
 

28. глава 
15. ст. Масоретите при обработката на текста са сметнали, че глаг. vвр в края на 

стиха не трябва да бъде в перф., а в имперф. и поставили за това кере.  Навярно за 
основание им е послужил 18 ст. от същата глава, където срещаме същият израз шот шотеф 
ки йаvавор. Поради това трябваше да се очаква, че в р. Б ще видим потвърждение на 
масоретската бележка, още повече че в р. А то е налице. Но се указа, че в р. Б глаг. vвр в 15 
ст. е в перф. Това налага текстът да бъде разгледан по-основно. В 28 гл. (като част от 
отдела 28-33 гл.) прор. Исая недвусмислено обявява, че заради престъпленията си 
израилтяните ще бъдат наказани. В 15 ст. са предадени думите на управниците, които не 
вярват на пророческите слова за бъдното Божие наказание, като казват, че 
всеопрощаващият Божи меч (в този случай асирийците), като дойде не ще ги засегне, 
защото политически и военно са се преосигурили. Те се надявали от една страна на Египет 
(30 гл.), а от друга – на крепостите си и на добре въоръжената армия (срв. 22:8, 29:2, 30:25). 
По тази причина мисълта, че наказващият Божи меч ще ги засегне и тях, им се струвала 
нереална. В следващите стихове и по-специално в споменатия 18 ст. се предават пък 
Божиите думи в които ясно и категорично се подчертава, че този меч ще дойде и ще 
въздаде на Якововите потомци за делата им. Тъй не би трябвало да се очаква, че глаг. vвр 
ще има подчертаната бъдеща форма и в 15 ст. щом като юдейските управници гледат на 
този меч, като на нещо, което може да дойде, докато пророкът като предава в 18 ст. думите 
на Господа е повече от убеден в идването на всепоразяващия меч. Ето защо р. Б и кетиб в 
мас. текст ще да предават оригинала по-вярно и точно. 
 

30. глава 
13. ст. Много юдейски политици от 8 в. са се надявали, че с помощта на Египет ще 

могат да се противопоставят на асирийската армия. Пророкът обаче ги предупреждава (30 
гл.), че помощта от Египет ще бъде напразна (30:7). И то затова защото беззаконието на 
властниците е подобно на пукнатина на връх стена, която довежда до срутването на 
последната (30:13). В р. Б в 13 ст. има малка разлика спрямо мас. текст. Тъй според 
ръкописа беззаконието е като пукнатина на стена “на която внезапно към отвора (пthлм 
лфthх) ще дойде разрушението й…” вм. “на която внезапно за миг (пthлм лфthv) ще дойде 
разрушението й”. 70-те отговарят на мас. текст. Вариантът на р. Б като се вземе пред вид, 
че и на друго място в кн. прор. Исая (29:5) е на лице конструиране на думите пthлм и ифthv 
ще е погрешен. 
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Но от гледище на доизясняване мисълта той е подходящ. С него се подчертава да не се 
забравя, че от този отвор, пукнатина (= беззаконието) ще започне нататъшното проваляне 
на стената (т. е. на сигурността на юдейската държава и нейните управници). 
 

38. глава 
От 9 ст. на 38 гл. до 20 ст. е предадена горещата молитва на юдейския цар Езекия, 

която той произнесъл по време на тежкото си боледуване след безславното оттегляне на 
асир. цар Сенахерим от Палестина. В нея също има в р. Б някои отклонения спрямо мас. 
текст. 

14. ст. Възклицанието на Езекия в края на стиха според мас. текст гласи: “Господи, 
угнетен съм, закрили ме”. 70-те обаче предават това място по друг начин – като приставно 
изречение: pro;V to;n kuvrion, dV eJxeivlatov me kai;ajyeivlato = “към Господа, Който ме избави и 
отне (премахна, освободи)”, Следователно при превода си те са имали пред себе си не глаг. 
vшск, а хшск = “избавям” (срв. 38:17). И че действително 70-те не са сгрешили в това 
отношение свидетелства р. Б в който на въпросното място стои гл. хшск. Тъй в ръкописа 
Езекиевото възклицание гласи: “Господи, избави ме, закрили ме!” Глаголът възприет от 
масоретите повече отговаря на първата половина на стиха, където стоят Езекиевите думи 
“чезнеха, лелееха очите ми към небесната висина”. Въпреки това обаче мъчно би могло да 
се каже кой глагол е стоял в оригинала, защото повтарянето на мисълта при възклицанието 
на Езекия, както е в р. Б., е напълно естествено за евр. език, в който паралелизмът е 
обичаен. Друга разлика в ръкописа спрямо мас. текст. Тук няма, като изключим, че е 
налице в него Божието има Яхве (както е в много ръкописи от мас. време – Kittel, Biblia 
hebraica S. 661) вм. Адонай. 

19. ст. В първата половина на стиха в р. Б има размяна на местата на думите кмwнй 
и hйwм, която води до негладкост на речта, а също така има и пропуск да се повтори 
думата хаи. Тъй в р. Б текстът гласи: “живият, той ще те прослави, сега, както аз”, вм. както 
е в мас. текст (и р. А, Вулг.; срв. 70- те); “живият, живият той ще те прослави, както аз 
сега”. Вероятно преписвачът на нашия ръкопис по недоглеждане е пропуснал кмwнй и 
веднага след като написал hйwм е забелязал грешката си, която побързал да изправи като 
прибавил нататък изпуснатата дума. 

Втората половина от този стих според мас. текст (= р. А) гласи: “Баща ще известява 
на (ле) синове (лел) истината Ти”, а според р. Б: “Баща ще възвестява на синове (пред 
“синове” липсва предл., но глаг. йдv – това показ. мест. се употребява и безпредложно – 
Йез. 16:2, 20:4 – в. с. м.) тази (ллh – това показ. мест. се употребява и със значение на ед. ч. 
– Йер. 4:18 – в с. м.). Твоя истина”. Това изречение иска конкретизиране – трябва да стане 
ясно за коя “истина” става тук въпрос. На помощ за изясняването на разглеждания израз 
идват 70-те и Вулг., в които вм. еврейската дума лемеth = “истина” са употребени 
съответно думите dikaiwsuvnh и veritas = “справедливост”. Тъй от тези преводи излиза, че 
цар Езекия ще е искал да подчертае, какво и в близкото и 
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в далечното бъдеще баща ще възвестява на синове онази (ллh – в р. Б) Божия справедливост 
и истината за нея, която е била оказана на него (на Езекия) с изцеряването му, защото той 
отхвърлил идолослужението и очистил Йерусалимския храм от езически гнусотии. 
Следователно употребата в р. Б на показ. местоимение вм. предлога лел, ако и да не се 
съгласува с мас. текст, р. А, 70-те и Вулг., дава възможност за по-голяма задълбочаване в 
библейския текст и твърде оправдано осветляване на мислите на цар Езекия в онзи момент, 
когато той ще е бил обхванат от радостта за чудесното оздравяване и от благодарност за 
него. При това р. Б тук не променя по същество идеите вложени в кн. на прор. Исая. 
 

41. глава 
7. ст. Наличието на вав копулативум в р. Б пред глаг. мwт в последното изречение 

на този стих “и я укрепява с гвоздей, та (вав консек.) да не се клати” намира съответствие в 
70-те:… “kai; ouj kinhqhvsontai”. Както се спомена в тази по-голяма употреба на 
паратактичния словоред от мас. текст може да се съзре, че разликите между 70-те и мас. 
текст не се дължат само на тълкувателния маниер на гръцките преводачи и на грешки на 
преписвачи, а и на това, че те са имали под ръка еврейски ръкописи малко по-други от тези 
на масоретите. 

11. ст. В този стих пророкът цитира Божиите успокоителни думи отправени към 
Израил (8 ст.), че враговете му ще бъдат посрамени, тъй че накрая “ще бъдат като нищо и 
ще загинат” (според мас. текст, а също и р. А, 70-те и Вулг.). В р. Б вм. имперф. множ. ч. от 
глаг. – лвд “загивам” тук е употребен друг глагол – йвшw. Тази глаг. форма може да бъде 
от два глагола: бwш – “срамувам се, позорявам се” и йвш – “изсъхвам”. Липсата на втори 
йод като че ли подсказва, че това ще е форма от глаг. бwш, макар че йвш в мас. текст на 
отделни места се среща в имперф. само с един йод (Gesenius – Buhl, S. 282). Ако се приеме 
вариантът в р. Б за отговарящ на оригинала, то се явява тавтология, защото за посрамването 
на враговете на Израиля се говори още от началото на стиха. При това глаг. “загивам” не 
само че е налице в мас. текст и древните преводи, но много добре и отговаря като паралел 
към думите “и ще бъдат като нищо”. А подобен паралел отговарящ на този има в началото 
на стиха “ето ще се опозорят и посрамят”… Следователно, макар да не променя по смисъл 
стиха, споменатият вариант на р. Б е погрешен. 

19. ст. Навярно погрешно преписвачът на р. Б е изпуснал алеф от думата thелашшур 
– вер.: вид кедър, бор. (В 70-те: leukh - бяла топола; в рус. и бълг. синод. Библия – бук; 
Теод. не превежда тази дума, а само я транскрибира - qaasour). 
 

43. глава 
4. ст. Употребената в р. Б кохортативна форма на глаг. нthн вм. индикативна 

засилва мисълта. Тъй текстът гласи: понеже ти, Израилю, “си скъп в очите Ми, ценен си и 
Аз те обичам, то желая да дам (вм. 
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“то ще дам” в мас. текст) други човеци вместо тебе и народи вместо душата ти”. Следов. 
изтъква се, че готовността на Бога не е само нещо външно, а израз на желание. Тази 
употреба на кохортатива наистина е и резултат на по-къснешното развитие на еврейския 
език (вж. с. 22), но тъй като тя навсякъде не подменя индикативната форма с вав 
консекутивум, то ще трябва да се приеме, че замяната е правена все пак когато е имало 
причина да се изтъкне, че действието на дадено лице има вътрешни подбуди и пр. 

6. ст. В следващите стихове, и по-специално в 6 ст., конкретно се посочва по какъв 
начин Бог ще покаже, че действително цени Израил за неговия монотеизъм – отведените в 
плен ще бъдат върнати: “Ще кажа на севера: “дай” и на юга “не задържай”; доведи 
синовете Ми отдалеч и дъщерите Ми – от край земя”. В р. Б тези синове и дъщери, чрез 
променя на мест. суф. са означени като принадлежащи не на Бога, а на севера и на юга: 
“доведи синовете ти (си)… и дъщерите ти (си)”… Тази промяна няма паралел в р. А, 70-те 
и Вулг. Не би могло обаче да се каже, че е безсмислена. Отведените в плен израилтяни от 
северното царство, а впоследствие и от южното, са били считани за загубени за родината и 
един вид собственост, принадлежащи на оная земя, провинция, където са били заселени от 
асирийските царе. Поради това промененият мест. суф. тежи до голяма степен на мястото 
си, макар че както изглежда от мас. текст, р. А и древните преводи, не ще отговаря на 
оригинала. При това положение промяната не би могла да бъде счетена, като вариант в 
собствен смисъл на думата, променящ основно смисъла на текста, вложените в него идеи. 

8. ст. Вм. инфин. форма хифил от глаг. йцh (хиф. “извеждам) (инфин. по форма е 
равен на импер. – срв. Изх. 20:8 эсhwp) в р. Б стои имперф. 1 л. ед. ч. Тази промяна в 
ръкописа отговаря на аор. II от глаг. ejxavgw в 70-те. С нея отново се подчертава, че Бог е 
истинската причина за извеждането на народа от плен, макар външно да изглежда, че 
северът и югът (т. е. пленителите) по своя инициатива ще строят това (срв. 6 ст.). Поради 
това напълно е възможно тази промяна да отговаря на оригиналния текст. 

9. ст. Поставянето на глаг. нгд = “оповестявам” в множ. ч. в р. Б не отговаря на мас. 
текст, 70-те и Вулг., а само на р. А. От стилна гледна точка като че ли поставянето на 
глагола в множ. ч. е правилно, тъй като следващите глаголи (шмл, нthн, цдск) са в множ. ч. 
Друг смисъл на текста обаче с това не се получава. 

10. ст. Заключителното изречение на стиха в р. Б гласи: “(преди Мене66 нямаше Бог) 
и след Него не ще има” вм…” и след Мене не ще има”, както е в мас. текст, р. А, 70-те и 
Вулг. Поставянето на маст. суф. за 3 л. ед. ч. вм. 1 л. ед. ч. в р. Б е явна грешка (освен ако се 
счете, че това не е вав, а втори йод, което е чудно, понеже в р. А, където има по-широко 
застъпване на plena, втори йод няма). За съжаление този стих в ръкописа е запазен доста 
фрагментно и не би могло да се каже дали грешката е случайна или се дължи на някакъв 
вариант в предшествуващите думи. 
 
 



411/41 
 

44. глава 
25. ст. В този стих р. Б потвърди една предполагаема грешка на мас. текст (по-спец. 

на L). Според последния излизаше, че Бог като връща, пропъжда земните суетни мъдреци 
прави знанието им успешно (= йскл). А това е невъзможно. Как Бог ще допринася за 
утвърждаването на самомнителната земна мъдрост? Затова се възприемаше текстът на 
Codex prophetorum Cairensis от 895 г., където вм. глаг. cchл стои глаг. schl – в хиф. = “правя 
глупав, обръщам в глупост”. Че действително Бог обръща мъдростта на отклонилите се от 
Неговите закони мъдреци в глупост може прекрасно да се види в случая с Давидовия 
съветник Ахитофел (2 Цар. 15:31). Правилността на отхвърлянето на глаг. cchl намери 
потвърждение и в двата кумрански ръкописа, в които тук стои глаг. schл. Грешката в мас. 
текст може да се дължи на грешка на слуха при преписване с диктовка. 

26. ст. В р. Б (а също и в р. А) тук вм. хофална форма от глаг. йшв е налице кална. С 
това смисълът не се променя, защото този глаг. в кал има пасивно значение и на други 
места от кн. на прор. Исая (напр. 13:20). Мъчно може да се твърди, че чрез хофала (който е 
пасив към кауз. залог) пророкът е изразил, че Йерусалим ще бъде заселен по Божие 
разпореждане. Че разпореждането за новозаселването на този град е Божие е ясно изразено 
с редица думи, та не ще е имало нужда от подчертаване непременно с хофална форма, още 
повече, че наново съграждането на иудините градове е изразен ос нифална форма. Тогава 
би трябвало да се предположи, че чрез нифала се подчертава какво тези градове ще се 
съградят не по Божие желание и повеля, което не отговаря на мислите в стиха.67 Следов. за 
някакви грешки в ръкописа или за варианти тук дума не може да става. 
 

45. глава 
2. ст. Началото на стиха според мас. текст гласи: “Аз ще тръгна при лицето ти и ще 

изравня удебеления (подувания = hадурим)”… Какви са тези hадурим и от контекстна не е 
ясно. Поради това са правени най-различни опити за изяснението на тази дума. Р. Volz 
напр. се опитва да докаже чрез новоевр. дума hадурал и разяснение на текста на Талмуда 
(В. bathra 12 a joma 68a) че тя означава “стръмни склонове”.68 А фактически разрешението 
лежеше под ръка. Достатъчно беше да се обърне внимание на Превода на 70-те. Там вм. 
разглежданата евр. дума стои гръцката o[rh = “планини”. Естествено не може да става дума, 
че 70-те, като срещнали трудност в разбирането на еврейската дума hадурим, сметнали че 
има грешка и прочели hpwpйм, защото и Симах превежда с o[rh. Ето защо в някои преводи, 
като бълг. синодален, е взета пред вид гръцката дума. Правилността на гръцкия 
------------------------- 

66 Текстът в скобата е възстановен въз основа на мас. текст, тъй като на това място р. Б е повреден. 
Възможно е вм. “Мене” там да е стояло напр. “Господ”, която дума се съгласува със следващите. 

67 Наистина от глаг. бнh няма засвидетелствани хифил и хофал, но теоретически те се очакват да са 
съществували. 

68 Jesaja II, Leipzig, 1938, p. 58-59. 
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текст се доказа и от кумранските находки. И в р. А, и в р. Б е налице тук думата hap = 
“планина”. (Повтарянето на реш и в двата ръкописа не говори против това, че именно тази 
дума е налице – срв. Ges. – Buhl, S. 186. Само вав между двата реш в р. Б предизвиква 
очудване). При това положение остава да се разгледа само съмнението ва Duhm, че думата 
“планина” не подхождала много на глагола йшр.69 Трябва да се отбележи обаче, че този 
глагол и на друго място (Пс. 5:9) е употребен в хиф. С значение “изравнявам”. Това ще да е 
чувствал и сам Дум, защото поставя в своя превод (S. 313) немската дума “Hügel” – “хълм”. 
Ето защо ще трябва да се приеме, че кумранските ръкописи и посочените два древни 
гръцки превода не оставят някаква неяснота в текста на този стих и действително отговарят 
на оригинала. 

5. ст. В изречението “извън Мене няма Бог” в р. А и р. Б за разлика от мас. текст, 
70-те и Вулг. е поставен съюзът “и” (вав копулативум). Тъй текстът гласи: “Аз съм Господ 
и няма друг освен Мене и няма Бог”. Приеме ли се този израз за точен трябва да се допусне, 
че накрая са изпуснати думи “освен Мене”, защото абсурд ще бъде Господ да казва, че няма 
Бог. Затова поставянето на препинателен знак след "“ няма друг"”от масоретите е правилно 
и въпросният съюз е излишен. Той навярно се е появил автоматично по аналогия с вав 
копулативум пред първото лйн = “няма” в стиха. 
 

46. глава 
6. ст. и в този стих в р. Б е употребен вав консекутивум на две места в повече, 

отколкото в мас. текст. Съюзите са поставени пред глаголите “наемат” и “(по) кланят се”. 
Тъй текстът е по-гладък: “изсипват злато от кесии и мерят сребро на везни, след това 
наемат златар, щото да направи от него Бог, и (му) се кланят и ничком падат (пред него)”. 
При това тези в повече съюзи са на лице в 70-те, а спец. вторият от тях и в р. А и Вулг. 
 

47. глава 
7. ст. В 47 глава се намира пророческото слово за бъдещата разруха на Вавилон, 

към който пророкът се обръща поетически с думите: “дъще Вавилонска”, “дъще 
Халдейска” (1 и 5 ст.). След като се подчертава нататък, че разрухата ще бъде в следствие 
извършените от вавилонци престъпления в 7 ст. се казва, че наказанието ще бъде изненада 
за “дъщерята Вавилонска”, тъй като в своето горделиво заслепение тя е мислела, че вечно 
ще господарува над другите народи: “ И (ти, дъще Вавилонска – в с. м.) казваше: “навеки 
ще бъда господарка”, не взе (шмth) това в сърцето си (т. е. не взе присърце – в с. м.), не 
помисли (зchpth) за бъдещето си”. В р. А и Б последният глагол (зcph = “помислям”, 
“мисля” (вм. в 2 л. ед. ч. ж. р. е поставен в 1 л. ед. ч. Същото нещо се забелязва в р. А и при 
предшестващия глагол (сйм = “поставям”, тук: “взимам, помислям”). Що се отнася до 
------------------------- 

69 цит. съч., S. 313. 
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р. Б не може да се каже дали и при този глагол има спомената разлика спрямо мас. текст, 
понеже тази част на стиха в ръкописа е повредена. Следователно според ръкописите 
изказването на “Вавилонската дъщеря” продължава до края на стиха и в такъв случай тази 
част на 7 ст. звучи малко разкаятелно: “не взех (смthй – р. А) това в сърцето си, не 
помислих (зchpthй – р. А и Б) за бъдещето”. Основание за такова оформяване на текста 
навярно са били началните думи на 8 ст.: “Но сега изслушай това, (ти) изнежена”, с които 
като че ли изглежда, че преди е имало друг говорител. Това 1 л. в двата кумрански 
ръкописа може да се счете за неудачно и надали отговарящо на оригинала, не само защото 
70-те и Вулг. тук съвпадат с мас. текст. Най-напред трудно може да се свърже втората част 
на стиха с първата, ако се явява като продължение на изказването на едно и също лице. Но 
има и по-важно основание да се приеме текстът, както ни го предлагат масоретите, респ. 
70-те и Вулг. Разкаятелният мотив, който звучи в р. А и Б не отговаря на следващите думи. 
От 12 ст. личи, че вавилонци са стояли в злото без сянка от разкаяние. Разбира се 
вариантите, които ни предлагат двата кумрански ръкописа тук не изменят пророческата реч 
по същество, понеже засягат само възможно историческо опомняне на управниците и 
народа на великата вавилонска държава. 
 

48. глава 
17 ст. В този стих в р. Б гл. дрсh е поставен в множ. ч. вм. в ед. ч., както е в мас. 

текст, 70-те и т. нат. Това е явна грешка на преписвача, който е поставил йод вм. пред каф – 
след него, тъй като тук има хифилна форма. При това и предшестващият глагол лмд е в ед. 
ч., а подлогът е един и същ. 

18 ст. В началото на стиха в р. А и Б е поставен вав копулативум с който текстът 
добива по-голяма живост. Тъй първото изречение е по-ясно възклицателно: “О, ако (ти) 
внимаваше в заповедите Ми! Тогава…” 

В р. Б условният съюз лwл е предаден в съкратената си форма без вав (срв. Бит. 23:5, 
14). Не би могло да се счете че тук е налице отрицанието лл, защото в такъв случай това 
изречение би било в пълно противоречие с непосредствено следващите мисли. 
 

49. глава 
3. ст. Стихът според р. Б гласи: “И рече Ми: раб Мой си Ти, Израилю, чрез Тебе ще 

се прослави”, вм. както е в мас. текст (р. А, 70-те, Вулг), … ще се прославя”. Докато от мас. 
текст е ясно, че Бог ще се прослави чрез Своя Раб, то от р. Б не е понятно кой ще се 
прослави – в ръкописа се явява трето, неизвестно лице. Както по всичко изглежда грешката 
на преписвача на р. Б ще се състои в неясното, набързо предаване на алеф от хитпаелната 
представка в имперф. на глаг. плр = “прославям”, който е заприличал на хе. Близостта в 
начертанието са тези букви в ръкописа ще е спомогнало за това. 
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6. ст. В р. Б пред нифалната причастна форма от глаг. склл = “малък незначителен 
съм” е поставена буквата хе. Тази буква би могла да е, както опред. член, така и 
въпросителната частица ha. С положителност не може да се каже кое от двете е по-
вероятно, понеже ръкописът не е пунктиран. Тази причастна форма с опред. член за 
подсилване, подчертаване на малкото, незначителното се среща напр. в I Цар. 16:31 (= 3 
Цар.). Същевременно това може да е въпрос, частица и, подобно на Йезек. 8:17, първата 
част на стиха да има въпросителен оттенък: “малко ли е, че Ти (казва Бог, в с. м.) ще Ми 
бъдеше Раб, за да се възстановят колената Яковови?…” И действително това нещо не е 
било малко. Този който би го извършил трябва да има голяма сила, надхвърляща 
възможното за който и да е царски потомък, даже за Давид и Соломон. И въпреки че това 
не е малко, понеже Бог е избрал този Свой Раб още от утробата на майка Му, то 
Всевишният нататък заявява на Раба си, че ще го възвиси още повече: “но Аз ще те направя 
светлина на народите…” Разбира се, независимо от това дали въпросното хе е опред. член 
или въпрос. Частица, някакъв особен нюанс на мисълта не се получава и затова то липсва в 
мас. текст, р. А и 70-те. Тъй тази добавка в р. Б е повече подражателна спрямо други места 
на библ. текст, отколкото необходима тук. 

7. ст. Според мас. текст началото на стиха гласи: “Тъй казва Господ (Яхве), 
Израилев Спасител, Светият негов…” В р. А и Б пред Божието име “Яхве” стои още и 
“Адонай”. Тази композиция от две Божии имена не е чужда на кн. прор. Исая (Вж. 28:16). 
Въз основа на 70-те би могло да се приеме, че наличието в ръкописа на двете имена не е 
случайна прибавка. Текстът на 70-те гласи: “Тъй казва Господ (kuvrioV) твоят Спасител, 
Богът (oJ QeovV) Израилев…” И действително напълно естествено е, при подчертаването на 
Божието величие в първата половина на стиха да се подчертае, че Той освен “Яхве” 
(вечносъществуващ) е и Адонай – Господар на света, като негов Творец. 

Във втората половина на стиха пред думите “ще станат князе” в р. Б е изпуснат вав 
консекутивум и глаг. кум – “ставам” е даден вм. в перф. – в имперф. Изпускането на съюза 
е погрешно и то нарушава гладкостта на израза. Наличието на имперф. тук пък е 
предизвикано от липсата на този вав консекутивум. Промяна в смисъла на глагола и на 
текста вследствие на това, няма. 
 

50. глава 
11- ст. В р. Б пред израза “които сте въоръжени с подпалвателни стрели” има вав 

копулативум. На същото място има съюз и в 70-те, макар следващите две думи да не 
отговарят буквално на еврейските (= “и които закрепвате пламък”). Съюзът облекчава 
спокойното изричане на фразата. 
 

51 стих 
1. ст. Вм. употребеният на два пъти в мас. текст и р. А предлог лел = “към, до” в р. Б 

стои предлогът vал = “върху”. Тази замяна не предизвиква учудване, защото тя се среща в 
мас. текст (вж. Ges. - 
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Buhl, S. 38). При това употребеният тук глаг. нвт = “гледам, поглеждам” в мас. текст се 
среща последван не само от предлога лел (Изх. 3:6, Числ. 21:9, Ис. 8:22), но и от предлога 
vал (Авак. 2:15), без да съществува някаква разлика в значението му. Следователно в този 
стих в р. Б няма вариант. 

7. ст. Р. Б показва разлика спрямо мас. текст при думата “от злословията (хуленията 
подигравките) им”, като в началото й има още един мем. Тази дума според Ges Buhl, (S. 
130) се среща само на едно място – в Соф. 2:8. Там обаче тя има окончание за м. р. (множ. 
ч.) докато тук – за ж. р. Наличието на още един мем в р. Б (както и в р. А, където вторият 
мем е поставен над думата между буквите мем и гимел) не затруднява разбирането на 
текста. Навярно тук в ръкописите е поставено пиелно причастие от глаг. гдф = “хуля, 
подигравам се”. Тъй в ръкописите не е прокаран някакъв по-друг нюанс на мисълта от този 
в мас. текст. Би могло при това да се предположи, че причастието в ръкописите ще отговаря 
на оригинала, тъй като с него по-добре се изразява непрекъснатото отправяне на хули и 
подигравки към верните на Бога. 
 

52. глава 
11. ст. В р. Б липсват думите цлw мthchh = “излезте отсред нея” (т. е. от нечистата 

среда). Тъй като тези думи са налице в мас. текст 70-те, Вулг. и р. А ще трябва да се 
приеме, че преписвачът на нашия ръкопис погрешно ги е изпуснал. 

14. ст. Думата thолар – “образ, вид” в нашия ръкопис е без алеф. Може би 
преписвачът да е счел че тук трябва да стои същ. thwp (thp), което според някои автори е 
сродно на thолар.70 Възможно е обаче тук да има грешка на преписвача. Всеки случай 
липсата на алеф не се отразява по никакъв начин върху разбирането на текста. 
 

53. глава 
3. ст. Тук в р. Б думата мchwлb = “скръб, болка” е с окончание в множ. ч. за м. р., 

както тя навсякъде се среща и в мас. текст е изкл. само на този стих. От граматическа 
гледна точка тук р. Б е по-изправен от мас. текст. 

В същия стих в нашия ръкопис има още една разлика спрямо мас. текст. Пред 
заключителните думи на стиха “презрен бе и за нищо не Го сметнахме” в р. Б стои вав 
копултивум. С този съюз някаква особена яснота не се постига и затова повече е излишен, 
отколкото необходим. Ето защо би могло да се приеме, че наличието му не ще отговаря на 
оригиналния текст. 

7. ст. Според мас. текст измъчваният Раб Господен ще бъде заведен “както овце на 
клането”, а според р. А и Б – “както овца за заколване”. С употребената в тези ръкописи 
инфинитивна форма от глаг. 
------------------------- 

70 Напр., Klostermann im Kurzgefassten Kommentar zu 2 S. 7:19, Haupt и др. (по Ges. – Buhl, S. 869). 
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твх по-добре е изразена, подчертана целта на отвеждането. Затова и в Вулг. Тук е налице 
герундиум. 

8. ст. и в този стих преписвачът на р. Б е допуснал явни грешки. Най-напред пред 
думата мишпат = “съд” е изпуснат наличният в мас. текст и р. А вав копулативум, който 
облекчава свободното протичане на речта. След това към глаг. лскх е прибавен един 
излишен вав. Тъй вм. “от тъмница и от съд бе взет” стои “от тъмница, от съд взеха (или: го 
взеха)”. Понеже в началото на 9. ст. се говори за трети лица, които определят гроба на Раба 
Господен може да се помисли, че тук, в р. Б става въпрос именно за тях, че те са Го взели. 
Но в такъв случай трябваше да се очаква към глаг. лскх в множ. му форма да е прибавен 
мест. суф. за 3 л. ед. ч. м. р. с който пък се изяснява кой е бил взет. Поради това ще трябва 
да се приеме, че въпросният вав вместо след ламед като посочващ пуала (срв. р. А) 
погрешно в нашия рък. е поставен в края на думата. 

11. ст. И в този стих пророкът продължава да описва Раба Господен. Според мас. 
текст Той , Рабът Господен, като бъде “освободен от мъка, душата Му ще види ще се 
насити…” Тук не е ясно какво ще види тази душа. Поради това се е прибягвало към 70-те 
(макар текстът им да съдържа в тази част на главата доста отлики от мас. текст), където е 
налице думата yẁV - “светлина”. Правилността на този начин на изяснение на текста 
намира потвърждение и в двата кумрански ръкописа, в които след глаг. pлh стои думата 
лwn – “светлина”. И тази светлина, която “ще насити” (- от съюза, който стои след думата 
“светлина” в р. А и Вулг. е явно, че насищането ще бъде именно с нея) означава 
“светлината на живота”, която се явява след изкуплението на кръста и погребението (8 и 9 
ст.) при славното възкресение на Раба Господен – Иисус Христос. Тя се явява 
същевременно образ на онези радости и щастие, които дават праведността, истинският 
живот по Бога (срв. Пс. 97:11; 112:4 и др. по мас. текст), които ни дава християнската 
религия. Тъй р. А и Б служат за пълното и правилно разбиране на мисълта в този стих. 

12. ст. Думата хтh в мас. текст е в ед. ч., а в р. А и Б (също в 70-те и Вулг.) е в множ. 
ч. Тази разлика не променя нищо. Ясно е, че когато има форма за ед. ч. пак става въпрос за 
множественост, защото след думата “грех” стоят думите “на мнозина” (= рабим). 
 

54. глава 
3. ст. Глаг. йрш = “завладявам” в мас. текст е в ед. ч., а в р. А и Б – в множ. ч. 

Поставянето в този глаг. в множ. ч., когато подлогът е в ед. ч., но е съществ. събирателно – 
в случая “потомство” – е чист евреизъм, който е на лице в същото изречение при следващия 
глаг. йшв = “живея, обитавам” и в мас. текст. Следователно в двата ръкописа тук има по-
голяма последователност по отношение на съгласуването на подлога с глаголите. 

4. ст. В р. Б думата ллмнwth = “вдовство” е без вав, което не уврежда на 
разбирането на думата. 
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Погрешно в ръкописа е изпуснат съюзът пред иусивното отрицание лал, което 
затруднява спокойното течение на речта. Изпуснат е бил този съюз и в р. А, но 
впоследствие грешката там е била забелязана и вав е бил добавен над реда. 
 

55. глава 
5. ст. Предлогът ле = “за” в р. Б е изпуснат пред израза “Светия Израил”, но понеже 

малко преди това е употребена думата лемаvан = “заради”, то не се чувства липсата му. 
8. ст. Този стих според мас. текст и р. А (= 70-те и Вулг.) гласи: “Защото мислите 

Ми не са ваши мисли, и вашите пътища не са Мои пътища, казва Господ”. В р. Б мест. 
суфикси в първото просто изречение са разменени и текстът гласи: “Защото мислите ви не 
са Мои мисли…” Тази стилна размяна отговаря на словореда във второто просто изречение 
на стиха. Подобен уеднаквен словоред се вижда в изречението от следващия 9 ст. 
Естествено тази разлика в р. Б спрямо мас. текст не оказва някакво влияние върху смисъла 
на Божиите думи, че ако и в очите на евреите обещаното от Бога да е немислимо, 
невъзможно, то Бог не се колебае като нечестивецът и беззаконникът, а привежда в 
изпълнение мислите, думите Си. 

11. ст. Краят на стиха според мас. текст гласи: “но (Моето слово казва Господ – в с. 
м.) прави онова, което Ми е угодно и извършва за което съм го пратил”. В р. Б липсва мест. 
суф. за 3 л. ед. ч. м. р. (го) при последната дума. Малко е трудно са де разбере текстът без 
това местоимение, макар че от контекста ясно проличава, че тук става дума за изреченото 
от Бога. 

В същото изречение пред относителното местоимение лашер в р. Б стои акуз. 
частица леth. Аналогична употреба на тази частица има в първата половина на стиха и в 
мас. текст. Следователно от езикова гледна точка тук текстът на ръкописа е по-изправен. 

12. ст. В този стих в нашия ръкопис има две разлики спрямо мас. текст, които бяха 
засегнати, когато се разглеждаха граматическите особености на ръкописа. Това са древното 
окончание в имперф, множ. ч. ун и преминаването на алеф в йод. Естествено тези разлики 
не променят смисъла на пророческата реч. 

13. ст. В р. Б при повторната употреба на думата thахаth = “вместо” има вав 
копулативум. Наличието на този вав откриваме в керето на мас. текст, а също в 70-те и 
Вулг. 
 

56. глава 
3. ст. В р. Б след глаг. лwh = “присъединявам се” стои предлогът vал вм. лел. от мас. 

текст и р. А. Употребата на глаг. лwh с предл. vал е засвидетелствана и в мас. текст (Числ. 
18:2, 4, Ис. 14:1; 56:6) със значение “присъединявам се към”, каквото има и когато е 
последван от предлога лел. Следователно разлика на смисъла между ръкописа и мас. текст 
тук няма. 

12. ст. Вм. кохортативната форма от глаг. лскх = “взимама, донасям” на мас. текст в 
р. Б има индикативна. Тъй като следващият глагол -  
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sвл = “пия”, който се намира в тясна връзка с лскх, е в кохортативус и в р. Б, то трябва да се 
приеме, че преписвачът на нашия ръкопис е пропуснал да постави характерната съгласна за 
кохортатива хе, след корена на лскх. Тази грешка е повече стилна, отколкото по същество. 
Липсата на кохортативус тук дава само по-голяма убеденост в речта на говорителя, че ще 
донесе вино, за да пие с неразумните си събратя по живот. А това отговаря на контекста – в 
11-12 ст. тази група израилтяни се кори за вършено пиянство и пр., а не само за възможно в 
бъдеще. 
 

57. глава 
2. ст. В 1 и 2 ст. на тази глава основна тема е животът на праведника – цадик. Наред 

с Него се говори и за лншй хsд = благочестиви мъже”. Това е дало повод на иудеите от 
християнско време, както бележи блаж. Йероним, да считат, че под “Праведник” и 
“благочестиви мъже” трябва да се разбират онези праведници, чиято кръв пролял 
нечестивият цар Манасий (4 Цар. 21:16). “Но, съгласно последователността на 
пророческата перспектива, съдържаща се в 40-60 гл., под Праведник, за умъртвяването на 
Когото Божият гняв трябва да постигне иудеите, естествено е да се разбира онзи 
Праведник, за смъртта на Когото се е говорило по-горе в 53:11, т. е. Спасителят Христос 
(Деян. 3:14-15)”.71 А благочестивите мъже ще са св. апостоли и всички онези християни, 
които след Христос са били предадени на мъчения и смърт.72 Следователно съществуването 
на глаголи в 2 ст. в ед. ч. (бwл) и в множ. ч. (нwх = “почивам си”) не могат да се обяснят с 
липсата или наличието на чист евреизъм при съгласуване на сказуемите с подлог-
колектива. Първият глагол – бwл – е тясно свързан с края на 1ст., където се говори за 
Праведника и затова напълно правилно този глаг. в мас. текст (р. А, а също и в 70-те и 
Вулг.) е в ед. ч. В р. Б обаче той е в множ. ч. и поради това излиза, че Праведникът е нещо 
колективно. Изолираността на ръкописа тук може да говори за грешка, вследствие даже 
може би на онова юдейско тълкуване за което говори бл. Йероним. Оттук обаче още не 
може да се заключава за по-къснешния произход на нашия ръкопис в сравнение с р. А. 
Въпросното юдейско тълкуване може да е съществувало и по време на преписвачите на 
двата ръкописа без то да е отразено в р. А по една или друга причина, тъй като множ. ч. в р. 
Б може да се дължи на стилно “изглаждане” или недоглеждане на преписвача. 

18. ст. Глаг. шлм от израза “и ще дам утехи”, т. е. ще утеша, в р. Б вм. в индиктив е 
в кохортативус , който е вероятно следствие от по-къснешното развитие на евр. език, както 
се спомена. С него не се променя смисъла на изказаното, а се изразява в случая повече 
желание за даване на утеха. 
------------------------- 

71 Якимовъ цит. съм., с. 858. 
72 Срв. бл. Теодорит – Якимов, цит. съч., с. 858. 
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58. глава 
1. ст. След думите “викай (зови) високо” пред отрицанието лал е поставен съюз 

(вав). С него речта е по-гладка за произнасяне и отговаря на стила на Ст. Завет. Съюз тук 
срещаме и в 70-те. 

2. ст. В началство на стиха в р. А и Б (= 70-те) липсва вав копулативум, който е 
налице в мас. текст (= Вулг.). 1 ст. на тази глава е общ призив-заглавие на нататъшната реч 
и следователно не е особено необходимо да стои съюз в началото на 2. ст. Така че като че 
ли стилово ръкописите са по-изправни. 

3. ст. Думата нефеш = “душа” в р. А и Б (= 70-те и Вулг.) е в множ. ч., т. е. 
съгласувана е по число с предхождащия я глагол vнh = “усмирявам”. Разбира се фактът, че 
в мас. текст тя е в ед. ч. не наврежда на текста, понеже от контекста много добре се схваща 
колективното й значение. 

4. ст. И в този стих в р. Б има стилни отклонения от мас. текст. Тъй пред думата 
маццаh = “разпря” е поставен предл. ле = “за”. По такъв начин стилът е по-гладък, защото 
пред предшестващата дума рив = “кавга”, “караница” този предлог е налице. Нататък в 
нашия ръкопис е изпуснат съюзът пред глаг. нсhh = “бия”. Този съюз обаче е необходим, 
защото с него се отделя третата причина-следствие при нечестивото постене. Затуй го 
виждаме в р. А, 70-те и Вулг. По-нататък в р. Б има поставен съюз пред отрицанието лол. 
Наличието му не е съвсем необходимо за гладкостта или по-добро разбиране на текста, но 
не нанася и някаква вреда. Общо взето отклоненията при този стих в р. Б не са от някакво 
значение за правилното разбиране речта на пророка, нито пък затрудняват в нещо четеца. 

5. ст. Казаното за отклоненията в 4 ст. в р. Б важи и тук. В ръкописа е поставен вав 
копулативум пред първата употреба на думата = йом = “ден”, а липсва пред повторната, 
докато в мас. текст е обратното (= 70-те и Вулг.). Разполагането на съюза в мас. текст е по-
правилно от стилна гледна точка. В р. Б липсва съюз липсва съюз и пред думата саск = 
“вретище”. Тази липса не се чувства при четенето на текста. 

Нататък, местоименният суфикс към съществителното ролш = “глава” в р. Б (= 70-
те) е в 2 л. ед. ч. м. р. вм. 3 л. Макар че преди това е употребено 3 л., тази промяна на 
лицето е характерна за еврейската реч и с нея мисълта добива някакъв друг нюанс, още 
повече че нататък в тази глава Божието обръщение е към 2 л. ед. ч. 

6. ст. В този стих в р. Б липсва съюзът пред глаг. шлх = “отпращам, отпускам”. 
Съюз тук липсва и в 70-те и Вулг. Наличието и липсата му не оказват някакво влияние дори 
върху стила, макар че при изброяването на изискванията за праведен пост е необходим като 
че ли само съюзът пред думите “всеки ярем разкъсан”. 

7. ст. И в този стих в р. Б липсва вав копулативум – пред думата vнййм = “бедни”. 
От стилна гледна точка тук е необходимо да има съюз. Затова той е налице както в мас. 
текст и р. А, тъй и в 70-те и Вулг. Липсата му обаче, макар да сочи пропуск на преписвача, 
не е от значение за съдържанието. 
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8. ст. В началото на стиха в р. Б пред лрwchthch = “твоето изцеление” липсва вав 
копулативум, който е потребен, за да бъде изразът по-гладък (вж. мас. текст, 70-те и Вулг.). 
По-нататък пък в ръкописа правилно е поставен съюз пред думите “слава Господня ще те 
следва”, както е и в р. А и 70-те. Излишно е да се подчертава, че съюзите на въпросните 
места не оказват влияние върху смисъла. 

11. ст. Тук в р. Б глаг. хлц = “здрав съм”, в хиф. “правя здрав” вм. в хифил 3 л. ед. ч. 
е поставен в кал 3 л. множ. ч. Тъй текстът вм. “Господ… ще насища в суша душата ти и ще 
направи костите ти”… гласи “Господ… ще насища в суша душата ти и ще станат здрави 
костите ти”. Следователно от р. Б (= 70-те) излиза, че телесното здраве ще последва след 
духовното възраждане, и по-специално в месиански смисъл – след благодатното духовно 
възраждане ще дойде възкресението. Мисълта за причинна връзка между духовно 
възраждане и телесно здраве е присъща на Стария Завет (Вж. напр. Прит. 3:8 и 9; 4 гл., 5 
гл.). Ето защо ще трябва да се приеме, че тук разликата в ръкописа спрямо мас. текст не ще 
е погрешна, тъй като отговаря на общия дух на Св. Писание. Напълно е възможно 
предлаганият ни текст от р. Б да отговаря на оригинала. 

12. ст. Тук пилелната причастна форма от глаг. шув = “връщам, възстановявам” е 
заменена в нашия ръкопис с хифилна. За да се разреши въпросът кой залог повече тежи на 
мястото си трябва да се разбере по-напред за кое събитие става дума в разглеждания стих. 
Бл. Йероним отнася думите в стиха към съзиждането на Христовата църква (I Кор. 3:10: Еф. 
2:20) и под “Възстановител” разбира Христос (по Якимов, цит. съч., с. 874). Да обърнем 
сега внимание и на пиела. Този залог изразява и постоянство, тъй че според мас. текст (= р. 
А) излиза какво “Възстановителят” (= Иисус Христос) ще пребивава постоянно при 
възстановяването и то вече не ще се разрушава. А това прекрасно съвпада с месианските 
идеи на пророка за крайния мир и благополучие. Ето защо като че ли трябва да се приеме 
пилелът като отговарящ на оригинала, макар че наличието на хифил в р. Б не е погрешно, 
защото малко по-преди за същия “Възстановител”, под формата на паралелизъм, е 
употребено кално причастие. 

13. ст. Думата хефец = “желание; занятие; “интерес” в р. Б при първата й употреба е 
в ед. ч. Тя е в ед. ч. и в множество еврейски ръкописи от масоретско време (Kittel, S. 690). 
Числото в случая обаче не променя нищо в смисъла, още повече че тази дума при 
повтарянето й и в мас. текст е в ед. ч. Същото може да се каже и за съществителното дересh 
= “път; работа, предприятие”, което в р. Б е в ед. ч. 

14. ст. Глаг. рсhв = в хиф. “въвеждам” в р. А и Б е в ед. ч. (= 70-те). Следователно 
текстът според тях гласи: “Тогава ще имаш радост в Господа и ще те въведе на земните 
височини и ще ти дам да вкусиш…” вместо “… ще те възведа…” Тъй в ръкописите има по-
късно въвеждане на 1 л. ед. ч., което не уврежда на текста, защото и в единия и в другия 
случай действащото лице е напълно известно. 
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59. глава 
4. ст. Глаголите давар = “говоря” и йалад = “раждам” (а оттук и инф. от глаг. бтх = 

“доверявам се” и hph = “зачевам”) в р. Б (= 70-те и Вулг., също и в р. А – с изкл. на глаг. 
давар) са в 3 л. множ. ч., а в мас. текст – в 3 л. ед. ч. Стилната гладкост и яснота се постига 
само когато глаголите са в множ. ч., иначе би се очаквало в началото поне да стои 
местоимението “всеки”. 

21. ст. Поставянето в р. Б на глаг. мwш = “отклонявам се, отстъпвам” в ед. ч. не 
наврежда на гладкостта и на разбирането на стиха. Трябва обаче да се счете, че 
преписвачът все пак е направил пропуск, като не е поставил наставката за множ. ч. 
 

60. глава 
2. ст. Думата vарафел = “тъмен облак” в р. Б е членувана. Тъй като и думата хошесh 

= “тъмнина” с която въпросната дума служи да се получи обичайният parallelismus 
membrorum е членувана, то опред. член в р. Б тежи на мястото си. (В 70-те и двете думи не 
са членувани). 

4. ст. Тук в р. Б вм. глаг. лмн = в ниф. “сигурен съм, верен съм, нося се” е употребен 
глаг. нсл = “издигам, нося”. В Стария Завет глаг. лмн в последното си значение – “нося се” 
– е употребен само в този стих. Вместо него в 70-те стои глаг. ai[rw = “вдигам, издигам”, а 
във Вулг. surgo = “вдигам, издигам се”. Значението на употребените в тези два древни 
превода глаголи прекрасно отговаря на първото значение на употребения в р. Б глаг. нсл. А 
този глагол е налице на два пъти последван от предл. vал в кн. прор. Исая (49:22 и 66:12) 
тъкмо в значението “носен съм” (нифал), което най-вече и подхожда в настоящия стих. 
Следователно може да се предположи, че 70-те и бл. Йероним са имали под ръка ръкописи 
в които не е стоял глаг. vмн, който има обикновено съвсем други значения, а глаг. нсл, та те 
са взели пред вид първото значение на този глагол. Въпросната употреба на р. Б на глаг. 
нсл не променя съдържанието на текста, но го затвърдява; не оставя място за съмнение как 
трябва да се преведе и разбира последното изречение на стиха. 

5. ст. глаг. hфсh = “обръщам се” в р. а и Б е употребен с предлога лел вм. с vал, 
както в мас. текст. По-естествено е мястото тук на предл. лел с който глаг. hфсh се 
употребява другаде с значение “обръщам се към”. 

Глаг. бwл = “идвам” в края на стиха пък в р. Б е в ед. ч. (= Вулг.) вм. в множ. ч. В 
мас. текст (= р. А) думата хйл = “състояние” е схваната като колектив и затова свързаният с 
тая дума глагол е в множ. ч. Тъй фактически по същество тук разлика между нашия 
ръкопис и мас. текст няма. 

8. ст. Предлогът лел вр. Б е заменен с vал. Тази замяна, съгласно Ges. – Buhl (S. 588) 
трябва да бъде счетена като особеност на по-къснешния арамезиран стил, без всякакво 
значение за смисъла на текста. 
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13. ст. Съгласната вав от думата брwш = “кипарис” в р. Б е заменена с алеф и тъй се 
получава думата: “начело”. Тъй като едно такова значение мъчно подхожда на израза 
“Славата на Ливан ще дойде към тебе, кипарис (или: начело) бряст и кедър заедно”, ще 
трябва да се приеме, че тук преписвачът на р. Б е допуснал грешка. Обаче възможно е тази 
замяна на вав с алеф да е резултат на друга ортография на думата “кипарс”. В Пс. 104:17 в 
мас. текст тази дума, както и в р. Б тук, е предадена с вав. Тази ортография е била сметната 
от масоретите за погрешна и затова се явява само на едно място в техния текст, по 
изключение. 

18. ст. Съществителното гевул в р. Б е в ед. ч. (= “област”) вм. в множ. ч. (= 
“граници, предели”). Тъй текстът според ръкописа гласи: “не ще се чуе вече… разорение в 
областта ти” вместо “… в пределите ти”. Явно, че тази разлика не оказва никакво влияние 
върху смисъла. 

19. и 20 ст. Последните думи от 19 ст. = “И твоят Бог ще ти бъде твоя слава 
(блясък, украса)” и началните думи от 20 ст. “не ще залезе вече слънцето ти и месецът ти не 
ще отслабне, защото Господ ще ти бъде вечна светлина” липсват в р. Б. Опущението на 
преписвача е неоспоримо. Даже е ясно защо е направен пропускът. В 19 ст. той започва 
след думите “Господ ще ти бъде за вечна светлина” и завършва със същите думи, които се 
повтарят в следващия стих. Следователно окото на преписвача е отскочило един ред по-
надолу, тъй като преписвачът в механическата си работа не обърнал внимание, че 
цитираният израз се повтаря и вместо да продължи преписването след първата употреба на 
израза, той продължил след втората. Тази грешка не е от някакво значение, защото тя е 
явна безспорно. 

21. ст. В р. Б тук е пропусната думата нецер = “израстък, издънка”, която е налице в 
мас. текст, р. А (= 70-те и Вулг.). Местоименните суфикси пък към думите маттаv = 
“насаждение” и йад = “ръка” са в 3 л. ед. ч. При първата дума в мас. текст кетиб сочи 3 л., а 
кере – 1 л. (3 л. сочат и р. А и 70-те). Следователно според р. Б за Бога в този стих се говори 
в 3 л., което отговаря на стила в предишните стихове, макар и въвеждането на 1 л. да не е 
погрешно (срв. 58:14) за смисъла, понеже и в единия и в другия случай ясно личи, че 
въпросните местоимения се отнасят за Бога. 
 

62. глава 
6. ст. В р. А и Б липсва думата thамид, която тук служи за подсилване на глаг. хшh 

= “мълча”. С нея се подчертава, че Йерусалимските стражи непрекъснато ще се подканят 
един друг към бодърстване. Във Вулг. тази дума е преведена с in perpetuum = 
“непрекъснато, завинаги”. Липсата й обаче не се отразява на смисъла, защото в стиха се 
изтъква, че стражите не ще мълчат “денонощно” – кол-hайом wechол-hалайелаh. 

7. ст. Началото на стиха в р. Б гласи: “и не си давайте почивка” вместо “не Му 
давайте почивка”. Изразът в мас. текст е доста антропоморфичен -  
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един вид Бог трябва да бъде принуден от не замлъкващите уста на израилтяните да открие 
възможност за възстановяване на Йерусалим. В р. Б обаче на преден план е необходимостта 
от непрекъсната молитва, което е по-възприемливо. 

Нататък в р. Б има малко повреда, която не дава възможност за сигурно заключения 
дали текстът не се отклонява от мас. текст. Но твърде вероятно, като се вземе пред вид 
големината на повредата и крайното мем сред нея, че думите “докато възстанови” (които са 
налице в мас. текст, р. А, 70-те и Вулг) липсват в ръкописа. Загубата им обаче не нанася 
вреда, защото от следващото личи, че не млъкването трябва да продължи до въздигането на 
Йерусалим. Тъй е възможно тези думи да не са били в оригинала, а по-късно, с цел за 
доизясняване, да са били поставени, както е и възможно писарят на р. Б да ги е изпуснал по 
недоглеждане. 

8. ст. И в този стих в р. Б е допуснат пропуск, който обаче нарушава текста само в 
стилово отношение. Вм. “Господ се закле в десницата Си и в яката Си мишца” в ръкописа 
стои “Господ се закле в яката си десница”, т. е. в случая липсва в ръкописа думата зероvа = 
“мишца” с което е нарушен само паралелизмът на мислите. 
 

63. глава 
3. ст. Тук глаг. глл = в хиф. “зацепвам” в мас. текст, макар че е в перф., е с 

представка алеф. Според Газениус (Евр. Грам. § 53, 3. Прим. 6) тази представка била 
арамейски отпечатък. В р. А и Б представката липсва. И тъй като библ.-арамайският език не 
познава в перф. представка освен тая на съответния залог (К. Маrti, Kurzgefasste 
Grammatik… S. 31), ще трябва да се приеме, че тук има допусната грешка. 

5. ст. Началният глагол нвт = в хиф. “наблюдавам, гледам” в р. Б вм. в индикатив е в 
кохортатив. Тъй като кохортативът изразява самоободрение при извършване на някое 
действие, решителност, то според р. Б пророкът подчертава, че Бог продължително, 
настойчиво е наблюдавал без да види помощник. 

Нататък в р. Б вм. vозер = “помощник” стои лиш = “мъж, човек”. Като се взема пред 
вид, че нататък се говори за подкрепа, за помощ, ще трябва да се приеме, че по-точен е мас. 
текст. Разбира се замяната на думата “помощник” не оказва промяна в смисъла, защото 
употребеното в стиха прич. soмech “подкрепа” сочи под формата на паралелизъм към 
разглежданата дума, че Бог е наблюдавал за мъж-помощник. 

6. ст. И в този стих два глагола – бws = “стъпквам” и йарад = в хиф. “изливам” са в 
кохортатив в р. А и Б. Следователно в ръкописите се подчертава, че Бог решително е 
стъпкал народите и излял кръвта им за сторените от тях неправди. 
 

65. глава 
23. ст. В този стих личното местоимение hем в р. Б е предадено във формата hмh. 

Наистина някога окончанието “а” в това местоимение ще е имало указателно свойство, но в 
Св. Писание и особено в периода, когато р. Б е бил преписван от него няма ясно 
забележима 
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следа от това указателно свойство. Затова тук не може да се търси между ръкописите и мас. 
текст и най-малката даже разлика в смисъла. 

24. ст. И тук, подобно на 23. ст., в р. Б вм. hм стои hмh. Коментариите са излишни. 
 

66. глава 
2. ст. Предположението на Lagarde и др.,73 че в думата несhеh = “съкрушен” липсва 

погрешно в мас. текст алеф се потвърждава от р. А и Б. Тъй като липсата на тая буква е 
повече нарушение на ортографски правила, макар и да затруднява разбирането на 
значението на думата, то сега посредством ръкописите нещо ново в смисъла на текста не се 
открива. 

4. ст. В р. А и Б  пред думата магор = “ужас” е поставен предл. бе, вероятно по 
аналогия с предишната дума. Наличието му тук служи само за стилно уеднаквяване. 

17. ст. В 16. ст. пророкът възвестява, че вършещите беззаконие ще бъдат предадени 
на съд. В следващия стих – 17. – той уточнява кои са тези, които ще загинат и не ще живеят 
в новия Йерусалим. А това са (според мас. текст) всички “които се освещават и се очистват 
за градините, (т. е. дъбравите, срв. 65:3 – в с. м.) зад един в средата, които ядат свинско 
месо…” и т. нат. Тук особено затруднение създава изразът: “лахар лахар баthаwеch, защото 
сирийският превод, таргумът, Симах, Теодоцион са чели лхд лхр лхд, т. е. един след друг, а 
70-те въобще не са превели това място. Най-вероятно е, че тези думи трябва да се преведат 
“зад един в средата” и изразът да се постави въз връзка с Йез. 8:10-11. Този пророк също 
говори за един мъж застанал в средата по време на езическо събрание и следователно 
според прор. Исая ще загинат онези, които се освещават и очистват не за поклонение на 
истинския Бог, а за в такова идолопоклоническо сборище. Прави впечатление, че докато 
прор. Йезекиил назовава името на стоящия в средата, то прор. Исая не го казва. Това би 
могло да се дължи са обстоятелството, че прор. Исая не говори само за един определен 
случай. Поради това и навярно много стари ръкописи и кере в мас. текст сочат този стоещ в 
средата като жена, т. е. вм. лхд в тях е налице лхth. Въпреки това библейски като Volz 
(Jesaja II, S. 290) считаха, че тук трябва да стои лхд. Но керето се потвърди и от р. А и Б. 
Следователно, какво свидетелстват и двата кумрански ръкописа, пророкът ще е говорил за 
онези събрания в които централно място е заемала жрица, т. е. може би именно за тези 
посветени на Астарта. Обаче да се счита в този случай, че става дума за идол на тази богиня 
поставен в средата на събранието, ще е неоснователно. Когато се говори за божество не би 
била употребена думата лхр = “зад”, а лфнй = “пред лицето”, което ние не виждаме нито в 
ръкописите, нито в мас. текст. И тъй в този стих двата кумрански ръкописа (и кере в мас. 
текст) дават възможност за предположение за какви езически сборища говори пророкът. 
------------------------- 

73 P. Volz, Jesaja II, S. 288; Ges. – Buhl, S. 504. 
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Заключение 
Подробното разглеждане на “ръкопис Б” от книгата св. прор. Исая ни дава 

възможност да се направят някои изводи. 
1. Р. Б ни предава свещения текст значително добре запазен и отговарящ на текста 

възприет от масоретите. Грешките на преписвача са малко. Всичко това говори, че 
ръкописът е бил грижливо написан. 

2. В ръкописа се срещат отклонения по отношение на мас. текст. Характерът им 
обаче е подобен на разночтенията, които са налице в ръкописите от маросетско време. 

3. Повече от разликите спрямо мас. текст са от ортографско естество, непроменящо 
значението на думите в които се срещат (срв. напр. 29:5, 48:1, 6, 44:25, 45:11, 65:23 и т. 
нат.). При това в ръкописа проличава желание за точно предаване на древната ортография и 
затова в това отношение scriptio plena е застъпена в мащаб по-малък от онзи в р. А. 

4. Правилността на редица масоретски критически бележки (срв. напр. 55:13, 60:21, 
66:17) намира своето потвърждение в р. Б. 

5. На някои место р. Б ни предлага по-ясен и точен текст, даващ възможност за по-
дълбоко вникване в епохата на пророка и в неговите мисли (срв. напр. 24:19, 26:28, 38:19, 
44:25, 45:2 и т. нат.). 

6. На отделни места ръкописът показва по-голяма близост с Превода на 70-те, 
отколкото с мас. текст. Това потвърждава предположението, че 70-те при превода си са 
имали под ръка по-друг еврейски текст от установения от масоретите и че разликите между 
мас. текст и 70-те не ще се дължат само на грешки на преписвачи, на тълкувателния маниер 
на гръцките преводачи и пр. 

7. Въз основа на разликите в Б спрямо мас. текст мъчно може да се приеме, че 
ръкописите, произлезли преди събора в Иамния (ок. 100 г. сл. Хр.), показват значителни 
разлики по отношение на мас. текст, докато ръкописите от Вади (Уади) Мурабаат, които са 
от началото на II в. сл. Хр., са до голяма степен идентични с мас. текст.74 И р. А и р. Б от 
книгата на прор. Исая са произлезли преди 70 г. сл. Хр., т. е. доста време преди споменатия 
събор. Но в р. А се срещат по-голямо количество отклонения спрямо мас. текст (срв. напр. 
9:16, 22:5, 29:16, 34:4, 53:9), отколкото в р. Б, който в значителна степен е идентичен с мас. 
текст. Не знаем до каква степен са идентични ръкописите от Уади Мурабаат с мас. текст. 
Обаче сигурно те не са по-близки от онези ръкописи, които притежаваме от мас. време. А в 
последните има разлики от характера на наличните в р. Б. Следователно би се очаквало въз 
основа на тези разлики и гореспоменатото твърдение, че само р. А е от преди събора в 
Иамния, а р. Б не е, което никой учен не твърди и не може да твърди. Ето защо по-
приемливо е положението, че сред множеството ръкописи от близките векове пр. Хр. е 
имало такива, които по-добре са отговаряли на оригинала. И именно някои от тях ще са 
легнали в основата на приетия в Иамния 
------------------------- 

74 Каждан, цит. съч., с. 287. 
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текст. Въз основа на направения преглед може да се приеме, че р. Б ще е един от тези 
ръкописи. 

8. В догматическо отношение разлики между ръкописа от една страна и мас. текст, 
70-те и Вулг. от друга – няма. 

От приведеното няма съмнение, че “ръкопис Б” ни предава общо взето чист, запазен 
текста на книгата прор. Исая без варианти в собствения смисъл на думата, без варианти 
променящи основно смисъла на пророческите думи, който до сега ни се е предлагал от 
масоретския текст и древните проводи като този на 70-те и Вулгата. 

(Следва)  
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