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І. Предварителни сведения за ръкописа 
1. Общо за новооткритите ръкописи с текста на книгата на прор. Исая. Както 

вече съобщихме, през времето от 1947 до 1949 г. в една пещера край Мъртво море, недалеч 
от айн-Феска, бяха открити доста ръкописи1, съдържащи покрай другото и ръкописи от 
някои старозаветни книги. Между последните именно се оказаха и два ръкописа от 
книгата на прор. Исая. Единият ръкопис, както писахме, съдържа цялата книга на прор. 
Исая и е притежание на манастира св. Марко в Йерусалим. Ръкописът е издаден като 
много сполучливо фото-клише от Millar Burrows през 1950 г. в New Haven. Казваме 
сполучливо, защото е едно точно копие на целия ръкопис, като са му запазени формата, 
цветът и размерът. При настоящото си изследване ще имаме предвид само този именно 
ръкопис, защото само него притежаваме в момента. 

За другия ръкопис ще дадем само кратки сведения, доколкото ги имаме, от prof. A. 
Dupont-Sommer2 и M. Burrows. Според тях вторият свитък-ръкопис още не е напълно 
опознат и изследван. Причините за това са чисто обективни. Когато ръкописът попаднал в 
ръцете на проф. Sukenik, през ноември 1947 г., парчетата кожа са били така изсъхнали, че е 
било невъзможно те да бъдат разгънати. Нужно било предварително да бъдат подложени 
на специална обработка. Едва през лятото на 1949 г. ръкописът бил разтворен. Отделните 
парчета били покрити с непрозрачен слой, образуван от разпадането на кожата. Но при 
помощта на инфрачервената фотография могли да бъдат разчетени и най-нечетливите 
редове. Вследствие на тази работа са могли да бъдат на първо време отъждествени 41-46 
гл. от книгата прор. Исая. Във втория свой доклад проф. Sukenik ни предлага вече 
фотография на още две колони, съдържащи Ис. 47:17-49:7 и 50:7-51:8, макар и доста 
повредени. По отделни фрагменти от същия ръкопис са могли да бъдат възстановени и 
части от 16, 19, 22, 28, 38 и 39 глава.  
---------------- 

1 Гл. моето изследване “Един древен коментар на пророка Авакума”, Год. на Духовната академия, т. 
ІІ (ХХVІІІ), 1951-1952 г., стр. 335-6; и моята статия “За новооткритите библейски ръкописи”, във в. “Народен 
пастир”, г. 1951, бр. 28, където са изброени намерените ръкописи. 

2 В съчинението му “Apercus preliminaires sur les Manuscrits de la Mer Morte”, Paris 1950. 
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Заключението на споменатите двама учени е, че и този втори свитък ще е съдържал 
цялата каноническа книга. 

На юг от мястото (айн-Феска), където бяха намерени горните два ръкописа, по 
Хирбет-Кумран, през пролетта на 1952 г. учени ориентолози откриха в пет, стоящи едно до 
друго, находища нови ръкописи. Между другите фрагменти (из Изход, Иеремия, Псалмите 
и Рут) беше открит още един, трети ръкопис на книгата прор. Исая. Като се предполага 
(във връзка с откритите там монети, гробища, разни чирепи от съдове и др.), че това място 
ще е било нещо като средищен пункт на есейска секта, определят времепроизхода на 
находките и ръкописите между 2 до 1 в.  пр.  Хр. Но W. Baumgartner1 по този въпрос 
заключава: “Самите текстове може да са и по-стари; обаче колко, е още въпрос”. Още 
когато писахме за намерените в 1947 година ръкописи, отбелязахме, че въпросът за 
времепроизхода на тези находки би трябвало да се постави на разглеждане само след като 
бъдат събрани, сравнени и щателно проучени всички ръкописи. Дотогава всякакви 
заключения по въпроса биха били прибързани, а даже и рисковани. 

Едва ли може да се предположи, че е само случайност фактът, дето при всички 
находки от староеврейски библейски ръкописи се намира и такъв от книгата прор. Исая. 
Знаем, че през времето, когато тези ръкописи са били скрити (т. е. от 1 в. пр. Хр. До 1 в. сл. 
Хр.) от членовете на есейската секта или тази на “Новия съюз”, книгата на Исая е била 
между най-важните: най-почитана, най-много четена и тълкувана. В намерения “Устав на 
новия съюз”2 изрично се подчертава, че членовете на този съюз трябва особено да зачитат 
Закона и пророците. Всички знаем от евангелиста Лука (4:16-20), че и Иисус Христос е 
предпочел да чете и тълкува прор. Исая в Назаретската синагога. Също така и етиопският 
царски пратеник на път от Йерусалим за своята страна четял пророчествата на Исая за 
страдащия Месия (Деян. 8:26-38). 

2. Външен вид на ръкописа от манастира св. Марко. Споменахме вече, че в 
настоящото изследване ние ще имаме предвид само ръкописа, който бе открит в 1947 год., 
откупен от митрополит Атанасий и запазен в манастира св. Марко в Йерусалим. 
Целият свитък е като голяма лента. Разгънат, има дължина точно 7 м. и 34 см, а 
височината (ширината) му е средно 26 см. Казваме средно, защото на някои места, особено 
в долната страна, пергаментът е по-малко или повече повреден. Съставен е от 17 фино 
изработени кожени парчета, пришити едно към друго с ленени конци. По цялото 
протежение текстът е нареден отдясно към ляво, в 54 колони, като всяка една от тях 
наброява от 29 до 32 реда. Само последните две колони били отделени, защото шевът бил 
скъсан. Много от съставните парчета навремето ще са били скъсани (особено кол. 12 и 18) 
и след това  
----------------- 

1 Глд. Neues von den palastinischen Handschriftenfunden, Theologische Zeitschrift, 1953, Heft 4; 
2 Пиперов, Б., Един древен коментар на прор. Авакум, стр. 337. 
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грижливо и изкусно закърпени с черна кожа. Това сочи, че свитъкът бил често 
употребяван. 

Почеркът е ясен и общо взето много лесно четлив. На някои места се забелязват 
поправки и прибавки, които, ясно е, са правени с друг почерк. Кол. 54 кой знае поради 
какво сигурно ще е била доста по-изтрита и поизбледняла, та ще е била възстановена с 
друго, по-тъмно и гъсто мастило, което на места се е поразляло. 

Текстът на този свитък ни предава напълно всичките 66 глави на сега нам познатата 
каноническа книга на прор. Исая. Разбира се, има и празнини, около 10, но те засягат 
съвсем малко текст. Само в кол. 38 (дясно) липсва парче от свитъка. Ясно е, че текстът на 
този ръкопис ще е бил от оня вид, който по-късно е влязъл и като официален в 
масоретския текст, макар и със значителни разлики в граматично и правописно отношение. 
Докъм кол. 12 текстът ще е бил по-употребяван, защото е по-изтъркан. Че целият свитък 
ще е бил много ползван, личи главно от две положения: 1 че има много отпечатъци от 
ръцете на ония, които са си служили с него; 2  че има доста много поправки и добавки, 
които са правени от ръката на преписвача, а някои и от чужда ръка (кол. 28, ред 32, 33; 
кол. 28, р. 18; кол. 38, р. 3; кол. 49, р. 26; кол. 54, р. 10). 

Пръснати в ръкописа има 10 вида интересни по начертание белези. Може би те да 
са поставени и по-късно, за да указват на отделни раздели, предназначени за богослужебно 
четене. Някои от тези знаци се срещат по веднъж, а други по няколко пъти (до 6)1. Знак, 
подобен на едро Х се среща 11 пъти в полето между колоните. Много пъти се срещат в 
полетата и къси хоризонтални чертици, които по всяка вероятност отделят пасажи от по 3-
4 реда. 

3. Шрифт на ръкописа. По въпроса за шрифта на ръкописа и палеографичните му 
особености са правени, правят се и ще се правят доста изказвания и заключения. Но тъй 
като изводите, каквито и да са те, от подобни изследвания до голяма степен са свързани с 
въпроса за времепроизхода на ръкописа, то ние не бихме могли да кажем засега нещо 
повече от това, което можем да отбележим само като факти, очевидни и проверими от 
всеки четец. Ние ще се задоволим повече с това да опишем ръкописа откъм шрифтовата 
му страна. В тази насока бихме могли да отбележим следните особености. 

1. Относително по-слабата употреба на финалните форми на буквите, известни под 
името litterae finales2. Ясна е употребата само на mem и nun finales. Има няколко случая, 
когато средното mem се пише в края на думата и, обратно – финално mem, в средата. 
Буквите пък kaf  и zade се пишат навсякъде по един и същи начин, макар и, когато са в 
края на думата, малко по-удължени. 
--------------- 

1 За съжаление по технически причини не можем да дадем тези знаци. 
2 Известно е, че пет букви от еврейската азбука не се пишат в края така, както в началото и средата 

на думите. 
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2. Буквите kaf  и mem (в средата и края) често са малко удължени. Ain се явява като 
изправено и дребно. Lamed и kof се пишат с къса опашка. 

3. Лигатурите, т. е. съединяването на две букви като в една, са често явление. 
4. Почеркът, ако можем така да се изразим, в случая издава изкусен преписвач: със 

сигурна ръка и с добър вкус. Разбира се, има случаи (макар и малко), когато 2-3 думи в 
края на реда са пострупани и посблъскани. Има тук-таме разлято мастило. Но общо взето 
начинът на писане е елегантен и сигурно е представлявал официалния шрифт на своето 
време. 

5. Има един много интересен случай, който може би впоследствие ще бъде от голямо 
значение. В кол. 32, р. 14; кол. 33, р. 14-16 и в р. 19 (само по отношение на две думи) се 
забелязват поправки,т. е. вмъкване над редовете на пропуснати думи. Тези поправки сочат 
същия почерк и начертание на буквите, каквито са в ръкописа, съдържащ книгата на 
Авакум и коментара към нея. Това особено ясно личи (освен от специфичните особености 
при начертание на буквите у двамата преписвачи) от начертанието на буквите waw  и jod. 
При ръкописа на Авакум няма или почти няма разлика между тези две букви, докато в 
този на Исая тази разлика е подчертана. Този факт ни навежда само на една мисъл. 
Преписвачът и коментаторът на книгата на  Авакум може би след като е преписал и 
изтълкувал своята работа, при четене на преписа от кн. на прор. Исая, ще е забелязал 
пропуски и ще ги е попълнил. Следва от това, че разглежданият от нас ръкопис ще е писан 
по-рано, отколкото книгата на прор. Авакум. Колко по-рано обаче и кога точно, ще остане 
да се разрешава допълнително. 

4. Ортографични и граматични особености на ръкописа. Знаем всички, че еврейската 
азбука се състои от знаци (букви) само за съгласните звукове. Затова и всички открити до 
10 век сл. Хр. (до намирането на Петербургския пророчески кодекс от 916 г.) еврейски 
библейски ръкописи са писани само със съгласни. Правилното четене и разбиране на 
писаното се базирало на следните положения: 1. На доброто познаване езика, като роден 
език на тези, които четели старозаветните книги; 2. Тези книги били за евреите не само 
свещени, а и такива, които регулирали всекидневния им живот, устроен на чисто 
теократични начала; 3. За запазването на тези книги (в съвършената им чистота по форма, 
съдържание, начин на четене и разбиране) полагали грижи еврейските учени, образуващи 
цели школи; 4. Някои от съгласните букви подсказвали известни гласни звукове: waw  и 
jod отначало били използвани за отбелязване на ав, ув, ай, ий, но постепенно се оформили 
и като гласни букви (jod – и, по-късно – е; waw – о или у; буквата he се употребявала за 
изгласящи а, е; alef – а, но само за в средата). Тези съгласни били познати под името immot 
keria (майки на четенето или matres lectionis). Но след време, особено след Вавилонския 
плен, когато в Палестина постепенно, но сигурно и безвъзвратно си пробил път и се 
настанил арамейският език и шрифт, то се появила голяма опасност от разночтения и 
изопачаване на консонантния текст. 
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Това именно довело до появата на пунктуацията, т. е. системата от точки и чертици, чрез 
които да се посочи точното огласяване, а оттам и традиционното безпогрешно четене на 
всяка една дума. Понеже тази тъй голяма и отговорна работа свършили масоретите (baale 
hommasoret, притежатели на преданието), то и пунктираният еврейски библейски текст е 
известен под името масоретски текст. Същият е и сегашният официален текст за 
еврейската Библия. 

Ясно е следователно, че когато нашият ръкопис е бил писан, пунктуацията не била 
налице. Затова пък текстът му изобилства от matres lectionis. Изглежда, че преписвачът се е 
постарал да осигури едно по-еднообразно и по-сигурно произношение на свещения текст, 
като разширил древната система на съгласните, играещи роля на гласни. Трябва още да 
отбележим, че някои matres lectionis ни откриват в този ръкопис едно произношение на 
еврейския език по-богато на гласни, отколкото това, което по-късно е установил 
масоретският текст. Виждаме напр., че личното местоимение hu (3 л., м. р., ед. ч.) звучало 
още и като hu’a; а hi (за 3 л., ед. ч., ж. р.) се произнасяло и hi’a; местоименният суффикс – 
hem (за 3 л., м. р., мн. ч.) бил – hema и др. 

Други пък варианти, в сравнение с масоретския текст, ни насочват към граматиката. 
Те ни предлагат немалко архаични форми, които са твърде интересни и които масоретите 
съзнателно или не са заменили с по-нови и общоупотребявани за времето им форми. По 
чисто технически причини и поради липса на място не можем да посочим тези сравнения. 
5. Времепроизход на ръкописа. Кога е излязъл от ръката на преписвача разглежданият от 
нас ръкопис? Ето въпрос, на който в момента ние още не можем да отговорим доказано и 
убедително. От една страна, ние засега, притежаваме съвсем малко литература – и то 
повече отделни осведомителни статии – където се разглежда занимаващият ни ръкопис. От 
друга страна пък, още по-малко са сведенията от известните нам автори, които поставят 
въпроса за времепроизхода на ръкописа конкретно и ясно. Почти навсякъде, където 
можахме да почерпим по нещичко около този въпрос, ние се натъкнахме на едно 
мълчаливо и неясно изказано смесване на два съвсем различни факта: кога е писан 
ръкописът и, второ, кога той е скрит в мястото, където е намерен. Даже проф. А. Dupont-
Sommer1, който (ясно е от цялото му съчинение) приема времето малко преди или след 
Христа, когато е писан този ръкопис, казва: “мъчно може да бъде определено точно 
времето, когато са писани тези ръкописи. Техният почерк ни насочва изобщо към 1 в. пр. 
Хр., но от чисто палеографична гледна точка нищо не би пречило да се върнем малко по-
назад или да минем по-напред”.2 Но нима само почеркът би бил от решаващо значение в 
случая? Ония, които са имали възможност да прегледат повече еврейски ръкописи, не 
могат да не забележат, че двама писачи, писали  
--------------- 

1 в посоченото съчинение, стр. 26. 
2 Той има предвид всички ръкописи, намерени при айн-Феска през 1947 г. Но написването на всеки 

един от тях би могло да се отнесе към различно време пък, въз основа на палеографичните им особености. 
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по едно и също време, пишат различно и ние спокойно бихме поставили ръкописите им в 
различни векове. 

Засега ни са известни два-три критерия, въз основа на които различни учени се 
опитват да определят с вероятна точност времепроизхода на нашия ръкопис. Във връзка с 
тези опити у нас възникват известни недоумения, които ние засега изказваме само като 
въпроси. 

1. Ако хвърлим един сравнителен поглед върху начина, по който се очертават 
различните букви в еврейските ръкописи, произхождащи във времето от 5 в. пр. Хр. докъм 
4 в. сл. Хр., ние ще забележим, че малко на брой са ония букви, които са претърпели 
съществени и ясно забележими промени. Но пък като сравним същите тези букви при 
различните почерци, ще видим, че някои писачи ги очертават по един по-древен, а други 
по един по-нов начин. Така се получава едно преливане и като че ли взаимно влияние, 
което ни поставя в затруднение да определим само на палеографична основа кога точно е 
писан един ръкопис, ако той не е датиран. Как да постъпим с нашия ръкопис, когато някои 
букви из него са очертани така, както ги срещаме в паметници от 4-3 в. пр. Хр.? 

2. Ако се ръководим пък от това, откога датират намерените заедно с нашия 
ръкопис остатъци от съдове и монети, то и този керамичен критерий не може да има 
абсолютна стойност. Общо казано, според проф. A. Dupont-Sommer (стр. 27, от посоч. 
съчинение), тези допълнителни находки се отнасят към края на елинистичната епоха. Но 
изниква въпросът – колко време е траял преходът от елинизма към романтизма?! Ние 
бихме могли във връзка с делвите-хранилища да кажем, че последното време, докогато 
ръкописът би могъл да бъде скрит, е най-вероятно около средата на 1 в. сл. Хр. Но кога е 
писан този ръкопис, ние още не можем да определим. 

3. Между ръкописите, запазени през вековете, в пещерата при айн-Феска е могло да 
има много древни ръкописи (напр. от времето на Ездра, Неемия, пък и по-рано), защото 
фрагментите от книга Левит, написани с еврейско-финикийски букви, сигурно ще са по-
ранни от 3 в. пр. Хр. 

Ние, във връзка с написаното от нас за коментара към прор. Авакум, загатнахме, че 
сме повече склонни да приемем, щото ръкописът с кн. на прор. Исая да е писан към 
началото на 3 в. пр. Хр. Но по този въпрос ние ще изложим своите схващания и 
съображения допълнително, защото, както ще изясним по-долу, целта на настоящия ни 
труд е малко по-друга. 

6. Значение на ръкописа. От научна гледна точка свитъкът с книгата на прор. Исая 
представлява голям интерес. Този свитък ни предлага един еврейски текст, който е най-
малко с 1000 и повече години по-стар от познатия нам масоретски текст на същата книга. 
От времето, когато Синагогата е била снабдена от масоретите с един официален и 
окончателен текст, по-древните непунктирани еврейски текстове започнали не само да 
излизат от употреба, но дори и били систематически унищожавани. Но винаги трябва да 
имаме предвид факта, че масоретският текст не е критически безукорен, въпреки 
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голямото старание, с което равините са изпълнявали задачата си – като събирали и 
използвали най-добрите ръкописи, които са съществували по тяхно време. В наше време, 
когато се издава един критичен текст, се спазват редица общоприети правила, които 
определят съвсем точно как да се постъпва с вариантите в различните ръкописи, от които 
ще издадем окончателния критичен текст. Масоретите не са работили по този метод. 
Различните варианти, освен общопознатите Кери и Кетиб, срещащи се в ръкописите, които 
те са имали на ръка, са вече загубени за нас. Ние притежаваме само редакцията, която 
масоретите са избрали, водими от техни съображения. А ето, че сега ние разполагаме не 
само с един единствен еврейски текст – масоретския – а с още три други еврейски текстове 
на книгата на прор. Исая. Ако някое място от масоретския текст ни кара да се съмняваме, 
то сега разполагаме с други текстове, с които можем да го проверим. Разбира се, на тези 
три текста не трябва да гледаме априорно като на по-добри, само защото се съдържат в 
древни ръкописи. Но те могат да ни послужат за ценни поправки на много места от 
масоретския текст. 

За контрол и евентуални поправки на масоретския текст досега служеха древните 
преводи на Библията, направени преди оформянето на масоретския текст: гръцкия превод 
(респективно на 70-те), арамейския превод (таргумите), сирийския превод (на първо място 
Пешито), латинския превод (по-специално Вулгата на бл. Йероним) и др. На много места 
тези различни преводи показват значителни различия – както по отношение на 
масоретския текст, така и по отношение един към друг. Тези различия ни навеждат на 
мисълта, че преводачите са имали под ръка еврейски текст, различен от сегашния 
масоретски текст. Затова и често различни тълкуватели и изяснители на прор. Исая дават в 
известни случаи предпочитание на един или други превод пред масоретския текст. Сега 
вече всеки един учен може да бъде особено доволен, че има под ръка еврейски текстове, 
които датират от много по-ранно време от масоретския. С това започва нова фаза в 
изучаването на една такава важна старозаветна книга, каквато е тази на прор. Исая. От 
друга страна пък ние можем да правим справки и по отношение древните преводи, за да 
видим до каква степен те се схождат или различават с новооткритите ръкописи, за да се 
уточни и оня оригинал, от който са правени преводите. 

Както вече казахме, разглежданият от нас свитък общо взето няма никакви 
съществени различия с известната нам книга на прор. Исая, поместена в еврейската 
масоретска Библия. Но затова пък има изобилие от варианти. Някои варианти са от голямо 
значение за текстуалната критика, понеже потвърждават напълно някои корекции на 
традиционния текст, които бяха предлагани по-рано само по предположение. Върху някои 
откъси пък, където традиционният текст ни се виждаше по-рано доста променен и неясен, 
новият свитък хвърля ценна светлина. Знаем напр., че чудно хубавата поема за 
страданията на Раба Господен е изложена в Ис. 42:13-43:12. В тези 15 стиха има такива 
различия, които ще наложат по-нататък да се подхване отново тълкуването на този твърде 
труден пасаж, защото той е от първостепенно значение за историята на месианските идеи у 
израилтяните. 
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Не по-малко е значението на разглеждания ръкопис и за интересуващите се от историята 
на развитието на еврейския шрифт и език. В шрифтово отношение свитъкът е ценен, 
защото е доста обемист. Това обстоятелство ни помага да имаме по-големи възможности 
да го сравняваме с други нам известни досега еврейски паметници, за да определим по-
вярно мястото му всред тях, а оттук и времепроизхода на ръкописа. За езика пък 
ръкописът е от особена важност. Знаем всички, че сегашният масоретски текст на 
старозаветните писания е така да се каже консервиран текст. Много нещо сигурно ще е 
поправяно съгласно изискванията на съвременния на поправчиците и преписвачите език. 
Поради това ние бяхме лишени от възможността да проследим чрез еврейската Библия 
развоя на езика в неговите тънкости, макар и старозаветните книги да са писани в 
продължение на около 1200 години. Затова и  R. Kittel вярно забелязва, че “историята на 
развитието на еврейския език чрез старозаветния текст мъчно може да се достигне”. Но 
ето, сега ние имаме възможност, макар и във връзка с една само книга, да хвърлим поглед 
върху еврейския език, както той е изглеждал около 1000 години преди масоретите да са 
умъртвили признаците на живия език на тъй отдавна изминалото време. 

7. Задачи на изследването. След кратките общи сведения за ръкописа считаме за 
необходимо да посочим и целите и задачите, които ще можем да си поставим за 
разглеждане във връзка със самия ръкопис. Задачата трябва да бъде ясна и конкретна, 
защото мястото, с което разполагаме, е малко и строго определено. 
Един древен и важен документ, какъвто в случая е нашият ръкопис, би могъл и би 
трябвало да бъде изследван доста нашироко от много страни. Еднакво биха ни 
интересували неговите палеограгфия, език, съдържание, времепроизход и т. н. Като имаме 
предвид непреодолимите пречки, които ни възпират от едно всестранно изяснение, ще 
трябва да се задоволим само с един въпрос и то такъв, който най-вече би будил или 
задоволил по-широки интереси. 

Подбуждани и ръководени от такива именно съображения, ние изоставяме всички 
“малки” подробности около ръкописа (които всъщност са от голямо значение), а ще се 
задоволим по необходимост да проведем само едно съвсем слабо сравнение между 
сегашния масоретски текст и този от ръкописа. Казваме слабо, защото то ще засегне само 
една незначителна част от целия текст, а ще бъдат изоставени много неща, които дават 
характерното оцветяване на ръкописа. Не можем да направим повече от това, освен да 
посочим само ония места, където проличава ясна разлика между двата текста. Да се 
конкретизираме: 

1. Ще посочваме само оная част от отделните стихове, където се забелязват разлики 
между двата текста. Сравняваната част ще отбелязваме чрез буквите а, б, в, и т. н. 

2. Ще изоставяме настрана ония “малки разлики, които изобилстват, но се отнасят до 
съединителния (waw copulativum) или подчинителния (waw consecutivum) съюз, 
макар и те да дават понякога една или друга насока на изказаната мисъл. 
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3. Ако някоя дума отсъства от ръкописа поради повреда на последния, ние не ще я 

вземаме предвид. 
4. Ако в един от сравняваните текстове има повече или липсват някои думи, то това 

ще бъде отбелязано чрез: “има добавено”, или “липсва”. 
5. Ще вземаме предвид и единични думички, но само ако те са различни в двата 

текста и предават мисълта на автора по-ясно. В противен случай ще отминаваме 
такива думички. 

6. За да бъде сравнението между текстовете по-лесно предадено, пък и разликите по-
ярко подчертани, ще даваме и двата текста в контекст, макар и последният да засяга 
и отделна дума от някой стих. 

7. При очебийни и съществени разлики ще даваме и съответната дума според 70-те, но 
само в сравнение с ръкописа. 

8. В малки скоби ще поставяме думи, които не фигурират в текстовете, но ние сме ги 
поставили, за да бъде мисълта по-ясна във връзка с целия контекст. 

Ясно е от казаното, че това не е истинският път за научното сравняване на два текста. 
Желателно е да се даде сравнителен превод между текстовете на ръкописа, масоретския и 
70-те. Тогава работата би била завършена и тогава би имало полза от нея, защото многото 
варианти между 70-те и масоретския текст, от една страна, и между 70-те и ръкописа, от 
друга, биха допринесли доста много за оформянето на един сравнително добър превод на 
книгата на пророк Исая, която в българската Библия е доста далеч от оригинала и древните 
преводи. 
 

ІІ. Паралели между масоретския текст и ръкописа1 
 

Глава І 
 
1 ст. Името на един от четиримата царе в М е Иехизкиаху, а в Р – Иехизкия. 
7 ст. Краят на този стих в М гласи: “и запустя като разрушена от неприятели”; в Р – “и 
запустяха бойниците, като разрушени от неприятели”. 
15 ст. краят на втората половина в М гласи: “и запустя като разрушен от неприятели”; в Р: 
“и запустяха бойниите, като разрушени от неприятели”. 
20 ст. към края в М гласи: “меч ще бъдете изтребени”; в Р: “с меч ще бъдете изтребени”. 
23б ст. в М гласи: “всеки един (от тях) обича подкупа и гони награди”; в Р: “всички те са 
любители на подкупа и преследвачи на награди”. 
--------------- 

1 За по-кратко чрез М ще отбелязваме масоретския текст, чрез Р – текста според фото-ръкописа, а 
чрез S – текста по 70-те. Масоретския текст вземаме от Biblia hebraica, edidit R. Kittel., Stuttgart, 1950, S. 609-
702; за 70-те се справяме по Septuaginta, vol, ІІ. Edidit Alfr. Rahlfs, Stuttgart, 1950, S. 566-656. 
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31а ст. в М гласи: “и ще стане силният за дрипи”; в Р: “и ще стане силният ви за дрипи” (в 
S – “силният им”). 
 

Глава ІІ 
 
1 ст. Името на прор. Исая в М звучи Иешайеху, а в Р – Иешайа. 
3б ст. в М гласи: “елате и да се изкачим на планината Господня, към дома на Якововия 
Бог”; в Р липсва “планината Господня”. (S дава тези две думи). 
9 ст. Последните 3 думи в М са: “и ти не трябва да им простиш”; в Р тези думи липсват (S 
“и аз не ще ги опростя”). 
10 ст. според М гласи: “Иди върху скала и се скрий в земята пред страха от Господа и 
славата на величието Му; в Р този стих въобоще липсва. (S пък добавя към М още: “ o{tan 
ajnasth̀/ Qrau`sai then gh̀n”). 
11 ст. в М гласи: “Горделиви очи на човек той (?!) смири”; в Р стои: “Горделиви очи на 
човек Ти ще укротиш”. (S – “ще бъде смирена гордостта на хората”). 
18а ст. в М гласи: “Идолите напълно ще унищожи”; в Р стои: “Идолите напълно ще бъдат 
унищожени”. Коментаторите на М обясняват, че “ще унищожи” е безличен глагол и затова 
им. падеж се превежда като винителен (?!!). (S – “всичките ръкотворения, т. е. идоли ще се 
наведат”). 

 
Глава ІІІ 

 
16 ст. в края според М гласи: “и звънят (жените) с гривни по краката им” (местоимето “им” 
поставено в мъжки род?!); в Р е по-правилно: “и звънтят с гривни по краката си” (т. е. 
местоимето е в женски род). 
24 ст. в М, след много противопоставяния, завършва: “и вместо красота” (чувства се 
непълнота и незавършеност); в Р е пълно: “и вместо красота – позор”. (S – антитезите са 
предадени с по-други думи, отколкото в М). 
 

Глава ІV 
 
2 ст. в края според М гласи: “и за спасените от Израиля”; в Р има добавено: “и за спасените 
от Израиля и Иудея”; (S – “оставеното от Израиля”). 
4 ст. края според М гласи: “и чрез духа на изтребването”; в Р стои: “и чрез духа на буря”. 
(S – “чрез духа на изгаряне”). 
5 ст. според М гласи; І част: “И сътвори Бог върху всяко място на планината Сион и върху 
събранието й облаци през деня” ІІ част: “и дим и блясък от огнен пламък през нощта, 
защото над всяка слава (ще падне) покров”; в Р І-а част е същата, но ІІ част липсва. (S се 
придържа, с незначителни разлики, в М). 
6б ст в М гласи: “И ще има сенник за сянка през деня”; този израз в Р липсва. (S “ще има 
сенник от горещината”). 
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Глава V 
 
5а ст. Глаголът в М вм. да е в imperfectum стои в infin., поради което изразът става 
непреводим; в Р стои: “е съборя оградата му”, т. е. изречението е построено много точно и 
в духа на контекста. (S дава израза точно както Р). 
11б ст. в М гласи: “Горко на засядащите до вечерна хладина, за да ги разгорещява виното”; 
в Р стои: “горко на задържащите се до и т. н. (т. е. в М е употребен глагола ахар, а в Р – 
ахаз. Не е изключено тук да има смесване на буквите реш и зайн, които си приличат). 
 

Глава VІ 
 
13 ст. в края според М гласи: семе свято (ще е) главният му корен (коренището му); в Р 
стои: “Светият ще е семе на коренището му”. (S се отличава от М и Р). 
 

Глава VІІ 
 
8 ст. (също и в 8:4; 17:1 и др. името на гр. Дамаск в М е Дамашек, а в Р – Дармашек. (S - 
DamaskovV ). 
 

Глава ІХ 
 
3 ст. името на мидите в М звучи Мадиан, а в Р – Мидиам (S - Madiavm ). 
13 ст. Последните две думи в М: “един ден” не прилягат към контекста и синтактичния 
строеж на израза; в М е по-правилно: “в (за) един ден” (S както в Р). 
16а ст. в М гласи: “Поради това Господ не ще злорадства над избраниците си”; в Р стои: 
“Поради това Господ не ще състрадава над избраниците си”. (S “Бог не ще се радва на 
младенците им”). 
18 ст. в М започва: “В гнева на Господа Саваота; в Р е: “От гнева на Господа Саваота” – 
по-точно с контекста. (S “ поради бурния гняв на Господа”). 
 

Глава Х 
 
10а ст. в М гласи: “Тъй като ръката ми завладе царствата на идола”; в Р стои: “Тъй като 
ръката ми завладе царствата на идолите”. Последната дума се среща в Р навсякъде в мн. ч. 
(S “по този начин ги (градовете) взех в моята ръка”). 
29 ст. в М гласи: “Преминават проход, нощувка за нас е Гева; в Р стои: “Преминава през 
проход, нощувка за нас е Гева”, (S “Ще премине теснина и ще дойде в Are”). 
 

Глава ХІ 
 
4в ст. в М гласи: “И ще бие земята с жезъла на устата си”. Към това в Р има добавено: “та 
да бъде умъртвена несправедливостта”. (S – добавката липсва). 
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9б ст. в  М гласи: “и не ще вършат зло по всяка моя света планина”; в Р е: и не ще вършат 
зло по Моята света планина”. (S  също така пропу “всяка”). 
12б ст. в М гласи: “и разсеяните от иудеите ще събере от четиритех краища на земята”; в Р 
липсва думата “четиритех”. (S – както в М). 
 

Глава ХІІ 
 
5 ст. в М започва: “Пейте Господа”, а в Р: “Пейте на Господа” (S “Възпейте името на 
Господа”). 
6а ст. в М гласи: “ликувай и пей (ти), обитаваща Сион”; в Р стои: “ликувай и пей (ти), 
обитаваща дома на Сион”. (S “тези, които обитават Сион”). 
 

Глава ХІІІ 
 
10а ст. в М  гласи: “Тъй като звездите небесни и съзвездията им не дават светлина от себе 
си”; в Р вм. “не дават светлина”, “не запалват светлината си” (т. е. вм. Глагола йахелу стои 
– uaepy). (S – “не дават”). 
 

Глава ХІV 
 
2а ст. в М гласи: “а народи ще ги заловят и ще ги доведат към местото им”; в Р стои: “А 
много народи ще ги залавят и ще ги доведат към земите им и към местото им”. (S – както в 
М). 
4 ст. Последната дума от М – “притеснение” е предадена в Р чрез “възбуждение”. (S – 
усърдие, припряност). 
23а ст. в М гласи: “и ще я (коя?) направя за притежание на таралеж и блата”; в Р стои: “И 
ще направя за притежание на змия и блата…” (S – “таралежи”). 
 

Глава ХV 
 
9а ст. в М гласи: “Защото водите на Димон са пълни с кръв”; в Р вм. Димон – стои Дивон. 
(S – Реммон). 
 

Глава ХVІ 
 
7а ст. в М гласи: “Поради това Моав ще ридае, цялата тя (земята) ще ридае”; в Р стои: 
“Поради това Моав не ще ридае…” (S – “не така; ще ридае Моав, защото в моавско всички 
ще ридаят”). 
8 ст. в М гласи: І част: “Защото лозята на Хешбон повяхнаха, лозовата пръчка на Сивма. ІІ 
част: “Господарите на народите изкорениха най-добрите му лозя, разпространени до 
Иазер, извиващи се чак по пустинята; клонете му като се разклонявали, достигали до 
морето”; Р дава само І част; част ІІ липсва. (S – както в М, макар и с малки варианти). 
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9а ст. в М гласи: “Затова аз ще ридая с риданието на Иазер, лозята на Сивма”; в Р тази част 
липсва. 
14 ст. в края според М е: “и ще бъде остатъкът съвсем малко, незначителен”; в Р вм. 
“незначителен” стои “безславен”. 
(Следва) 
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