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ПРОФЕСОР ЛЕШЕК МОШИНСКИ НА 65 ГОДИНИ 

На 19. II. 1993 г. известният полски езиковед 
палеославист Лешек Мошински навърши 
65 години. Роден в Люблин, той следва пол-
ска филология в Католическия университет в 
родния си град и в Познанския университет 
„Адам Мицкевич" (1947—1951). От 1959 г. с 
доктор на хуманитарните науки, а от 1962 г.— 
хабилитиран доктор по славянска филология 
в университета „Николай Коперник" в Торун, 
където работиот 1955 до 1972 г. През 1972 г. 
Л. Мошински се премества в Гданския уни
верситет, отначало като извънреден (1972— 
1978), а от 1978 г. като редовен профе-
сор. 

Проф. Л. Мошински е автор на няколко 
монографии, на многобройни статии и студии 
в различии области на славистиката, но на
учните му интереси са съсредоточени преди 
всичко върху проблемитс на палсославистика-
та. Той отделя внимание на по-голямата част 
от старобългарските паметници. Предмет па 
изследване в научните му трудове са и старо
българските евангелия, и Енинският апостол, 
и Синайският псалтир, и Синайският евхологий, 
и Суирасълският сборник, и Рилските глаголи
чески листове. 

В центъра на научните изследвания на 
проф. Л. Мошински стой главно Зограф-
ското евангелие — и като самостоятелен 
писмсн паметник, и като текст, съдържащ 
старобългарския превод на Евангелието. 
През есепта на 1958 г. Л. Мошински има 
възможност да работи с ръкописа на Зо-
графското евангелие в библиотеката „Сал-
тиков-Шчедрин" в Санкт Петербург. В по-
нататъшните си трудове ученият използува 
предимно изданието на В. Ягич, микрофилм 
на ръкописа, както и поиравките в текста на 
изданието, направсни лично от него при лро-
учването на оригинала, публикувани през 
1961 г. (Ze studiôw nad rçkopisem Kodeksu 
Zograiskiego. Wroclaw—Warszawa—Krakow. 
132 p.). Освен списък на грешките и непо-
следователностите в изданието на Ягич из-
следването съдържа и сведения за ръкописа 
и неговите издания, както и индекс на ки-
рилските приписки по почерците на писачи-

те. Въз основа на ономастичния материал от 
кирилските приписки Л. Мошински излага 
схващането си за пренасянето на Зографско-
то евангелие от Македония в Паноиия, от-
там в Чехия и за завръщането му в сла-
вянския юг (Proba ustalenia miejsca uzy-
wania tzw. Kodeksu Zograiskiego. — Stu-
dia z filologii polskiej i slowianskiej, 
11, 1972, 227—233). С дел установяване 
на влиянието на миравската среда върху 
появата на езикови различия между апра-
косната и допълнителната част на Зограф-
ското евангелие ученият изеледва грама-
тичните паралели между двете части въз 
основа на статистически данни (Wptyw 
morawski w obocznych formach Kodeksu 
Zograiskiego. — Z polskich studiôw sla-
wistycznych. Prace jçzykoznawcze i etno-
graiiczne. Warszawa, 1958, 24-33) . 

Цялостно изследване на езика па Зо-
графското евангелие проф. Л. Мошински 
прави в двете си монографии, излезли в 
поредицата „Monogratie Slawistyczne" под 
номера 31 и 52 с общото заглавие „Je,-
zyk Kodeksu Zografskiego" и съответно 
с подзаглавията „Cze.sc I. Imiç nazy-
waj^ce (rzeczownik)" (Wroclaw—Warszawa 
— Krakow—Gdansk, 1975. 248 p.) и „CZESC II. 
Imiç okreslaj^ce i zastçpcze (przymiotnik, 
liczebnik, zaimek)" (Wroclaw—Warszawa— 
Krakow—Gdansk—Lodz, 1990. 280 p.). Oc-
новният стремеж на автора е анализираният 
материал да съответствува на глаголический 
оригинал. Двете монографии са изработени 
по един и същи метод и се подчипяват па 
обща вьтрешна структура. Разликите в 
пропорпиите между отделните раздели в 
двата труда отразяват съществените раз
личия между разглежданите части на 
речта. Според автора определящото и 
заместващо име (прилагателно, числи-
телно и местоимение — обект на втората 
монография) се характеризира с ио-бедно 
словообразуване в сравнение с назо-
ваващото име (съществително — разгле-
дано в първата монография), но в текста 
изпълнява по-сложни функции. 
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Наред с това основно изследване на 
езика на Зографското евангелие трябва 
да се отбележат и някои изеледвания по 
материал от този паметник, посветени на 
конкретни синтактични въпроси, като напр. 
„Funkcje parti kuly-spojnika da w Ko-
deksie Zograiskim" (Prace filologiczne, 18, 
1961, 2, 414—427) и „Miejsce partykuly 
przeczaxej ne w zdaniu staro-cerkiewno-
stowianskim" (Studia palaeoslovenica. Pra-
ha, 1971,243—263), в конто са описагш фун-
кциите съответно на частидата-съюз да и 
на частицата не. 

Проф. Л. Мошински се спира па кон
кретни проблеми и от останалите старо-
български евангелия. Той дава ново раз-
читане и описание на палеографските 
и езиковите особености на кирилските 
приписки от Мариииското евангелие (Су-
rylica w Kodeksie Marianskim. — Stu
dia z îilologii polskiej i slowianskiej, 1969, 
t. 8, 213—259). В статията „Staro-ccrkiewno-
siowianskie oralo — neologizm Kodeksu Asse-
maniego" (Symbolae philologicae in honorem 
V. Taszycki. Wroclaw, 1969, 223—228) са 
изказани съображения за въвеждане на нео
логизма орало в Ассманиепото евангелие 
вместо рало с цел нриближаване на сла-
вянския текст към гръцкия оригинал, 
където формата на съществителното име 
е била свързана с глагола по словообра-
зувателна структура. 

В редица свои статии, студии и моно-
графични изеледвания (Pokrewienstwo iiaj-
starszych staro-ccrkicwno-slowianskich tek-
stow ewangelijnych w swietle statystyki 
siownikowej. — Slavia occidentalis, 27, 
1968, 153—158; Zroznicowanic leksykalne 
najstarszych staro-cerkiewno-slowianskich 
tekstow ewangelijnych. — Z polskich 
studiow slawistycznych. Seria 3. War-
szawa, 1968, 195—204; Cerkiewnoslowian-
skie tytuly ewangclijnc. — Pracc Slawis-
tyczne, 90, Warszawa, 1990. 145 p.; Gia-
golski tekst Bojanskiego Palimpsestu wo-
hec innych cyrylomctodcjskich ewangc-
liarzy. — В: Изеледвания върху исто-
рията и диалектите на българския език. 
С , 1979, 271—275, и др.) проф. Л. Мо-
шински разглежда въпроса за превода 
на четверосвангелието и за зависимоетта 
между отделяйте старобългарски еван-
гелски текстове. В своята схема за род-
ството на евапгелскитс текстове той прие
ма, че пьрвоначалният превод на апракоса 
се е разпаднал на две основни редакции 
— едната представеиа от Асеманиевото 
евангелие, а другата — от прототипа 
на Савината книга, Боянския палимп
сест, Map ни некого и Зографското еван
гелие. След като Методий и неговите уче-
ници допълват апракоса до пълпия текст 
на четвероевангелието, редакцията на 
Савината книга се е отделила значително 
от редакцията на тетраевашелията — 
Мариинско и Зографско. Като липсваща 

брънка, свързваща веригата на родство 
между евангелските текстове, Л. Мошин-
ски посочва Боянския палимпсест, пред-
ставящ апракос, най-близък до този, който 
с бил основа за допълване на тетрите. 

Проблемът за превода на различии части 
от Светото писание — на евангелски ци-
тати в Супрасълския сборник, па Апостола, 
Лсалтира, също занимава полския учен. 
Л. Мошински разглежда различията между 
псалтирните фрагменти от Енинския апо
стол и Синаиския псалтир (Fragmenty 
psalterzowe Apostola Eninskiego wobec 
tzw. Psalterza Synajskiego. — В: Кон-
стантин-Кирил Философ. Доклади от сим
позиума, посветен па 1100-годишни-
ната от смъртта му. С , 1971, 143—150), 
като ги разделя на три групи: I. Тек-
стуални; П. Граматични, синтактични и 
стилистични; 111. Лексикални. Авторът 
достига до извода, че има относително 
много разлики при неголям обем на 
сравнивания текст и промени по отно
шение на предполагаемия Кирило-Ме-
тодиев оригинал, конто се наблюдават 
и в двата ръкописа, като незначителните 
текстуални промени, включващи грама
тични, синтактични и стилистични из
менения, приблизително еднакво отдале-
чават и двата паметника от образеца, 
докато при лексикалните различия Си-
найският псалтир е по-консервативен от 
Енинския апостол. Л. Мошински изказ-
ва предположението, че Константин-Ки-
рил първо е превел Псалтира и за да 
запази еднаквоетта на текста, е въвел 
без промяна съответните стихове в Апо
стола. По отношение на евангелските 
фрагменти в Супрасълския сборник (Су-
taty ewangclijnc w tekscic Kodcksu Sup-
raskiego. — В: Проучвания върху Супра
сълския сборник, старобългарски памет
ник от X век. С , 1980, 43—50) полският 
учен подкрепя мнението за вероятния 
превод на по-голямата част от евангел
ските фрагменти отново, заедно с целия 
сборник, като подчертава, че това се от-
нася преди всичко до дребните фрагмен
ти, вплетени в текстовете на хомилиите, 
както и до разглежданите и интерпрети-
рани фрагменти, което благоприятствува 
въвеждането на синонимна лексика от 
живия, нелитературен език. Въз основа 
на фрагментите, конто значително се 
отдалечават от текстовете на евангелския 
канон, авторът допуска възможноетта прс-
водачите, несъмнено образовани хора, 
духовници, да са познавали някакъв 
старобългарски превод на евангелските 
фрагменти, различен от познатия ни от 
канона. 

Проф. Л. Мошински разглежда и пре-
водаческите методи и похвати на Констан
тин- Кирил (Kryteria stosowanc przez Kon-
slantego-Cyrila przy wprowadzaniu wyra-
zow obcego pochodzenia do tekstow slo-

126 



wianskich. — Slavia, 1969, Na 4, 552— 
564), характеризиращи се с използуване 
на лексикални калки, на гърцизми, конто 
са живи заимствувания в говора на солуи-
ските славяни, с непревеждане на соб-
ствсните имена, както и на еврейските и 
латинските цитати от Септуагинтата. 

Проф. Л. Мошински се спира и върху 
проблема за сложните съществители име
на от славянски корени в Синайския 
патерик (Rzeczowniki zlozone Synajskie-
go pateryka na tie zlozen kanonu staro-
cerkiewno-slowianskiego. — Slovo, 24, 1974, 
109—124). Сравнявайки раздслените в 
четири групи сложни думи със съществи-
телните, включени в Речника на Садник— 
Айцетмюлер, авторы достига до извода, 
че в Синайския патерик има по-висок 
процент по-нови формации, конто се дъл-
жат или на преводача, или на отделимте 
преписвачи. Като има предвид вероят-
ноетта по-новите формации да са проник-
нали в поредните преписи, ученият не 
изключва възможноетта за връзка между 
Синайския патерик и Патерика на Методий. 

Резултат от близо тридесетгодишна-
та преподавателем дейност на проф. 
Л. Мошински в три различии универси
тетски центъра (книгата е била готова 
още през май 1978 г.) с издаденият през 
1984 г. „Увод в славянската филология" 
(Wstçp do filologii slowianskiej. Warsza-
wa. 344 p.). Учебникът с адресиран към 
студентите от всички славистични спе-
циалности в полските университета 
и най-вече към студентите полонисти 
и русисти. Според автора двата основ-
ни проблема на славистиката, предмет 
на изеледване в книгата, са, от една стра
на, първите славянски паметници, тех-
ният език и историко-културните усло
вия, при конто те са създадени, а от друга 
— праславянският език като архаичен 
общеславянски език, рекопструиран тео
ретично. Това са и двата основни дяла 
на книгата, включващи общо 5 глави, 
конто от своя страна обхващат 293 па
раграфа, всеки с отделно заглавие, 
определящо съответпо разглеждания на

учен проблем. В сравнение с други тру-
дове в тази облает но-голямо внимание 
е обърнато на историческите и култур-
ните условия за началото на славянската 
иисменост. Книгата е богато илюстрирана 
с около 80 текста — откъси от глаголиче
ски и кирилски паметници, 36 снимки, 
10 историкогеографски и лингвистични 
карти, 9 таблици. Книгата завършва 
със старобългарско-полски речник, който 
включва думите (около 1500 на брой), 
засвидетелствувани в публикуваните тек-
стове. Въпреки известии несъответ-
ствия и неточности при излагане на 
фактите, свързани с българската исто
рия, култура и език, книгата „Увод в 
славянската филология" е ценен теоре
тичен и дидактичен славистичен труд, 
представят, многопланово славянския свят. 

Близо четиридесет години проф. Л. Мо
шински работи в облаетта на палеосла-
вистиката. Но неговите разностранни 
научни интереси го насочват и към други 
научни области на славянската филоло
гия, като например полска и славянска 
диалектология (Szkic monograficzny gwa-
ry wsi Rudy, powiat Pulawy. — Studia z 
filologii polskiej i slowianskiej, 3, 1958, 
7—60; Wyrownania deklinacyjne w zwi-
azku z mazurzeniem polskim, ruskim, 
polabskim. Wroclaw, 1960. 167 p., и др.), 
славянска ономастика (Swarog. — In: 
Slownik starozytnosci slowianskich. T. 5. 
Wroclaw, 1975, 494—495; Weles (Wolos). 
— Пак там. Т. 6, 1980, 359—360) и т. н. 
Проф. Л. Мошински с автор и на много-
бройни рецензии, цубликувани предимно 
в „Rocznik slawistyczny", на редица док-
ладн, на информации за научни конгреси 
и сесии, на портрети на видни езиковеди 
и др. 

Въпреки че изключнтелно богатата 
научна дейност на проф. Л. Мошински 
обхваща различии области и разнообраз
ии теми, в центъра на научните му инте
реси остават винаги проблемите на па-
леославистиката в тяхното многообразие. 
Искрени пожелания за здраве и творческо 
дълголетие към юбиляра! 
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