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НОВ П Р И Н О С В ПРОУЧВАНЕТО НА Ц Ъ Р К О В Н О Ю Р И Д И Ч Е С К А Т А 
К Н И Ж Н И Н А 

К р а с и м и р а И л и е в с к а . Мазуринска Крмчща. Стари текстови VI. Скоп|е, 1999 г. 
387 с. 

Добилата висок научен престиж издател-
ска поредица „Стари текстове" на Ин
ститута за македонски език „К. Мисир-
ков" в Скопие предлага на славистичната 
общественост поредния си шести том за 
1999 г. Този път във фокуса на научното 
внимание е трудът на К. Илиевска „Ма
зуринска Крмчща" - 178 стр. изследване, 
7 стр. резюме на руски, 9 стр. библио
графия и извори и 193 стр. фототипна ре
продукция на паметника, С конкретните 
цели, задачи и резултати от проучването 
тази книга се вписва в широкото изсле-
дователско поле на текстовете на сред-
новековното право, което през 90-те го-
дини се обогати с редица приносни раз
работки върху отделяй разновидности на 
юридическата книжнина, общи и частни 
аспекти от текстовата история и ком-
плексната и филологическа същност1. 

1 Вж. П е т р о в и h, M. M. О законоправилу 
или Номоканону Светога Саве. Расправе. 
Београд, 1990; Законоправило или Номока
нон Светога Саве, Иловички препис 1262 год. 
Горньи Милановац, 1991; О л т я н у, П. Роль 
старых славянских и среднеболгарских но
моканонов в развитии славяно-румынской 
юридической литературы. - Palaeobulgarica, 
1991, № 3, 18-35; М а к с и м о в и ч , К. А. 
Каноны Трулльского собора в древнейшем 
славянском переводе Пандектов Никона Чер-

Сред известните църковноюридически 
сборници, съдържащи канони редакции 
и компилации, сборникът от типа кръмь-
чшь ΚΝΗΓΑ представлява най-цялостната 
систематична сбирка от средновековни 
правни текстове, на чиято територия се 
кръстосват гръко-римската светска юри
сдикция, византийското църковно зако-
нодателство, балканската, южнославян-
ската и източнославянската традиция в 
рецепцията и развитието им. Тази много-
плановост и енциклопедична сложност 
на състава прави кормчиите кодекси, 
особено трудни за езиково-текстологич-
ни проучвания. Задължителни жалони 
при въвеждането в обращение на всеки 
нов писмен извор остават класическите 
издания на В. Бенешевич на Ефремов-
ската кормчая от началото на XII в., на 
И.И. Срезневски на части от Устюжката 
кормчая от края на XIII - началото на 
XIV в., на В. Ягич на части от Иловачката 

ногорца. - Византийский временник. Т. 56. М., 
1995, 170-175; Г и п п и у с, А. А. „Русская 
правда" и „Вопрошаиие Кирика" в Новго
родской Кормчей 1282 г. (к характеристике 
языковой ситуации древнего Новгорода). -
Советское славяноведение, 1996, № 1, 48-62, 
и други публикации, конто тук не е възможно 
да изброим. 
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кормчая от 1262 г. и др.2, конто илюст-
рират различии етапи от историческия 
живот на този тип паметници и отдавна 
са се превърнали в основна научна лите
ратура за изследователите на старото 
право от различии научни области. На 
фона на такъв по-широк ракурс към юри-
дическото наследство от миналото К. 
Илиевска е разположила своето предста-
вяне на Мазуринската кормчая. 

Преди да премина към съдържанието 
и структурата на работата, ще обобщя 
основната ориентираща информация за 
ръкописа, която иначе може да се открие 
в различии части на изследването. 

Мазуринската кормчая (като синоним 
ще използваме и употребяваното от ав-
торката название Номоканон) се състои 
отхартиени 1 + 193 листове. Съхранява 
се в Руския държавен архив за древни ак-
тове в Москва (РГАДА), фонд на Мазу
рин № 196, сигнатура 534. Дължи назва-
нието си на последния собственик, из
вестим руски търговец и колекционер 
Ф.Ф. Мазурин (1845-1898), чиято богата 
сбирка включва над 4000 архивни еди-
ници. Преки податки за локализацията 
на ръкописа липсват. Запазена е бележ-
ка на притежателя, от която става ясно, 
че през 1895 г. Мазурин закупува ръко-
пис за сума от 300 рубли от антиквариа
та на Т. С. Болшаков, който самият той 
определя като българска кормчая от XVI 
в. В старите описи на РГАДА тази да
тировка се повтаря, а в публикации от 
70-те години е коригирана от XVI на XIV 
в.3 По съвкупност от палеографски и фи-
лиграноложки критерии, за конто ще 

2 Б е н е ш е в и ч, В. Н. Древнеславянская 
Кормчая XIV титулов без толкований. Т. 1. 
СПб., 1906; Древнеславянская Кормчая XIV 
титулов без толкований. Труд В.Н. Бенеше-
вича. Т. 2. Под общим руководством Я.Н. Ща
пова. С, БАН, 1987; С р е з н е в с к и й , И. И. 
Обозрение древних русских списков Кормчей 
книги. - Известия ОРЯС. Т. 65. СПб.,1897; 
J a g i с, V. Opisi i izvodi iz nekoliko juzno-
slovenskih rukopisa. 2. Krmcaja Ilovacka godine 
1262. - Starine, 1874, № 6, 60-112. 

'Булгаков , M. Б. О датировке отдельных 
рукописей ЦГАДА. - Советские архивы. Вып. 
4. М., 1972, с. 62. 

стане дума, Илиевска прецизира възник-
ването на преписа, като го поставя в тре-
тата четвърт на XIV в. В текстологичен 
план според авторката протографът на 
този тип кормчий е „создаден на Балка-
нот HaJBepojaTHO во KpajoT на XIII или 
народна до средината на XIV век и прет-
ставува скратена или систематизирана 
преработка на крмчща од Светосавската 
редакщуа" (с.14). Ръкописът се успоре-
дява с още три паметника от идентична 
редакция, всички с руски произход и не 
по-ранни от началото на XV в. Следова-
телно, като най-архаичен представител 
на този тип юридически сборник въобще, 
Мазуринската кормчая е важно звено от 
дългата ръкописна традиция в разпро-
странението на Номоканона, и по-кон-
кретно на Светисавския номоканон на 
Балканите и в Русия. 

Какви историко-литературни и езикови 
аспекта предлага изходната характери
стика на материала и каква интерпрета
ция намират те в изследването на Илиев
ска? 

Въведението (с. 7-36) запознава чита
теля със същността на Номоканона като 
юридически сборник и неговата история. 
Авторката остава вярна на своя траен 
интерес към първия славянски Номока
нон - Методиевия превод (около 880 г.) 
на Синагогата от 50 титула на Йоан Схо
ластик, на който е посветена една от по-
ранните и публикации4. Припомнени са 
всички по-важни резултати от неговото 
проучване в подкрепа на принципно важ-
ния извод, че следи от този превод следва 
да се търсят в следващите „поколения" 
редакции на Номоканона. Адекватно на 
значението им в тази уводна част са 
представ ени и Синтагмата от XIV титула 
(известна още като Фотиева преработка 
на Номоканона от XIV титула и преве-
дена в Преславския книжовен център в 
края на IX в.), обърнато е внимание на 
гьлкувателните редакции на Номоканона 
от гръцките канонисти от XII в. Алексей 

" И л и е в с к а , К. По трагите на Методие-
виот Номоканон. - В: Кирило-Методиев-
скиот (старословенскиот) период и Кирило-
Методиевската традицща во Македонка. 
CKonje, 1988, 43-49. 
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Аристин, Теодор Валсамон и Йоан Зо-
нара. Естествено с оглед на конкретния 
ръкопис, който се описва, в този диахро-
нен ракурс акцентът пада върху Свети-
савската редакция на Номоканона (всъщ-
ност Фотиевата редакция на Номоканона 
от XIV титула, допълнена основно с тъл-
куванията на Йоан Зонара), която е със-
тавена от св. Сава Сръбски на Атон в 
края на XII в. Застъпена в своя най-ар-
хаичен представител - Иловачката корм
чая от 1262 г., тя се ползва с особен авто
ритет и законодателна сила на Балканите 
от XIII до XVII в. В увода под заглавие 
„Светосавска редакщц'а" (с. 17-26) са 
събрани най-важните факти за същ-
ността и възникването й, обобщени са 
мненията по спорните въпроси дали де-
лото на св. Сава е само превод на съще-
ствуващ гръцки сборник или оригинална 
творческа компилация на своя създател. 
Като подкрепя второто мнение, автор-
ката прави преглед и на езика на Свети-
савската редакция, наричан най-често 
„църковнославянски език от сръбска ре
дакция" или „сръбскословенски език". 
Ще вметна, че въпросът за русизмите в 
прототипа от Светисавската редакция -
Иловачкия препис от 1262 г., има дълга 
история, която макар загатната и отчасти 
библиографски защитена, е заслужавало 
да се онагледи и с конкретни примери. 
Тук са приведени и сравнения на отделяй 
текст-проби между ръкописи от същата 
редакция като Рашката кормчая от 1305 
г. и Пчинската от втората четвърт на XIV 
в., от една страна, и Мазуринската, от 
друга, за да се изтъкнат разликите между 
тях и да се определи мястото на послед-
ната. Стремежът в един параграф от Уво
да да се изложи проблематиката на цяла 
облает на славянското канонично право, 
каквато е Номоканонът на св. Сава, е 
довел до известен еклектизъм в подбора 
на фактите. Така наред с прегледа на ли-
тературата, някои ръкописи от Свети-
савска редакция и отделяй исторически 
факти (например преписката между не-
зависимия български деспот Яков Све-
тослав и киевския митрополит Кирил по 
повод на български препис от т. нар. Зо
нара, т. е. тълкувателната редакция на 

Номоканона)5, подробно е представен за-
мисълът на все още нереализирания по 
обективни причини проект за ново и ця-
лостно критическо издание на Светисав
ската кормчая. Както вече бе посочено, 
засега е в обращение само фототипното 
издание на Иловачкия препис от 1262 г., 
без коментар и критичен апарат. Автор-
ката има всички основания да твърди, че 
при това положение как е съетавена Ма
зуринската редакция (директно от про
тограф от Светисавска редакция или от 
вече компилиран и редактиран източник) 
не може да се определи категорично, но 
нейното съществуване представя самата 
история на Светисавската редакция в 
значително по-сложен вид. В този сми-
съл проучването на един ръкопис сам за 
себе си е и част от проучването на генеа-
логическите взаимоотношения в ръко-
писната традиция на Номоканона. 

В логично следващия параграф от Уво
да „Мазуринска редакцща" (с. 26-36) са 
изтъкнати нейните признаци: съкратен 
обем, запазване на отделяй сърбизми, яв-
ни следи от балканския произход на ръ-
кописа. За текстологичните изеледвания 
е важно наблюдението, че същностна 
черта на редакцията е липсата на систе
матично обобщение на каноните в титули 
според Указателя на Синтагмата от XIV 
титула. Една причина за появата на сък-
ратени редакции на Номоканона изобщо 
ясно е формулирана от Я. Н. Щапов -
основните норми на правото се предават, 
като чрез изпускане на второстепенните 
се облекчават условията на приложение-
то им6. В такъв план вижда появата на 
Мазуринската кормчая и самата Илиев-
ска (с. 27). В ръкописа се избягва повто-
рението на казуси, а на най-малки сък-

5 По тези въпроси вж. А н г е л о в, Б. Из 
старата българска, руска и сръбска лите
ратура. Т. 2, С, 1967,142-143; Щ а п о в, Я. Н. 
К истории болгарской рукописи бывшей про
тографом Рязанской Кормчей 1284 г. - In: 
Studia Slavico-Byzantina et Mediaevalia Euro-
pensia. Vol. 1. Sofia, 1989, 315-316. 

6 Щ а п о в, Я. Н. Рецепция сборников ви
зантийского права в средневековых балкан
ских государствах. - Византийский временник 
Т. 37. М„ 1976, 123-129. 
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ращения се подлагат апостолските пра
вила и никои актуални за епохата канони 
като тези от Гангърския поместен събор 
(340 г.), конто осъждат масалианската 
ерес, и др. Фактьт е лесно обясним на 
фона на еретическите движения и анти-
еретическите духовни тежнения през це-
лия XIV в. на Балканите и на Атон. Пред-
ставата за Мазуринската редакция е под-
крепена и чрез конкретни данни за оста-
налите три руски преписа от същия тип: 
Чудовски ръкопис, XV в.; сборника на 
Иван Волк Курицин, XV в. и Уваровския 
ръкопис от 1510 г. Авторката заключава, 
че руските ръкописи „претставуваат са
мо преписи, без никаква свесна интер
вента ниту на писарот, нито на редак-
торот назборникот" (с. 35), и онагледява 
чрез схема отношенията между прото
графа, налипните ръкописи и незасвиде-
телстваните в писмената традиция меж-
динни източници. Тук на с. 33 научаваме, 
че издаването на Мазуринския препис с 
разночетения сред другите преписи, за-
мислено като мащабен и респектиращ 
проект, е завършено, но за съжаление все 
още не е публикувано. Позволявам си да 
отбележа, че ако всички важни разясне-
ния от „творческата лаборатория" на 
проекта и връзката му с други проекти 
бяха изложени в началото на труда, чи-
тателят щеше да бъде улеснен не само в 
осмислянето на фактите, но и в собстве-
ните си очаквания. 

Поставила основни въпроси от тексто-
вата характеристика на ръкописа, на с. 
39-186 авторката прави описание и пълен 
езиков анализ на Мазуринската кормчая. 
Тази част всъщност представлява ядрото 
на изследването. Тя е структурирана вър-
ху общоприетата схема за описание на 
средновековни писмени източници, но 
дава максимално разностранна инфор
мация за различимте поднива и факти от 
езиковата система. Подобен модел на 
езиково описание наистина може да слу
жи за образец по критерия изчерпател-
ност, тьй като в него намират място та-
кива незаслужено пренебрегвани аспекти, 
каквито са акцентологията, словообра-
зуването, терминотворчеството, ономас-
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тичните данни (антропоними, топоними, 
етнически имена). 

„Опис на ракописот" (с. 39-48) съ-
държа кодикологичните и археографски 
елементи от описанието - подвързия, 
тетради, състояние на тетрадите, извън-
текстови записи и т.н. Подробен анализ 
на филифаните в различните листове от 
паметника и тяхното фафическо възпро-
извеждане по албумите на Мошин и Бри
ке убедително потвърждават датиров-
ката на Илиевска, тьй като всички попа-
дат в хронологическия обхват на средата 
и третата четвърт на XIV в. 

Главата „Палеографски особености" 
(с. 48-65) предлага съчетание на факти 
от две нива - палеография и графика. 
Мястото на графематиката в описанието 
на средновековните писмени паметници 
все още остава подвижен елемент и спо-
ред личните предпочитания на авторите 
се отнася било към палеографията, било 
към правописните или фонетико-право-
писните особености на ръкописите. По 
мое лично мнение най-подходящо за ръ
кописи от XIII-XIV в. е самостоятелното 
обособяване на фафическата система ка
то съвкупност от буквени знаци, лигатури 
и съкращения (буквени, титлови, безтит-
лови), знаци за числа, пунктуационни, за-
вършителни, надредни знаци, както това 
е направено от Б. Велчева в изданието 
на Църколежкия апостол от XIII в.7 Ос-
новният преписвач на Мазуринската 
кормчая пише с правилен полуустав, с 
признаци на добра школуваност и висрка 
грамотност, на последните листове се 
появяват още четири ръце, конто автор
ката е склонна да свърже с една обща 
школа. Палеофафският анализ е напра-
вен изчерпателно, с вещина и с привли-
чане на широк кръг от сравнителни из
точници. Тук се описват и онагледяват 
също така скромната, опростена орна
ментика и инициалите. 

В края на главата са дадени примери 
за поправки на текста от самите препис-
вачи и за маргиналните записи. 

7 Б о г д а н о в и ч, Д., Б. В е л ч е в а, А. 
Н а у м о в . Болгарский Апостол XIII века: 
рукопись Дечани-Црколез 2. С, 1986. 



„Акцент" (с. 66-70) е названието на раз
дел, който представя акцентния тип (ти-
пове) в Мазуринската кормчая според 
предложените от В. А. Дыбо акцентни па-
радигми в праславянски8. Специалното 
внимание към този въпрос се дължи на 
факта, че ръкописът е „густо акцентиран" 
(с. 66). Оксия, вария, периспомени, кен-
дема са основните надредни знаци с ак-
центна функция. Тяхната дистрибуция 
позволява на авторката да заключи, че в 
Мазуринския препис е застъпен комби-
ниран акцентен тип, разпространен в 
много широк ареал от Охрид до Преслав, 
който спада към най-разпространените 
типове в славянските ръкописи с балкан
ски произход (с. 70). 

„Фонетски особености" (с. 71-82) са 
разгледани последователно в областта на 
вокализма и консонантизма. По същест-
во обаче изложените факти синтезират 
графичните и правописните норми на па-
метника. Става ясно, че Мазуринската 
кормчая е двуеров, с изненадваща според 
авторката употреба на еровете на етимо-
логичните им места, включително в крае-
словие. В последния случай преобла-
дават по фреквенция случайте с Ъ вместо 
с Ь. Слабите ерове се губят предимно във 
вътрешнословна позиция, в същото по
ложение силните ерове стоят на етимо-
логичните си места. Изясняването на Ъ 
в О и н а Ь в б е застьпено в отделни при-
мери, сред конто се открояват преходът 
Ь-6 в наставките -ьць, -ьнъ и на Ъ-0 в 
суфикса -ъкъ (например опр-ьсмъкъ, wnp-fcc-
ыокъ, скнтокъ, посл-вдокг и др), Смятам, че 
съпоставен с датировката на ръкописа и 
колебанията в еровата употреба в южно-
славянските писмени системи от този пе
риод, фактите подсказват пряката връз-
ка с архаичен по езиков облик протограф. 
Преобладаващо етимологична е употре-
бата на двата юса, при конто се наблю-
дава и явлението смесване на носовки, 
окачествено от авторката като „типично 
за ракописите од македонска провениен-
щца" (с. 73), явление, характерно за цяла-
та среднобългарска правописна тради-

! Д ы б о, В. А. Славянская акцентология. 
М„ 1981. 

ция. Основните примери са христо-
матийни: ж вм. А след шушкави, особено 
в 3 л. мн. ч. аорист - NMIHCMIIS, И след 
етимологичену - щ-ыкъ, по-рядко и в ня-
кои други случаи. Единични са при
мерите за замяна на ж - ov, ж - л, впрочем 
към първия са отнесени дублетите от ти
па тлгднтн, N/КДНТН. Илиевска обръща 
специално внимание на изразителните 
примери нмАтн, нм-втн, нмьтн, нмеышА, 
конто освен за говорими явления, биха 
могли да свидетелстват и за смесване на 
правописни типове още в системата на 
протографа. Предимно на етимологич-
ните им места се употребяват: -ь (пара-
лелните форми с А: проч-ЬА, прочлг» се сре-
щат след исконен палатал, а в някои слу
чаи -в заменя ι\), ΊΛ, s: BOS-B, SUA». Ръкопи
сът пази без изключение групи шт, жд, 
епентетично л и познава затвърдяването 
на меките консонанти. Съотношението 
на фактите оставя впечатлението, че Ма-
зуринският препис се опира на архаичен 
по правописни особености протограф, 
което не изключва някои черти да са били 
диалектни за последния преписвач. 

Разделът „Морфо-синтаксички особе
ности" (с. 83-119) подлага на описание 
граматичните категории, конто обик-
новено се отъждествяват с тази езикова 
подсистема. Авторката се придържа към 
класификацията на материала по части 
на речта, за да обобщи обилието от ези-
кови факти. Така при имената става ясно, 
че наред с редовната употреба на двойст-
вено число Мазуринската кормчая поз
нава влиянията между меки и твърди 
склонитбени типове, функционалното из-
равняване на падежни окончания, на
пример акузатив вместо номинатив при 
имена от ж.р. и др. При характеристиката 
на съществителните Илиевска разглежда 
едновременно два типа явления: морфо-
логични (падежните флексии) и синтак-
тични (предложната и безпредложна па-
дежна употреба, включително някои кон
струкции като винителен с инфинитив и 
дателен с инфинитив). Вероятно като 
проява на свръхстарателност в парагра
фа „Bpoj" e попаднало наблюдение с чис
то семантичен характер - употребата на 
KOAÜJNO в южнославянските и на мжкл в 
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юточно- и западнославянските езици и 
заключението, че в разглеждания ръко-
пис те се използват с приблизително ед-
наква честота (с. 86). Съшествителните 
са разгледани и от словообразувателно 
гледище в параграфите „Образуваще на 
именките", „Суфиксацща", „Сложени 
именки" (с. 90-96). Някои суфикси изчер-
пателно се интерпретират според функ-
цията им в образуването на отделни лек-
сико-семантични и тематични речникови 
групи - например многозначността на 
суфикса -ица за образуване на Nomina 
agentis (помофннць), Nomina attributiva 
(стариц*), Nomina loci (темннцд), демину-
тиви (црккнць), предмета (м-бдннцл), 
храни (нлд-ьнпцл), астрономически обек-
ти (дъннцл) и т. н. Изобилие от примери 
съпътства всички от разгледаните слово-
образувателни типове на деятелни наз
вания, абстрактни и отглаголни същест-
вителни, композита. 

При прилагателните е спазена същата 
описателна схема, както при съществи-
телните - „Образуваще", „Суфиксацща", 
„Сложени придавки". Тук се описват и 
причастията. Прави впечатление както 
запазването на синтетизма, така и някои 
случаи на пробив в синтетичната система 
от страна на аналитични форми за срав-
нителна степей от ср.р. с адвербиална 
функция - ПОЧАСТОУ, помыла, повъние и др. 

При описание на числителните автор-
ката изказва интересното наблюдение, че 
в Мазуринския препис съзнателно е тър-
сена вариантност, избягване на повторе-
нието при последователното изписване 
на близко разположени числителни фор
ми. Този извод е основателен, като се има 
предвид колко важна смислово е ролята 
на числителните за означение на кано-
ните и съборите, от конто се извличат 
правните норми. При обилието от числи
телни бройни и редни във всеки текст на 
Номоканона един опит за разнообразя-
ване на езиковата форма несъмнено е за
висел и от преписваческата нагласа текс-
тът да се направи по-четивен. 

С предлозите се занимава отделен па
раграф (с. 110-111). Глаголните времена 
и словообразуването при глаголите са 
обект на анализ на с. 112-119. Сред по-

интересните факти заслужава да се от-
бележи честата употреба на άα-конструк-
ции (частица да и 3 л. ед.ч. сег. вр. на 
глагола или т. нар. описателен импера
тив), конто най-често се включват във 
формулите за забрана, типични за всички 
църковноюридически текстове. Събра-
ният граматичен материал не се разли-
чава от описания в Историческата гра-
матика на К. Мирчев, която, както е из
вестно, се опира на широк кръг източ-
ници от източнобългарски и западнобъл-
гарски произход. 

В последните години интересът към 
лексиката на средновековните писмени 
паметници се засилва. Тази глава от из-
следването на Илиевска обхваща с. 120-
171. Авторката започва изложението си 
с верния извод, че липсват систематични 
разработки върху лексиката на Номока
нона, въпреки богатството, разнообра-
зието и високия процент единици, засви-
детелствани само в този тип книжнина. 
Ето един красноречив пример - по данни 
на Илиевска само термините за имену-
ване на отделяйте ереси в Мазуринската 
кормчая са повече от 220, от конто не 
повече от двадесетина се срещат в из-
вестните речници (с. 121). Ще добавя, че 
изследванията върху лексикалния реги-
стър на Номоканона биха имали значе
ние не само сами за себе си, но и като 
част от заплетената текстологична проб
лематика, тъй като именно в лексиката 
оцеляват особеностите на първичните 
редакции и архаичните канонични об-
разци, а отношенията между различните 
представители на жанра се експлицират 
най-ясно. Оттук произтича и принцип-
ният въпрос какви най-рационални из-
следователски подходи да бъдат прило
жена В тази глава Илиевска е проявила 
оригинално лично виждане към материа
ла, който самият паметник й предоста-
вя. Това проличава дори от названията 
на параграфите в изложението - „Грци-
зми" (с. 121-123), „Стремеж кон преведу-
BaHJe на грцизмите" (с. 123-125), „Други 
заемки"(с 125-133), „Стал" (с. 133-134), 
„Словенска лексика" (с. 134-137). 

Както може да се очаква, гърцизмите 
в ръкописа са предимно християнски бо-
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гослужебни термини. Сред другите гръц-
ки заемки се открояват някои, според ав
торката недокументирани в речниците 
думи, каквато е еиднтне ένδυτή 'облекло, 
яреха, одежда'. Ще уточня, че в облика 
на ΙΪΝΪ.ΑΗ,ΓΜΙ& vestis, тя е ексцерпирана в 
речника на Ф. Миклошич единствено по 
препис на кормчаята9. Съвременни съот-
ветствия на лексемата авторката открива 
в български диалекти, без да ги посочва 
(става въпрос за форми като ендития, ин-
дития - бел. M. Ц.). Част от гръцките ду
ми се подлагат на калкиране или експли-
кативни изрази-глоси - процес, добре 
познат още от Иловачкия препис на Кор
мчаята на св. Сава. 

Сред другите типове заемки в разглеж-
дания паметник Илиевска се спира на ня-
колко думи, конто, трябва да се признае, 
заслужават най-сериозно внимание, K-BNO 
от лат. venum-dare 'чеиз' според нея би 
могла да проникне още в Методиевия 
превод на Номоканона, макар че в запа-
зените му два преписа от Устюжката, 
ХШ-XIV в. и Йоасафската, XVI в., корм-
чия подобии словоформи липсват10. Γον-
мснце 'тонзура, остриганата част от ко-
сата на католически свещеник', поради 
факта, че самата практика е католическа, 
а не православна, се атрибуира също на 
Методиевия, в по-широк смисъл на мо-
равския етап от съществуването на Но
моканона, но не става ясно защо при без-
спорна индоевропейска произходна ос
нова и ясна връзка с праславянското 
*gumi>no тя се интерпретира именно тук. 
С Методиевото юридическо наследство 
авторката свързва и лат. ЦАТД., която кла-
сическите старобългарски паметници 
познават от Пенитенциала в Синайския 
Евхологий, а като първи компонент и в 
хапакса-композит ЦАТОММЬСТКО ОТ Супра-
сълския сборник". Върху лексемата 

9 M i k 1 о s i с h, F. Lexicon Palaeoslovenico-
Graeco-Latinum. Emendatum auctum, 1977, p. 
1157. 

10 Всички данни за Методиевия номоканон 
черпя от изданието му в Magnae Moraviae 
Fontes Historici. Vol. 4. Leges textus iuridici 
supplementa. Brno, 1971, 246-363. 

Старославянский словарь (по рукописям 

шпнльмлыъ 'мим, шут, комик' като ранен 
германизъм е натрупана обширна биб
лиография, след прегледа на която 
Илиевска изказва предположението, че 
тя е проникнала на Балканите, а оттук и 
в Русия по писмен път, чрез първия сла
вянски номоканон, в който пък е попад-
нала под прякото влияние на моравската 
среда. Подобна смела теза, доколкото ми 
е известно, се изказва за пръв път. Пове-
чето изследвания допускат руско посред
ничество в усвояването й. И тази лексема 
не е документирана в оцелелите преписи 
на Методиевия номоканон. Примерите 
от Мазуринския препис съвпадат с ана-
логични от Иловачката кормчая. При 
всички изброени случаи, струва ми се, е 
уместно да се посочва конкретната нор
ма от каноните, от която се извличат лек-
семите, за да се постигне задължител-
ният за езиково-текстологичните проуч-
вания синхрон в триадата лексема-кон
текст-текст. Така е постъпил в работата 
си И. Райнхарт'2, от чиято интерпретация 
на думата шпилман в Иловачката корм
чая от 1262 г. става ясно, че производни 
форми се срещат общо 5 пъти - веднъж 
в оглавление на титул, веднъж като глоса 
и 3 пъти в правилата на Трулския (VI) 
вселенски и Картагенския поместен съ-
бор, конто обаче не се включват в ос-
новния свод на Методиевия номоканон, 
какъвто го познаваме днес13. Правилата 
от първия дори липсват в гръцкия обра
зец на Иоан Схоластик, тъй като, както е 
известно, той включва наследството са
мо на първите четири вселенски събора. 
Самата авторка твърди, че изказаните от 
нея хипотези не могат да се докажат, но 
не могат и да се отхвърлят, защото са-
мият Методиев превод е оцелял само в 
два, дотолкова отдалечени от архетипа 
преписа, че всякакви преписвачески 
грешки и редакции са покрили с дебел 

X-XI веков). Под ред. Р. М. Цейтлин, Р. Ве
черки и Э. Благовой. М., 1994, с. 776. 

12 Р а й н х а р т, И. Восточнославянское 
влияние в древнесербской кормчей. Венские 
доклады к IX международному съезду сла
вистов в Киеве. Вена, 1983, 50-57. 

13 Magnae Moraviae..., 237-241. 
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слой оригиналното Методиево градиво. 
Ако приемем подобен аргумент по прин
цип, а не само в случайте, когато той е в 
полза на определена теза, би следвало да 
подложим на съмнение обективната поз-
наваемост на Методиевия юридически 
свод изобщо. Все пак в същите тези пре-
писи са оцелели много редки думи -лек-
сикални архаизми, като ыестерл, съведь-
NHiià, СНГА, IICTHNA с терминологично зна
чение и други, конто несъмнено принад
лежат на Методиевото преводаческо пе
ро. Ето защо ми се струва, че придържа-
нето към материалните свидетелства на 
преписите (каквито и текстологични 
трудности да носи това) е изходната точ
ка, от която може да се тръгне „по сле
дите на Методиевия номоканон" и да се 
даде простор за всяка творческа инвен
ция. Не може обаче да се отрече правил-
ността на самия подход - да се тьрси 
приемственост в системата на славян
ского канонично право и в езика на текс-
товете от този тип, които Илиевска 
спазва със завидна последователност. 

Домашната славянска лексика (с. 134— 
137) е разгледана изчерпателно в отделяй 
тематични групи - за семейството и се-
мейните отношения, части на човешкото 
тяло, храни и хранителни продукти, ка-
лендарни и астрономически термини, 
селски бит, фауна и т.н. Словообразува-
нето като самостоятелен лексикален ас
пект обхваща: „Термини што означуваат 
религиска припадност" (с. 137-144), „Су-
фиксац!уа" (с. 152-155), „Префиксащуа" 
(с. 155), „Композити" (с. 155-157). Вече 
споменах колко нов материал из област-
та на ересите и именуването им съдържа 
Мазуринската кормчая. Авторката обоб-
щава новата информация в Индекс на ду-
мите от този терминологичен пласт (с. 
145-151), който заслужава много висока 
оценка като рядък и успешен опит за сис-
тематизиране на един практически неиз-
следван дял от лексиката на Номоканона. 
Индексът е прецизно изработен и дава 
сведения за произхода на названието (от 
лично име, топоним и т. н.) в по-широк 
сравнителен план с гръцки, латински и 
славянски мотивиращи основи и суфик-
си. Очевидно, за да не се повтаря вече 

казаното при частите на рента, словооб-
разуването е представено в стегнат вид 
по словообразувателни модели и техните 
представители. 

Ономастичният профил в изследването 
е застъпен в главата „Ономастика" (с 
159-172), в който се предлагат словник-
индекс на антропонимите и словник-ин
декс на топонимите. По същия начин е 
постьпено с по-малобройните етнически 
названия. И този дял от изследването е 
съществен принос към представянето на 
речниковото богатство на Мазуринската 
кормчая, а би имал своето приложение 
и в редица проучвания с интердисципли
нарен характер. 

Както се вижда от доста разчленената 
структура на работата, стремежът е бил 
да се направи максимално обхватна и из-
черпателна характеристика на Мазурин
ската кормчая. В голяма степей той е 
осъществен. В изводите по отделните 
въпроси и в заключението към труда (с. 
173-178) се излагат и някои виждания, 
които не могат да се отминат без комен-
тар. Така при обобщението върху лекси
ката, наред с пластовете общославянска, 
праславянска, гръцка лексика и т. н., се 
появяват два термина - лексикални ма
кедонизми и лексикални моравизми (с. 
158), а в заключението, като потвържде-
ние за силната „слоевитост" на преписа, 
към тях се прибавят още българизми, ру-
сизми, сърбизми. Разбираем е акцентът, 
който авторката поставя на македониз-
мите, наслоени от преписвача, според 
нея произхождащи от югозападния дял 
на Македония (с. 175) и които „се опре-
делуваат според потеклото од поши-
рокиот ареал на македонската ja3H4Ha те-
риторща или пак преку терминот охри-
дизми се лоцираат во рамките на де.]'ст-
вуващето на охридскиот книжевен цен-
тар" (с. 158). Със статута на македонизми 
в Мазуринския препис авторката нато-
варва думи като ллчьвл, гигъклтн, врлиь, 
жръткл, искони и др. Моравизми са съот-
ветно жнвотъ, жнтне, рлчнтель, ы«дя;гъ, 
отрокъ и др. Българизмите, от своя страна, 
са характеризирани като „редки, навле-
зени HaJBepoeaTHO преку првиот превод 
на Крмчщата во XIV наслови од претфо-
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тиевата редакщуа" (с. 175). Примери не 
се посочват, но явно термины се отнася 
към преславската лексика, която чрез 
старобългарския превод на Фотиевата 
редакция на Номоканона от 14 титула в 
Симеонова България е оставила отпеча-
тък върху текстовете на църковното пра
во с представители като чнстнтель (от раз-
глеждания ръкопис тя отсъства) вместо 
пре̂ внтеръ, попъ, мер-ьн, свАфеинкъ и други 
примери, описани отдавна от И. Срез-
невски, А. Соболевски, В. Ягич и др. За 
да имат своето обективно право на упот-
реба, подобии термини би следвало да 
са теоретично защитени и подкрепени с 
адекватни аргумента. В случая първото 
не е направено, а приведените примери 
водят след себе си редица въпроси. Лич
но за мен най-важният от тях е: какви са 
езиковите реалности на Балканите през 
XIII-XIV в. и в какви отношения с реч-
никовата система на говоримия и кни-
жовния български език от старобългар
ския и среднобългарския период се на-
мират споменатите лексикални македо-
низми? Трудно може да се съгласим от 
единния в диалектното си многообразие 
български език да бъдат откъсвани и обо-
собявани съставни части, каквато е цело-
купната югозападнобългарска книжовна 
традиция от най-старите времена на сла-
вянската писменост, запазила своята 
жизненост, нормативен престиж и авто
ритет и в следващите епохи, а за българ
ски да се обявяват само лексикалните 
единици, свързани с практиката на пре
славската книжовна школа и в по-широк 
план с източнобългарската писмена тра
диция. Очевидно терминологичните про-
блеми на най-стария етап от развитието 
на старобългарската и славянската кни
жовна култура продължават да са диску-
сионни и, иска ми се да подчертая, само 
отвореният характер на научното об-
щуване по принципните въпроси, а не 
кратките критични бележки по конкретен 
повод, би направил всяка дискусия или 
полемика резултатна. А че се касае не 
просто за различен терминологичен апа-
рат, а за проблеми с голяма теоретична 
дълбочина, става ясно от концепцията на 
Илиевска: „Toj општословенски литера-

турен ja3HK не треба да се смета ни ста-
ромакедонски, уште помалки старобу-
гарски, току од прифатените веке тради-
ционални називи би можеле да се 
користат „старословенски" или „ста-
роцрковнословенски" (с. 126). Като след
ствие от всичко казано идва и основното 
заключение за локализацията на Мазу-
ринската кормчая, чийто сръбски, а още 
повече среднобългарски произход14 на-
пълно се отричат и се излага тезата за 
възникването и в Югозападна Македония 
или на Атон (с. 178). Обикновено лока
лизацията на един ръкопис е крайната 
цел на историко-лингвистичното проуч-
ване. За всички занимаващи се с тази об
лает на старата книжнина, е ясно, че ис-
торията на славянския Номоканон (по
точно номоканони) на Балканите е тема, 
далеч от изчерпване. Обвързана с име-
ната на такива знаменити личности, как-
вито са св. Методий, св. Сава Сръбски, 
техни сподвижници и неизвестни кни-
жовници, подхвърлена на превратности-
те на времето, на закономерното и слу-
чайното в оцеляването на ръкописното 
наследство, тя тепърва ще се пише. Жал
ко е, че голяма част от нейните предста
вители, особено в руските сбирки, не са 
достъпни за широки изеледователски 
кръгове. Затова и всеки опит един отде
лен ръкопис да стане достояние на по
вече специалиста заслужава висока оцен
ка. Фототипното издание, което предлага 
трудът на Илиевска, не може да отговори 
на всички изисквания, конто наличието 
на критичен наборен текст би задоволи-
ло, но е безспорен извороведски принос. 
То подтиква към размисъл и към актив-
ност по една голяма тема, която Н. Дра-
гова сполучливо е избрала за заглавие на 
книга - „Балканският контекст на ста
робългарската писмена култура"'5. 

14 Вж. Каталог славяно-русских рукописный 
книг XI-XIV вв., хранящихся в ЦГАДА 
СССР. М, 1988, оп. 76, 171-173. 

15 Д р а г о в а, Н. Балканският контекст на 
старобългарската писмена култура (VIII-XII 
век). С, 1992, където се излагат и много въп
роси, засягащи славянските юридически кни
ги. 
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