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ПРОБЛЕМЪТ ЗА ЛЕКСИКАЛНИТЕ МОРАВИЗМИ В  
СТАРОБЪЛ ГАР СКИЯ ЕЗИК 
Р о с т и с л а в  С т а н к о в. Древнеболгарские переводные тексты и проблема 
лексических моравизмов. София, Университетско издателство „Св. Климент Ох-
ридски“, 2016. 320 с. 

Въпросът за моравизмите в най-стара-
та славянска книжнина стои от самото 
начало на развитието на славистиката. 
Заедно с кардиналния проблем за това, 
какъв е в основата си първият писмен 
език на славяните, логично идва и пи-
тането има ли и какви са, ако ги има, 
следите от почти 20-годишната мисия 
на Кирил и Методий в Моравия и Па-
нония. Липсата на достатъчно преки 
исторически свидетелства и оскъдните 
книжовни паметници дават възможност 
за предположения. За това, че в стара-
та славянска книжнина се откриват лек-
сикални свидетелства за битуването на 
кирило-методиевския език в западно-
славянските земи, за първи път споме-
нава в научните си трудове А. И. Собо-
левски. Темата не престава да бъде ак-
туална в палеославистиката повече от 
столетие. Натрупаната обемна литера-
тура в областта на лингвистиката се до-
пълва от проучвания по средновековна 
европейска история и археология. 

Събитията около мисията на св. Ки-
рил и Методий при моравския княз Рас-
тица (Ростислав), създаването на сла-
вянската азбука, преводът на богослу-

жебните книги, славянското богослуже-
ние отдавна са част от идентичността 
на славянството. Изградена е стройна 
школска представа, в която като че ли 
нищо не подлежи на преоценка. Споро-
вете от началото на славистиката днес 
са малко познати дори на тесните спе-
циалисти. За сметка на това в съвре-
менните научни изследвания си проби-
ва път нова методика за определянето 
на това, какво е моравизъм или панони-
зъм, в резултат на което количеството 
на този пласт в старобългарския книжо-
вен език чувствително нараства. Веднъж 
обявени за моравизми, лексемите биват 
смятани за сигурен маркер за атрибу-
ция, а съчиненията, в които се срещат, 
биват обособени в корпус древни сла-
вянски преводи с моравски произход. 
По този начин бива присвоена голяма 
част от старобългарското книжовно на-
следство. 

Логично беше подобна тенденция да 
предизвика появата на нарочно изслед-
ване, което да обвърже моравизмите в 
старата славянска книжнина с превод-
ната старобългарска литература, която, 
поради историческата съдба на Бълга-
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рия, е съхранена основно в чужди (руски 
и сръбски) преписи. 

Още със заглавието си новата книга на 
утвърдения български медиевист проф. 
Ростислав Станков очертава две про-
блемни изследователски полета, които 
в международната славистика често се 
противопоставят едно на друго, а имен-
но старобългарските преводи и лекси-
калните моравизми. В труда на Станков 
обаче това противопоставяне съвсем не 
е просто провокация към компетентния 
читател или преднамерено налагане на 
собствено мнение, а ясно заявена науч-
на позиция. Затова в настоящата рецен-
зия ще се отнесем с цялото си уважение 
към професионализма и интелектуална-
та свобода, с които авторът я защитава 
дори когато имаме известни несъгласия 
с него.

Както Р. Станков сам споделя в пре-
дисловието, книгата е изградена върху 
няколко статии за лексикалните мора-
визми, публикувани в славистичната пе-
риодика предимно на руски, какъвто е и 
езикът на настоящата книга (например 
„О лексических моравизмах в древних 
славянских рyкописях“1 и „Еще раз о 
неприязни“2). Познатата информация е 
надградена с нови търсения на автора с 
богато, при това не само лингвистично, 
но и историко-културно съдържание. В 
нейната структура ясно се открояват: 
„Въведение“, в което се дискутира поня-
тието Велика Моравия, за да може по-
прецизно да се изведат обхватът и сми-
сълът на производния езиковедски тер-
мин „лексикален моравизъм“; „Лек- 

1 С т а н к о в, Р. О лексических морави-
змах в древних славянских рyкописях. – В: 
Преславска книжовна школа. Т. 9.  Шумен 
2006, 29–52.

2 С т а н к о в, Р. Еще раз о неприязни. – 
В: 60 години руска филология в Софийския 
университет. Сборник научни статии. Со-
фия, 2006, 71–80. 

 сикалните моравизми в текстове от 
най-древния период“, където въз осно-
ва на обилен материал се коментират 
методологически въпроси; конкретни 
изследвания по темата за лексикални-
те моравизми върху отделни писмени 
паметници като Беседите върху Еван-
гелието на папа Григорий Двоеслов и 
Õрониката на Георги Амартол; „Заклю-
чение“, внушителна „Библиография“ и 
богат справочен апарат. 

Във въведението Р. Станков поставя 
болния въпрос на българската палео-
славистика – факта, че поради истори-
ческите обстоятелства старобългарски-
те преводи на основополагащи визан-
тийски текстове, а и множество ориги-
нални съчинения на старобългарските 
книжовници, са запазени само в пре-
писи от така наречените чужди редак-
ции и липсват техни български препи-
си. Това състояние на изворовата база 
често се превръща в повод за научни 
спекулации и „литературни кражби“ на 
българската писмена традиция през ве-
ковете. От тази безспорна истина тръг-
ват организацията и проблематиката на 
настоящата книга. Закономерно преди 
да изложи вижданията си за понятието 
„лексикален моравизъм“ (на с. 10 него-
вата правомерност дори се поставя под 
съмнение), авторът изяснява географ-
ското и културно-историческото съдър-
жание на названието Велика Моравия. 
Той предлага едно библиографски из-
държано, но стегнато и ясно „досие“ 
на мненията за местоположението ѝ, 
като поддържа тезата за южната лока-
лизация спрямо река Дунав, на запад от 
Белград и на север от река Сава (с. 21). 
Особен интерес предизвикват разсъж-
денията му, че Морава е име на град, а 
„горен“ и „долен“ са типични определе-
ния на ойконими, названия на населени 
пунктове и местности, а не на страни/
държави в цялостната българска исто-
рическа традиция. Допълнителни факти 
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авторът намира в средновековни сръб-
ски документи, в които се среща назва-
нието Морава, и в редица примери то 
е название именно на река или населен 
пункт. Друга опорна теза на анализа му 
е идеята за „буферната зона“ на морав-
ското княжество, което на езика на кул-
турологията и лингвистиката означава 
създаване на контактни, гранични зони 
на обмен между две или повече държав-
ни структури или територии. За да зае-
меш позиция в тези отдавнашни споро-
ве в международната палеославистика, 
не е достатъчно да се обявиш за следо-
вник и поддръжник на предишни авто-
ри, в случая тезите на Ф. Блумбергер,  
Й. Добровски и особено на И. Боба, а да 
прецениш и преоцениш наличната аргу-
ментация и огромен библиографски ма-
сив. Станков е направил това, а изложе-
нието му на чуждите мнения е стегнато, 
критично, с целенасочен характер право 
в „целта“ на доказателствените данни. 
Особено важна, предпазлива, но и кате-
горична е цитираната от автора пози-
ция по този въпрос на такъв голям авто-
ритет в езикознанието като О. Н. Труба-
чов по повод на „екзотичните“ идеи на 
Боба – позиция, която заслужава внима-
ние и преосмисляне на отдавна смятани 
за безспорна истина факти. Заслужава 
внимание и следната мисъл на автора 
от встъпителната част на монография-
та: „Принятие теории Бобы практичес-
ки выводит из употребления огромную 
научную литературу (историческую, 
археологическую и лингвистическую), 
посвященную истории Центральной 
Европы в IÕ в., потому ученые просто 
предпочитают игнорировать ее“ (с. 11).

Много от фактите, събрани и интер-
претирани от Р. Станков в раздела „Ве-
лика Моравия и филологията“, заслужа-
ват да бъдат прочетени и осмислени от-
ново. Преди да се насочи към въпроса за 
моравизмите в старобългарския книжо-
вен език авторът задава един поставен 

още преди почти две столетия въпрос – 
къде се намира Моравия, в която проти-
ча мисията на св. Кирил и Методий. Не 
можем да не се съгласим с автора, че 
поставянето и най-вече решаването на 
този въпрос има пряка връзка с лекси-
ческите моравизми. Събраните и изло-
жени от Станков исторически факти не 
могат да не хвърлят сянка на съмнение 
върху като че ли отдавна изяснени въп-
роси. Запознавайки се с тези страници, 
безпристрастният читател не може да 
не отбележи, че свидетелството на им-
ператор Константин Багренородни от 
De administrando imperio за Велика Мо-
равия, намираща се на север от Дунава, 
не е сигурно; редица исторически свиде-
телства говорят за Моравия, която е на 
юг от река Дунав и не съвпада с днеш-
на Моравия, разположена между Чехия 
и Словакия и т.н. Може би най-озада-
чаващият факт от историята на славян-
ската филология е пасажът от гръцкото 
Житие на св. Климент Охридски и Фр. 
Миклошич, който превежда на латин-
ски Μεθьδιον ... TπЯσκοπον ΜορЬβου 
τ\ς ΠανονЯας (Методий ... епископ на 
Моравия Панонска) с Methodium ... 
episcopum Moraviae et Pannoniae (Мето-
дий ... епископ на Моравия и Панония).   

Убеден, че Кирило-Методиевата ми-
сия е протекла в Моравия Панонска, 
в буферна територия, разположена на 
юг от Дунав, която не съвпада с Велика 
Моравия, авторът доразвива разсъжде-
нията си с конкретни примери от ста-
ри славянски текстове. Така анализът 
на Киевските листове доказва уникал-
ността на този паметник по език и съче-
таването в него на южни и западносла-
вянски езикови черти (с. 58–59). Цен-
тър на изследователската процедура е 
методическият аспект какво се разбира 
под „лексикален моравизъм“ (с. 59–66). 
Изцяло се присъединяваме към широ-
кото разбиране, което предлага Р. Стан-
ков, защото на този етап единствено то 
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може да има ефективна приложимост 
по отношение на натрупаните спорни 
локализации и атрибуции на някои ста-
рославянски писмени текстове. Всяко 
стесняване на значението и „постулира-
нето“ на термина не би било оправдано. 
За Станков лексикалният моравизъм е 
лексема, която съдържа в себе си ня-
каква западнославянска характеристика 
(с. 59). Ще се съгласим също, че реди-
ца набедени „моравизми“ всъщност са 
етимологически латинизми или герма-
низми; други са кирило-методиевски 
лексеми с възможен книжовен статус 
и/или узусна употреба. В този смисъл 
понятието „лексикален моравизъм“ не 
е хомогенно и преднамерената теза, че 
подобни лексеми не могат да се появят 
в текстове с български произход, е из-
начално погрешна. Нещо повече, ако е 
вярно, че от това как задаваш въпроса, 
зависи какъв ще е неговият отговор, то 
самата погрешна постановка на въпро-
са ще доведе и до погрешен резултат. 
Това в действителност многократно се 
е случвало с примери като животъ, мьша, 
рачити, балии, комъкани¬, неприязнь, рэс-
нота, вьсемогыи, цвэтная недэля и др.,  
които по традиция са придобили статут 
на моравизми, а преводите на съответ-
ните текстове – локализирани в днеш-
ните земи на Чехия и Словакия. 

Въпреки че не се отнасят към лексика-
та, място в изследването на Р. Станков 
намират и два словообразувателни мо-
дела, които по традиция също са набе-
дени за моравизми – това са суфиксът 
-jstvij и префиксът vy-. 

В следващото изложение Р. Станков 
разглежда лексикалните моравизми в 
емблематични текстове от най-стария 
етап на славянската писмена култура, 
каквито са първият славянски Номо-
канон в превод на Методий, първият 
компилативен славянски паметник на 
светското право Закон за съдене на лю-
дете и оригиналната Анонимна хоми-

лия в Клоцовия сборник. Неговата по-
лемика е насочена основно срещу раз-
работки на К. Максимович и отчасти  
Й. Райнхарт, които активно се занима-
ват с проблема за моравизмите в стара-
та славянска книжнина през последните 
години и на които дължим чувствител-
ното увеличаване на техния брой, как-
то и атрибуирането на нови и нови пре-
водни текстове към онези, чиято поява 
е свързана с Велика Моравия. Разгледан 
е много голям брой лексеми, смятани за 
думи със западнославянски произход. 
Пълният им брой може да се проследи 
в приложения „Индекс“ в края на моно-
графичния труд. Разглеждането на ня-
кои от така наречените моравизми при 
Станков е направено в завършени сами 
за себе си самостоятелни изследвания, 
в които авторът дава актуални отгово-
ри на повдигнати напоследък въпроси. 
Очер тават се три възможни отговора 
защо една лексема е обявена за морави-
зъм: 1) думата е германска по произход; 
2) думата е латинизъм; 3) думата е ар-
хаизъм от праславянската епоха. Начи-
нът на поднасяне на строго научния ма-
териал е в типичния за Р. Станков ярко 
полемичен тон, който по жив и увлека-
телен начин въвежда в понякога дълга-
та история на научни полемики и пред-
лага отговора на автора.

С някои от тезите на Р. Станков не 
можем безрезервно да се съгласим. 
Например за нас бещиньница има зна-
чение на ‘безчиние, безчинство, непра-
ведно дело’, а не е име на лице в ж.р. 
‘безчинница’, защото правният аспект 
на казуса изключва такова тълкуване. 
След първия пълен рeчник на Закона за 
съде не на людете в сравнение с гръцки-
те аналогични текстове на Еклогата, из-
работен от Красимира Илиевска3, про-

3 И л и е в с к а, Кр. Законъ с№дныи лю-
дьмъ. Скопje, 2004.
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пуснат от Р. Станков, въпросът може 
да се смята за разрешен. Но Станков е 
прав, че лексемата, макар и уникално 
доказателство за връзката между Зако-
на за съдене на людете и Номоканона, 
защото освен там, досега не е открита 
в подобно значение другаде, не съдър-
жа никакви слово образувателни, фоне-
тико-морфологични или семантични 
признаци, за да бъде обявена за мора-
визъм и съответно за небългарска дума. 
Въс©дъ (с. 77–81) със сигурност не може 
да бъде решителен аргумент за западен 
произход на един текст, но е белег за 
старинност и книжовност, тъй като не 
оцелява в последвалата писмена тради-
ция на литургическите термини в раз-
лична славянска среда. 

В подкрепа на Р. Станков бихме иска-
ли да добавим сведения за разпростра-
нението в български писмени паметни-
ци на лексемата молитвьница от Беседи-
те на папа Григорий Двоеслов, за която 
авторът отбелязва, че означава „молит-
вен дом“ и въпреки че в съвременните 
български говори е засвидетелствана с 
предметно значение, авторът предпо-
лага, че в старобългарския език думата 
може да е имала значение и на място (с. 
165). Това наистина е така. Във вариан-
та на Чудото в Õоня със св. арх. Михаил 
от НБКМ 1039 от ÕIV в. малкият храм, 
който охранява парамонаря Архип, на 
четири пъти е наречен молитвьница. Зна-
чението на думата е ‘молитвен дом’4. 

Още една дума от Беседите, за която 
В. Мареш смята, че не е известна на ста-
рите славянски ръкописи, е продромъ. В 
Германовия сборник думата се среща 
в Словото за Усекновение на главата 

4 М и р ч е в а, Е. Старобългарските прево-
ди и редакции на Чудото в Õоня със св. арх. 
Михаил. –В: Преславска книжовна школа. 
Т. 15. Шумен, 2015, 107–118.

на Йоан Кръстител и е определение за 
чествания светец (л. 264б)5.

Вярваме, че с тези допълнения под-
силваме позицията, отстоявана в мо-
нографичния труд на Р. Станков, и раз-
плитането на спорни въпроси с лекси-
калните моравизми.

Всъщност според нас терминът „лек-
сикален моравизъм“ е необходим имен-
но за да очертае особеностите от ло-
калната среда, в която макар за кратко, 
протича развитието на старобългар-
ския книжовен език през неговия вели-
коморавски етап, признат и от българ-
ската езиковедска наука. Той очертава 
езиковото съграждане на едно начало, 
проницаемостта на западни културни 
реалии и би бил оперативно средство за 
езикова диагностика, а не пречка, стига 
в него да не се влага преднамерен ан-
тибългарски характер и да се стига до 
крайности. Със завидна последовател-
ност и лингвистична компетентност  
Р. Станков оборва статута „лексика-
лен моравизъм“ на думи като догонити,  
къметь, к©петра, мьша, нетии, нестера и др. 
На всяка от лексемите е посветен отде-
лен лингвистичен етюд.

На с. 139–151 авторът се спира на по-
лемиката срещу процедурата по усъвър-
шенстване на методиката за откриване 
на лексикални моравизми, и особено на 
диференцирането им, предложено от  
К. Максимович, в две групи А и Б: мо-
равизми от кирило-методиевската епо-
ха и моравизми с южнославянско по-
средничество. Все пак ще припомним, 
че К. Максимович изработва тази своя 
условна класификация във връзка с поя-
вата в руската писменост на така наре-
чените от него „старославянские тексты 
моравского происхождения“.

5 М и р ч е в а, Е. Германов сборник от 
1358/1359 г. Изследване и издание на текста. 
София, 2006.



112

В заключението Р. Станков смело 
формулира някои основни изводи в от-
делни пунктове. Някои от тях звучат 
категорично и безкомпромисно, като 
например „първите славянски тексто-
ве са създадени на старобългарски ди-
алект, въпреки всички научни и ненауч-
ни спекулации на тази тема“, други са 
точно лингвистично прецизирани, на-
пример, че „реалии, свързани с латин-
ския език и с немското културно влия-
ние, не са моравизми“ (с. 274).

Сред всички големи достойнства на 
труда трябва да се прибави Индексът 
на интерпретираните думи и изрази 
на с. 311–318, който обхваща над 600 
лексеми. Той е не просто прегледен на-

ръчник за използването на тази книга, 
но сам по себе си е принос. 

Монографията на Р. Станков не 
трябва да остане в сянката на проти-
воположните и доминиращите мне-
ния, тъй като вечните въпроси на сла-
вистиката остават актуални и в епо-
хата на глобализация, а политическа-
та мотивация в научните пристрастия 
далеч не е изживяна, а дори следва но-
вите геополитически реалности. Ние 
всички сме свидетели на тези проце-
си. Книгата на Р. Станков ни кара да 
мислим върху тях отново и отново, да 
спорим или да се съгласяваме с авто-
ра, но никога – да останем безразлич-
ни. 

Марияна Цибранска-Костова, Елка Мирчева,
Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН


