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Веселка Желязкова (София, България)

ПÐÈНÎÑ ÊÚМ ÈЗУЧÀВÀНЕÒÎ НÀ ÑÒÀÐÎЗÀВЕÒНÈÒЕ ПÐÀВНÈ 
НÎÐМÈ В ÑËÀВЯНÑÊÀÒÀ ÐÚÊÎПÈÑНÀ ÒÐÀДÈЦÈЯ

М а р и я н а  Ц и б р а н с к а - Ê о с т о в а. Старият завет като юридически  
източник. Наблюдения върху славянската ръкописна традиция. Ñофия, 2016. 326 с.

През последните няколко десетилетия 
се наблюдава засилен интерес към про-
блемите на старобългарския превод на 
Стария завет, което доведе до научни 
издания на редица текстове, много ези-
ково-текстологически и лексикограф-
ски приноси. Не по-малко внимание 
се отделя и на юридическите паметни-
ци, разпространявани през Ñлавянско-
то средновековие. Èзследователската 
про блематика на рецензираната моно-
графия се вписва в кръга на нерешени-
те напълно въпроси, свързани с използ-
ването на Стария завет с юридическа 
функция, с ранните славянски преводи 
на византийски светски правни тексто-
ве и с други аспекти на рецепцията на 
византийската юридическа книжнина в 
славянска среда. По този начин разра-
ботката стои на пресечната точка на ис-
торическите и езиковите проучвания.

Пред палеославистите е труд със зна-
чителни научни приноси. Õарактерни за 
него са отличното познаване на изсле-
дователските традиции в изследваната 
област, използването на добре подбран 
изворов материал, детайлно анализи-
ране на езиковите данни и културно-
исто рическите проблеми, използва не 
на подходяща за целта методология, 
логични и обосновани изводи както 

по частни въпроси, засягащи отделни 
езикови и исторически факти, така и по 
общи въпроси, отнасящи се до книжов-
ните процеси на Áалканите през Ñред-
новековието. 

Òрудът се състои от увод, три глави 
и заключение с общ обем 326 страници. 

В Увода (с. 7–11) М. Цибранска опре-
деля структурната рамка на изследва-
нето, която е подчинена на основна-
та цел – „да разгледа функциониране-
то на старозаветния правен норматив 
в естествената му текстова среда, т.е. в 
юридически паметници или сборници 
от юридически текстове в славянската 
(с особен акцент към южнославянска-
та и в частност българската) ръкопис-
на традиция“. Êонкретните задачи, кои-
то авторката си поставя за решаване, са 
многобройни и достатъчно значими. Òе 
може да бъдат разделени на две групи: 
езиково-текстологически (проучване на 
историята и археографските черти на 
отделните ръкописи; описване на гра-
матическите и лексикалните особено-
сти на старозаветните юридически пре-
води; съпоставка на отделни ексцерпти 
с юридическа функция и битуването им 
в други типове старозаветни библейски 
преводи и т.н.) и културно-исторически 
(проучване на мястото и ролята на ста-
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розаветните норми във византийското и 
славянското преводно право; проучва-
не на старозаветните модели, свързани 
със закона, властта и владетеля, които 
допълват представата за историческия 
контекст на възникване на старозавет-
ните юридически преводи и тяхното по-
нататъшно разпространение).

Първата глава – „ Ñтарият завет като 
Áожи закон – исторически основания“ 
(с. 12–35), има въвеждащ в проблема-
тиката характер, като в нея се отде-
лят два аспекта. Първият е свързан с 
обща характеристика на Стария завет 
като пресечна точка на библейските и 
юридическите проучвания и неговото 
присъствие в културната традиция на 
славяните. Намирам за много важен фак-
та, че в тази глава освен че показва от-
лична осведоменост по проблемите на 
Стария завет в славянската ръкопис-
на традиция, и по-специално на Пето-
книжието, М. Цибранска набелязва ре-
дица задачи, свързани с изучаването на 
Стария завет и юридическите тексто-
ве и паметници, които стоят както пред 
нея, така и пред други изследователи.

Вторият аспект е свързан с факта, че 
нормативните текстове на Стария за-
вет са основен източник както за цър-
ковното, така и за светското законода-
телство. В тази част на труда М. Ци-
бранска прави кратка характеристика 
на старозаветния юридически корпус 
(т.нар. Ñинайски корпус), който включ-
ва Декалога (Èзх. 20:2–17, Втор. 5:6–21), 
Книгата на завета (Èзх. 20:22–23:33),  
Кодекса на светостта (Ëев. 17–27), за-
коновия блок от проповеди и размисли 
на Мойсей върху Закона (Втор. 12–26) и 
отделни извлечения от Книга Числа. Îт 
гледна точка на езиковата си структура 
тези текстове се разделят на аподиктич-
ни, които имат императивна сила, и ка-
зуистични, структурната схема на които 
може да се представи като двусъставно 
единство от описание на казуса и прав-

ното последствие. Òова всъщност е об-
щият модел, по който се изгражда как-
то библейският, така и средновековни-
ят юридически текст. Îсвен че създава 
впечатление на строгост и еднообразие 
на юридическите текстове, тази струк-
турна схема предполага струпването на 
определени лексикални и синтактични 
явления – например значително разши-
ряване на категорията „имена за лица“, 
засилена употреба на повелителни гла-
голни форми и императивни описател-
ни конструкции. В тази част на изслед-
ването са интересни и разсъжденията 
на авторката относно полифункциал-
ността на термините „закон“ и „завет“ и 
тяхното присъствие в славянската пис-
мена традиция.

Централно място в монографията зае-
ма втората глава – „Юридическата ком-
пилация Νόμος Μωσαïκός и нейната 
славянска рецепция“ (с. 36–215). Àв-
торката е улеснена от факта, че благо-
дарение на приносите на редица визан-
тинисти днес науката разполага с добра 
изворова база за изследването на текста 
на Νόμος Μωσαϊκός (по-нататък НМ) – 
изяснено е разпространението на колек-
цията в гръцката традиция, съществува 
и съвременно издание на гръцкия текст. 
Òова позволява въпросът за славянска-
та рецепция на НМ да бъде разгледан в 
контекста на византийско-славянските 
отношения в системата на преводните 
юридически текстове.

На първо място М. Цибранска дава 
обща характеристика на юридическа-
та компилация, като накратко описва 
историята на НМ във византийската и 
славянската книжнина. Àвторката се 
спира на състава на НМ, на запазените 
преписи във византийската традиция, 
посочва различни тези за времето на 
възникване на НМ, като привежда раз-
лични гледни точки на византинисти и 
техните аргументи. Òя очертава място-
то на НМ в славянската писменост и от-
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белязва, че се наблюдава тенденция НМ 
да попада в позиционна близост с осно-
вополагащи представители на превод-
ната византийска юридическа книжни-
на и оригиналното славянско светско 
законодателство. Прави преглед на тек-
стовата традиция на НМ в славянската 
ръкописна традиция и изтъква, че пър-
вичната среда на битуване на извадки-
те от старозаветния наказателноправен 
норматив е Кормчаята книга.

Най-ранният препис на НМ се намира 
в Иловичката кормчая от 1262 г. (по-
нататък ÈÊ) – ръкопис, който неедно-
кратно е привличал вниманието на из-
следователите, но въпреки съществу-
ващия национален проект на Ñърбия за 
неговото проучване и издаване до този 
момент е подготвено само фототипно 
издание на ръкописа. Ñъвсем правил-
но М. Цибранска смята, че не може да 
се изследва една единица от състава на 
ÈÊ, без да се очертаят в основни линии 
проблемите на самия Èловички кодекс. 
Задачата, която изследователката си 
поставя, е да допълни представата за 
нейното съставителство, като използ-
ва за пример един старозаветен правен 
текст в ÈÊ.

М. Цибранска прави преглед на кон-
цепциите за характера и авторството на 
законоправилото в цялост, спира се и 
взема отношение по различни дискуси-
онни въпроси като този за ролята на св. 
Ñава при превода; за образеца, на кой-
то се опира южнославянската кормчая 
с тълкования; за това, къде точно е из-
вършен; сам или в екип от гръцки и сла-
вянски сподвижници св. Ñава е извър-
шил превода; дали свети-Ñавският пре-
воден образец се опира на съществува-
щи преди него преводи, или е напъл-
но само стоятелно, ново преводаческо 
дело. Ñпециално внимание е отделено 
на наложилата се в палеославистиката 
теза за наличието в ÈÊ на руско езико-
во влияние, което учените свързват пре-

ди всичко с участието на руси в самия 
превод. Êато анализира изказаните вече 
мнения, М. Ци бранска подчертава, че 
въпросът за руското езиково влияние 
остава открит.

По-нататък тя се спира на структу-
рата на текста, като подчертава, че из-
следваният препис се отличава с при-
държане към основния и най-разпрос-
транен гръцки текст на компилация-
та; отбелязва структурните особености 
на НМ в славянския превод (пропуски; 
съкращения; оглавления; липса на оз-
начения от коя старозаветна книга на 
Петокнижието е заета разпоредбата и 
др.). Напълно обоснован е изводът, че в 
структурно отношение преписът на НМ 
в ÈÊ е много близък до варианта, който 
славянският преводач е открил в самия 
гръцки оригинал на законоправилото. 

Заслужава внимание описанието на 
най-важните правописно-фонетични осо-
бености на НМ, както и задълбоченият 
анализ на по-характерните граматиче-
ски черти на НМ – запазване на архаич-
ни старобългарски окончания в именна-
та парадигма; постпозитивна употреба 
на показателните местоимения; после-
дователно запазване на двойствено чис-
ло при глаголите и имената и т.н. Ñпе-
циално внимание М. Цибранска отделя 
на две особености, които са много пока-
зателни за стилистиката на текста – упо-
требата на просто бъдеще време с импе-
ративна функция във второ лице, което е 
граматически архаизъм, калка по гръц-
ки образец, и присъствието на етимоло-
гическата фигура. È двете особености  
М. Цибранска определя като разпознава-
ем признак на Петокнижието. Èнтерес-
ни наблюдения са направени и върху ре-
дица специфични старозаветни формули.

Ñъвсем заслужено М. Цибранска от-
деля голямо внимание на лексиката на 
НМ, тъй като досега тя не е била пред-
мет на системно проучване. При анали-
за на лексиката на даден текст може да 
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има различни подходи. М. Цибранска 
избира да разгледа лексиката на НМ, 
като я обобщава в пет тематични групи: 
думи, свързани със селскостопанската 
дейност на човека; лексеми, свързани 
с междучовешките отношения и нрав-
ствените категоризации; лексеми за фи-
зически състояния и качества; глаголи 
за душевни състояния, волеизяви на чо-
века или действия, свързани с мислов-
ната дейност и нравствени прояви; аб-
страктни съществителни, означаващи 
мо рални явления, нравствени катего-
рии и състояния. Във всяка от посоче-
ните групи са отделени подгрупи.

Àнализът на лексикалния състав на 
НМ е изключително интересен и за-
дълбочен и определено е сериозен при-
нос към историческата лексикология на 
българския език. В хода на описанието 
са направени съпоставки с лексиката на 
класическите старобългарски паметни-
ци, българските диалекти и други пис-
мени паметници – най-вече преписи на 
Петокнижието. Направени са и важни 
наблюдения върху начините на създава-
не на терминологична лексика въз осно-
ва на общоупотребима дума. Ñпециално 
искам да подчертая, че при лексикалния 
анализ се вземат предвид не само ези-
ковите факти, но и правно-исторически-
те. По такъв начин авторката изяснява 
редица правни норми, допринася за по-
доброто им разбиране. Îт друга страна, 
отличното познаване на самите правни 
норми, което показва М. Цибранска, ѝ 
позволява да направи правилен анализ 
на съответната лексема, по-точно да 
определи нейната семантика.

Ðедно е да се отбележи, че описанието 
на лексикалния състав на НМ е съпро-
водено с много важни изводи – за лек-
сикалната система на езика (например 
за наличието на архаичен лексикален 
пласт, за лексико-семантичната вари-
ативност), за характера на превода, за 
връзката с лексиката на класическите 

старобългарски паметници, близостта 
с лексиката на кормчиите, лексикалната 
динамика и историята на текста.

Ñъществено място във втора глава 
заема сравнението между преписите 
на НМ в ÈÊ и руския сборник Мерило 
праведное (края на XIII в.). В резултат на 
сравнението, което засяга както редица 
структурно-текстови особености, така и 
езикови черти от граматичен и лексика-
лен характер, М. Цибранска обосновава 
извода, че текстът в МП представлява 
разклонение на южнославянския прево-
ден текст от свети-Ñавската кормчая и 
е усвоен от руските кормчии. Много ва-
жен е изводът, че НМ познава само един 
превод, който на руска почва преживява 
редакционни изменения.

Èзключително ценна част на втора 
глава са наборният текст на НМ, под-
готвен по фототипното издание на ÈÊ, 
и речникът на думите. È двете прило-
жения са важен принос за палеославис-
тиката и в частност за българската ис-
торическа лексикография.

В трета глава – „Ексцерпти от Ñтария 
завет в юридически сборници и памет-
ници“ (с. 216–300), се отделят две под-
теми. Първата е свързана с наличието 
на отделни откъси от Петокнижието 
в самостоятелните юридически памет-
ници Закон за съдене на хората (по-
нататък ЗÑË), Земеделския закон и Ек-
логата. Ðазискваната тема не е нова за 
палеославистиката, но въпреки това все 
още не е напълно изяснена. Ето защо 
М. Цибранска прави критичен обзор на 
мненията на различни изследователи 
относно старозаветното влияние, след 
което добавя свои аргументи и приме-
ри, за да изясни кой именно е текстови-
ят източник на влияние. Àнализът е не 
само от езиково-текстологически, но и 
от историко-правен и историко-култу-
рен аспект. 

Най-голямо внимание е отделено на 
ЗÑË – първия славянски паметник със 
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светска законова регламентация, прево-
даческо дело на св. Методий. Ñлед като 
подробно анализира приносите на Й. Ва - 
шица и М. Àндреев относно произхода 
на старозаветното право в него, М. Ци - 
бранска на свой ред анализира употре-
бата и позоваването на Божия закон в 
множество казуси във втора глава на 
ЗÑË и аргументирано свързва употре-
бата на този израз със старозаветното 
наказателно право. Îсобено важен е из-
водът, че решаващата роля за включ-
ването на тази глава в ЗСЛ е имал със-
тавителят на славянската компилация, 
който се е позовавал на най-авторитет-
ния източник – самата Библия. М. Ци-
бранска установява влияние на староза-
ветното право и в Пространната ре-
дакция на ЗСЛ, като отделя две групи 
старозаветни ексцерпти – съответно от 
Книга Изход и от други книги на Пе-
токнижието. Òя анализира редица ка-
зуси и привежда множество примери, 
доказващи, че тази редакция „отразя-
ва цялостната руска писмено-юридиче-
ска традиция в периода на съставянето 
ѝ, с доминиращ интерес към водещи-
те светски наказателноправни системи 
от Еклогата, руските княжески устави, 
„Ðусская правда“ и Ñтария завет“. Èз-
ключително интересно е наблюдението, 
че текстовете от Пространната редак-
ция на ЗСЛ показват близост с чети-
превода на Книга Изход, което показва, 
че за съставителите на редакцията този 
превод е бил с висок авторитет.

В тази част на монографията М. Ци-
бранска търси старозаветно влияние и в 
два други преводни законови паметни-
ка – Земеделския закон и Еклогата. Èз-
ползваната методика – покомпонентно 
сравнение на едни и същи микротек-
стове с различен характер, произход и 
функции в извлечения от разглежданите 
паметници и Петокнижието – и в този 
случай се оказва много ползотворна, 

като дава възможност на изследовател-
ката да разреши някои въпроси, свър-
зани с класификацията на типовете тек-
стове, схемите на тяхното разпростра-
нение и атрибуцията на преводите. 

В трета глава е отделено внимание и 
на присъствието и функциите на старо-
заветните правни норми в юридически 
паметници от епохата на Второто бъл-
гарско царство. Централно място в тази 
част на работата заема Номоканонът на 
Псевдо-Зонара, като за основен източ-
ник на проучването е ръкопис № 1160 от  
сбирката на Църковно-историческия и 
архивен институт в Ñофия – най-ранни-
ят запазен църковно-юридически сбор-
ник от българските хранилища. Èзсле-
дователката отделя два типа староза-
ветно влияние: точни референции към 
Ñинайския корпус и текстове, инспири-
рани от старозаветни норми извън него. 
Òук, както и в някои предишни разра-
ботки М. Цибранска идентифицира раз-
лични старозаветни извлечения, които 
възпроизвеждат определени глави от 
НМ. Àнализът на тези ексцерпти, на 
структурните особености на сборника, 
както и на множество лексикални осо-
бености и разночетения ѝ дават основа-
ние да открие различни форми на при-
съствие на старозаветните правни нор-
ми в сборниците от Второто българско 
царство.

В заключение още веднъж ще подчер-
тая, че монографията „Ñтарият завет 
като юридически източник. Наблюде-
ния върху славянската ръкописна тра-
диция“ е ценен принос в изучаването на 
средновековното право и рецепцията на 
византийските юридически паметници 
сред славяните. Макар и да разглеж-
да доста сложна проблематика, книга-
та е написана достъпно и интересно и 
вярвам, че ще привлече вниманието не 
само на медиевистите, но и на по-широ-
ка културна аудитория.

Веселка Желязкова, 
Кирило-Методиевски научен център – БАН


