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The main goal of this article is to summarize, analyze and publish thematically rela-
ted excerpts from the so-called Pseudo-Zonaras Nomocanon concerning the relationship 
between parents and children. The Slavonic translation preserves all the features of the 
Byzantine prototype one of which is the strong presence of everyday customs and lifes-
tyle of large social groups. The axiosphere in question shows stability in terms of the 
Christian values. Childrenwise those involve: physical raising and, above all, providing 
Christian education since the earliest age, as well as ensuring social status through mar-
riage and inheritance; in the opposite direction of the parent-child relations these values 
include deference, respect and obedience being paid by children to parents and older 
siblings. The language has its own cultural semiotics. It is distinguished by the syncre-
tism of individual lexical units or colocations that summarize the concepts expressing 
ethno-cultural binarity (the oppositions äîáðú – çúëú, ë©êàâú (good – bad, cunning); 
 ìüçäà – ãðýõú (reward – sin), ëþáèòè – âúçíåíàâèäýòè (love – hate; the notion of ho-
nor). A special place is occupied by Christian idiom, which is combined with folklore-
style expressions: ñòðàõú áîæèè (fear of God), îãíü âý÷üíûè (eternal fire), ãååíà îãíåíà 
(fire of Gehenna), ñ©äú ñòðàøüíûè (last judgment), áЃú å„ãî äà ñúáëþäåU¡ (keep God’s 
commandments). 

Keywords: Nomocanon Cotelerii, Christian values, semiotics of Medieval Law texts 
 
Съвременните медиевистични търсения разширяват и задълбочават по-

знанието върху сборниците с правен състав от епохата на Второто българ-
ско царство благодарение на редица извороведски приноси и на отделни 
____________________________________________ 
 
* Изследването е по Проект ДО 02/5 от 24.07.2018 „Езикова и етнокултурна динамика 
на традиционните и нетрадиционни ценности в славянския свят“ в рамките на Прог-
рамата ERA.Net.RUS Call 2018 (проект #472–LED-SW).  
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изследвания (Турилов/Turilov 2005; Белякова/Beliakova 2007; Найденова/ 
Naydenova 2008; Цибранска-Костова/Tsibranska-Kostova 2008, 2011: 259–
410; Кемалова/Kemalova 2016). Това позволява все по-активно и от раз-
лични гледни точки да се говори за юридическия образец, влязъл в научно 
обращение под названията Номоканон на Котелерий, Псевдо-Зонарин но-
моканон, Псевдо-Зонара или Номоканон на Slavia Orthodoxa (нататък ПсЗ). 
В тях се използва различен алгоритъм за именуване, но целта е една – да 
се назове най-популярният устойчив църковноюридически състав сред 
православното славянство на Балканите и в Русия, във влашките и молдов-
ските княжества. Този образец има дълга хронологическа традиция от най-
ранните запазени преписи от XIV в., съхранявани днес в едно българско и 
три руски книгохранилища (ЦИАИ 1160, ГИМ. Хлуд. 76, РНБ Q. II. 90, 
РГБ Муз. собр. 3169 – всички преписани с двуюсов български правопис), 
през първите печатни номоканони на кирилица от XVI в. до печатната 
книжнина на руските старообрядци в началото на XIX в.  

Отговорите на въпроса защо именно този образец придобива толкова 
широко разпространение, са няколко, но сред тях един е безспорен: за-
щото по своето съдържание покрива възможно най-широки тематични об-
ласти от ежедневието на християните и създава мрежови релации между 
най-важните социални групи на средновековното общество. Тази особе-
ност на текста не е специфично славянска. Тя е заложена в гръцкия прото-
тип, послужил за основа на славянския превод. Този конкретен прототип 
все още не е открит, но има всички основания да се смята, че е сходен с 
така наречения Номоканон на Котелерий (нататък НК), издаден от 
провансалския класик и теолог Жан-Баптист Котелие (1629–1686) през 
1677 г. в първия том на поредицата Ecclesiae Graecae Monumenta въз осно-
ва на ръкопис Ms. Gr. N 2664 от XIV в. в Националната библиотека на 
Франция (Cotelerius 1677: 68–158). Издателят нарича гръцката редакция от 
547 правила несъвършена, безредна, странна, нелогична, пълна с повторе-
ния и противоречия. В по-ново време текстът отново е възпроизведен по 
изданието от 1677 г. от професора по право в Атинския университет Г. Пу-
ли, като предговорът представлява отделна кратка статия на Н. Матси – и 
двамата водещи специалисти в областта на гръко-римското и византий-
ското право (Μάτσης 1977; Πουλης 1992). Те обръщат внимание на варвар-
ските черти и на смесването на юридически източници с различен статус – 
от имперското законодателство до обичайното право. Изследването на И. 
Сорлен за названията на жените вещици и магьосници според същия текст 
акцентира върху битовата сфера на разпространението му, особено в сел-
ска среда (Sorlin 1991: 411–436). По този начин славянската преводна тра-
диция превръща един перифериен византийски текст с невисок авторитет 
в популярен юридически коректив, преминал границите на няколко века и 
битувал в езиковата среда на различни етноси, ползвали кирилицата и ста-
робългарската писмена традиция. Струва си да се отбележи, че всички из-
вестни преписи възхождат към общ архетипен превод от гръцки, който по 



Марияна Цибранска-Костова 
 

 60 

езикови особености без колебание може да се определи като среднобъл-
гарски.  

При такава постановка на въпроса не може да буди изненада, че в сла-
вянските преписи на този номоканоничен сборник се откроява група пра-
вила за отношенията между родители и деца. Ще анализираме тяхната 
структура, място и роля в цялостната текстова композиция и сферата от 
ценности, които те налагат. За целта ще се опрем на два конкретни препи-
са: 

1. Ръкопис ЦИАИ 1160 – най-ранният запазен църковноюридически 
сборник в съвременните български ръкописни сбирки, притежание на Цър-
ковния историко-архивен институт към Българската патриаршия в София. 
Датира се от 60/80-те години на XIV в. (Христова и др./Hristova et al. 1982: 
55–56; Архивски номоканон/Arhivski nomokanon 2009; Атанасова/Atana-
sova 1984: 73). Отделните правни регламентации не са номерирани. 

2. Ръкопис BAR Ms. sl. 636 – сборник от Библиотеката на Румънската 
академия на науките, завършен на 9 август 1557 г., по времето на молдов-
ския господар Александру Лъпушнеану (1552–1561 и 1564–1568) и при 
митрополита на Сучава Григорий II, изписан от ръката на йеродякон Ила-
рион, ученик на този митрополит, по всяка вероятност в манастира Нямц 
(Билярски, Цибранска-Костова/Biliarsky, Tsibranska-Kostova 2015). Цен-
ността на този препис е във въведената система за номериране, която поз-
волява материалът да се разпредели в 151 глави. 

I. Първата микротекстова единица обособява още чрез наслова си ин-
тересуващата ни аксиосфера: W ðîäèòåëåa¡ è„ î„ ÷äýa¡. ïðàâèëî (ЦИАИ 1160 

41б–42а). Съответстващото съдържание в BAR Ms. Slav. 636 е оформено 
като 8-а глава на л. 35а–37а. Това е основна структурна единица във всич-
ки славянски преписи на ПсЗ, следователно принадлежи на ядрото на 
сборника. Състои се от няколко регламентации при водещата роля на екс-
церпти перифрази от Стария завет – книгите Левит, Изход и Второзако-
ние. Сравнението с НК показва, че славянският текст обединява елементи 
от следните оглавления: περὶ γονέων καὶ τέκνων ἰσότητα (правила 150–156); 
περὶ κατάρας γονέων σαρκικῶν (правила 157–167); περὶ τῶν πρώτων καὶ με-
γάλων ἁμαρτιῶν καὶ μίξεων (правила 168–200). Главата притежава две от 
най-важните характеристики на цялостния номоканоничен текст, а имен-
но: опростен език с ясно дефинирани субекти и норми; съчетание между 
правнонаказателен, назидателно-възпитателен и катехитичен аспект. Пър-
вият аспект се проявява в ексцерптите от авторитетни правни системи или 
в тяхното или влияние; вторият проличава в изрази сентенции, които не 
съдържат нито епитимийни стойности, нито правни казуси в истинския 
смисъл на думата, а обличат юридическите норми в общовалидни морални 
императиви. 

Основен текст по ЦИАИ 1160 с разночетения в скоби по BAR Ms. Slav. 
636:  
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W ðîäèòåëåa¡ è„ î„ ÷äýa¡. ïðàâèëî. Ðw‘äèòåëèå ÷äwN¡ ñâîèN ðàâíî äà ðàçDýëý©U¡ 
èˆìú è„ìýí·à ñâîà’ (ñâîà’ ñòæàí·à). èˆ íå å„äèíîC¡ ëþáèòè. à„ äðóãàãî âýçíåíàâèäý”òè. 
è„áî’ è„ ãzü íàøú ¶zñ õzñ. è„ ÷äwN¡ è„ þí¥N¡ íàñàäèëú åˆñòú âèDìàà’. è„ íåâè‘äèìàà âúñýN¡ 
ïîäàëú å„ñòú. à„ùå ëèE ðîäèòåë·å ãíýâà©ò ñ, í© çàêîO¡ íå ãíýâàå†ò ñ{ Ñí Ѓú ó„áî à„ùå 
õóëèU¡ w„öЃà è„ëè’ ìòЃðå è„ëè î„çëîñëîâèU¡ íåïðàâåDíî. ñúìðЃò·© äà ó„ìðЃòú. ïîíF¡å ðîäèòåëú å„ãî 
ïîäàëú åˆñòú å„ìó ñâýòú è æèâîU¡. àˆùå ëè æå ïîêà„åò ñ w„ è„ì (î„ íå‘ì) æå ñúäýëà, äà 
äàT¡ ñ åˆìó êàíwO¡ ïîêàà‘í·þ ïî ëýòý (ïî ëýïîòý). ÿ„êî äà è„ §ö†ú åˆãî è„ ìòЃè ïðîñò U¡ 
å„ãî. à„ùå ëè æå è„ìåU¡ äðýâî è„ ó„äàðèU¡ wˆö†à ñâîå†ãî. äà §ñý÷åò ñ ð©êà å„ãî.7 Ñí Ѓú à„ùå 
îˆñêðúáèòü ìòЃðú ñâî©, ëó÷øå†å áè å„ìó íå ðîäèòè ñ. Ðîäèòåë·å æå äà íàêàçó©òú 
ñâîà’ ÷äà âú ñòðàñý áæЃ·è. ëþáè ðîäèòåëü ñâîå†ãî ñЃíà, ïðèëåæíî äà íàêàçó„åòú å„ãî. 
ÿ„êî äà íå íàâ¥êøå § þíîñòè âú ñâîåN¡ áóè‘ñòâý. òàêîâàà ÷äà §ñò©ïí·öè á©Dòú. è„ 
å„ãäà âèäèøè å„ãî ðàâíà òè ñ©ùà âúçðàñòwN¡, íàêàçó© ìëЃè, äà à„ùå ñë¥øèò ò, áЃú 
å„ãî äà ñúáëþäåU¡. à„ùå ë· ò íå ïîñëóøàåU¡, ñàìú òúè‘ äà ó„ìðåU¡ åæå òâîðèU¡ (ñà‘ìü òú” 
¹„çðè‘òü å„æå òâî‘ðèU). Äõzwâí¥N¡ æå w„öåN è„ ìòzåðýN âù°ø© ÷üT¡òü âúçDà‘àòè è„ ëþáîâú 
ïîDáàåU¡, ïà÷å íåæåëè òýëåñí¥N¡ ðîäèòåëåN¡. òýëåñí¥a áî ðîäèòåë·è êëòâà èñêîðåíýâàåU¡ 
§ (липсва §) îñíîâàí·à. à„ äõzwâí¥a äøz© ïîãóáëýåU¡. 

 Анализирайки детайлно структурата на приведения текст, може с 
голяма степен на вероятност да си представим как е била съставена текс-
товата микроединица W ðîäèòåëåa¡ è„ î„ ÷äýa¡. ïðàâèëî. В рамките на зададе-

ната тематична рамка за взаимоотношенията между родители и деца са 
приведени най-авторитетните норми в материята. Поради това в нея ес-
тествено са попаднали в последователност перифрази от няколко старо-
заветни казуса, които са били допълнени с ценностите на християнството 
– любов към ближния, послушание към родителите, изкупването на вината 
чрез искреното разкаяние и прошката:  

– Лев. 20: 9 и Изх. 21: 17 третират обидата, хулата и злословенето 
срещу баща и майка, които се наказват със смъртно наказание. Самата на-
казателна формула изразява не просто идеята за виновност, а в някои но-
возаветни свои употреби визира такова сериозно нарушение на моралния 
ред, което изисква провинилият се да бъде предаден на огнената геена. 
Сравни ексцерптите от Стария завет: „Който хули баща си или майка си, 
да бъде умъртвен“; „Който злослови баща си и майка си, да бъде предаден 
на смърт“, но в Новия завет, Мат. 5: 22, безпричинната обида към ближния 
налага нормата „виновен ще бъде за геената огнена“ (Библия/Bibliya 1982: 
82, 133, 1199). Според казуса в ЦИАИ 1160 за обида на син към баща също 
се предвижда смъртно наказание, въведено с типичната наказателна фор-
мула ñüìðüò·þ äà óìðåòü, θανάθῳ θανατούσθω, която остава разпознаваем 
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признак на старозаветното право. Тя следва еврейския текст и е изградена 
на принципа на етимологическата фигура, запазена и в славянския превод. 
Казусът съответства на 151-во правило в НК (Cotelerius 1677: 93). В гръц-
кия текст се използва глаголът ὑβρίζω, който заедно със съществителното 
ὕβρις означава основно понятие на гръко-римското право: тежка, грани-
чеща със светотатство обида. Глаголът ὑβρίζω се предава с два глагола във 
всички преписи на ПсЗ: õ¹ë¸òè и çëîñëîâ¸òè (вариант îçëîñëîâèòè). Староза-

ветният правен норматив е допълнен с алтернативна покайна схема, но 
конкретните ѝ елементи се посочват само в някои преписи. Самият НК 
уточнява, че при искрено разкаяние канонът следва да накаже провинилия 
се по подходящ начин – κανονιζέσθω κανόνα πρέποντα, и след това опре-
деля едногодишна епитимия и 100 поклона на ден (от гр. ἐπιτίμια, ἐπιτίμιον 
‘църковна забрана или наказание, които свещенослужителят като духовен 
лечител налага на каещите се християни за изцеление на греха’). В ЦИАИ 
1160 е добавено изискването за родителска прошка, в което проличава 
отгласът от библейския мотив за блудния син и разкаянието му (Лук. 15: 
11–32 ). На фона на казусите за обида срещу родител обидата на син към 
майка е заклеймена чрез народния израз „по-добре да не се е раждал“: ñí Ѓú 

à„ùå îˆñêðúáèòü ìòЃðú ñâî©, ëó÷øå†å áè å„ìó íå ðîäèòè ñ. Грехът стои толкова ви-

соко в аксиологичната йерархия, че е равносилен на смърт, заличаване от 
лицето на земята, несъществуване. 

– Изх. 21: 15 третира казуса дете да удари баща си или майка си. 
Според Стария завет наказанието отново е смърт. Допълнението в ПсЗ 
уточнява средството, с което е извършено наказуемото деяние (äðýâî), и 

замества смъртната присъда с членовредителното отрязване на ръката (χει-
ροκοπέω). Гръцкият съответник е правило 152-ро в НК, предадено без про-
мени в славянския текст и без покайна алтернатива (Cotelerius 1677: 93–
94). Отрязването на едната или двете ръце е типично за византийското 
светско законодателство в Еклогата и Прохирона. При него се спазва 
принципът на хармонизираното спрямо престъплението наказание и вдиг-
налият ръка срещу родителя си губи ръката си (подобни примери в Про-
хирона 39: 82 и в Еклогата 17: 5 и др. – Щапов/Shchapov 2011: 48; Zepos 
1962: 226).  

– Последните разсъждения за възпитанието на децата и родителската 
отговорност във финала на приведения по-горе текст също имат своя про-
тотип в Стария завет и по-специално във Втор. 22: 18–21, където непо-
корството на сина към родителите се наказва със старозаветното побиване 
с камъни до умъртвяване на виновника. Тази сурова мярка се прилага само 
ако въпреки увещанията на родителите той не поправи нрава и постъпките 
си. В славянските преписи наказателната мярка е породила разночетения: 
à„ùå ë· ò íå ïîñëóøàåU¡, ñàìú òúè‘ äà ó„ìðåU¡ åæå òâîðèU¡ (ñà‘ìü òú” ¹„çðè‘òü å„æå òâî‘ðèU). 
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Те разкриват тълкуване в духа на християнската ценностна система за не-
насилие и против отнемането на живот.  

Следователно микротекстовата единица W ðîäèòåëåa¡ è„ î„ ÷äýa¡. ïðàâèëî 
отразява съжителството на византийското светско и канонично право до 
създаването на компилации, в които се натрупват казуси от различни прав-
ни системи – Стария завет, византийското светско право и византийската 
покайна дисциплина. Те взаимно се допълват, обобщавайки познавателния 
и етичния опит на човечеството в различни исторически периоди. Целта 
на компилацията е да се утвърди превесът на каноничното над светското 
законодателство и да се осигури покайна алтернатива в духа на християн-
ските ценности. Основни морални изисквания към децата са почитта, ува-
жението и послушанието спрямо родителите като безалтернативен импе-
ратив. Задълженията на родителите са правилното възпитание в Божия за-
кон, справедливостта и адекватното наказание в случай на нарушение на 
ценностния ред. Наред с юридическата норма във вид на светско наказа-
ние или църковна епитимия текстът борави с универсални морални катего-
рии, изразени езиково чрез метафори, алегории, символи, паремиологичен 
дискурс. Морализаторският елемент е застъпен в поредица от сентенци-
озни изрази с разбираемо звучене и силен катехитично-възпитателен тон: 

– Изразът à„ùå ëèF¡ ðîäèòåë·å ãíýâà©ò ñ, í© çàêîO¡ íå ãíýâàåò ñ извежда 
върховенството на Божия закон – висш регулатор и въплъщение на съвър-
шената справедливост, надсоциална и неподвластна на човешките страсти. 

– Почитта към родителите се мотивира със символите на светлината и 
живота, които родителят дава на детето: ïîíE¡å ðîäèòåëú å„ãî ïîäàëú åˆñòú å„ìó 

ñâýòú è æèâîU¡. Сакралното отношение родител–дете е съизмеримо с най-

святото отношение между човека и Бог като създател и отец на всички. 
– Постулатът за равна любов към децата взема за пример Божията лю-

бов към всеки човек и равенството на хората пред Бога: è„áî’ è„ ãzü íàøú ¶zñ õzñ. 

è„ ÷äwN¡ è„ þí¥N¡ íàñàäèëú åˆñòú âèDìàà’. è„ íåâè‘äèìàà âúñýN¡ ïîäàëú å„ñòú. 

– Тезата за по-голямата роля на духовното спрямо биологичното род-

ство като сакрално отношение, създадено чрез тайнството кръщение, води 
до следния сентенциозен израз, повторен на две места в ЦИАИ 1160, л. 42а 
и 79б: òýëåñí¥a¡ áî ðîäèòåë·è êëòâà è„ñêîðåíýâàå¡U § î„ñíîâàí·à, à äõЌwâí¥¡a äЌø© 

ïîãóáëýåU¡; à„ùå áî ïî ïëúòè ðîäè‘òåë·è êëòâà î„ñíîâàí·à è„ñêîðåíýâàå¡U ÷äîìü. êîë-

ìè ïà÷å äõЌîâí¥ wˆöz è„ âðà‘÷ äøЌåâí¥. àùå êòî ïðîãíý‘âàåòü. ÷òî ¹„áî á©äåòü 

w„ ñè‘õ° í©† ãî‘ðå.$ Сходен цитат се открива в Берлинския сборник – ръкопис 

от началото на XIV в., създаден в Лесновския манастир в Северна Маке-
дония. Тук в текстовата единица Ñëîâî êàêî ïîäîáàåòü äýòåìü ÷èñòè ðîäèòåëå 
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ñâîå ïà÷å äøzå ñâîå, идентифицирана като ексцерпт от Хомилията на монах 

Антиохий De honore parentum, се чете: ïèñàíî áî åT¡ wz÷à êë©òâà íåïîêîðèâà ñzíà 

ñ¹øèòü. à ìòzðíà èñüêîðåíèòü (Миклас и др./Miklas et al. 2006: 96–99). Тема-
та за клетвата на родителя при непокорство на сина търпи вариации. В 
ценностната йерархия най-силна е тази на духовните родители, защото 
погубва душата, докато клетвата на биологичните родители лишава лич-
ността от нейните корени, т.е. от интегритет и идентичност, метафорично 
изсушава, изкоренява1. 

II. Толкова обемен източник от разнородни правила не може да не 
страда от липса на системност и повторение на някои от нормите. Темата 
за родителите и децата продължава в отделни правила, които в молдовския 
ръкопис са обособени в две глави без специални названия.  

Основен текст по BAR Ms.Slav. 636, 94а– 96а, с разночетения по ЦИАИ 
1160, л. 82б–84а.  

94а. ¿zä. Àùå ê†òî ðî‘äèU ÷ ‘äà, íè õðà‘íèU íè ïè‘òàåU èa. ÿ„êî äëú‘æíè ñ©U. í†© õî‘ùåU 
èa î„ñòà‘âèòè þˆí¥. è„ §è‘òè äà ïîñòðèæåU ñ à„íà‘»åìà òàêî’âààãî è„ è„æå àˆùå ïîñòðè‘æåU 
å„ãî (è){ À è„æå àˆùå íåáðý‘æåí·åìü ñâî ” ÷ ‘äà íå íàêà‘ç¹åU èˆõæå ðî‘äèëü åT¡. è„ áæz·þ 
ñòðà‘õ¹ íå ¹ˆ÷èòü (èõü). åˆæå õîäè‘òè è„ìü ïî è„ñòèííîì¹ ï©‘òè õðT¡ò·à‘íñêîì¹. è„ 
§øàà‘òè ñ è„ ¹„ñòðà‘íýòè ñ § âúñý‘êîãî ï©‘òè ðàçâðà‘ùåíà. (добавено áë©äà è„ 
êðàDá¥. è„ õ¥ùåí·à) è„ èˆãð¥, è„ ïëñà‘í·à, è „íåïðàâD¥ âúñý‘ê¥. à„íà‘»åìà 94б 

òàêw’â¥ ðwäè‘òåë. íå íàêà‘ç¹ùèa íè ¹„÷ ‘ùèa ñâîà” ÷ ‘äà ñòðà‘õ¹ áЌæ·þ. ñ©D áw’ 
ñòðàøí¥è ïð·è‘ì©U, è„ wˆãíü âý‘÷í¥è íàñëý‘ä U ê¹‘ïíî è„ ñú ñâîè‡ìè ÷ ‘ä¥, è„õæå 
ðw‘äèø è„ çëý” âúñïè‘òàø{ ¿zå. Èæå à„ùå ïî ëþ‘áâè ïëúòú‘ñòýè ñâîà” ÷ ‘äà 
ñêâðúíîñëî‘â·¹ è„ áë ‘äè ¹„÷èU. è„ òàêwâàà ñëwâåñà” ïð·å‡ìëåU § íèa. àˆ íå íàêà‘ç¹U èa 
å„æå § þ„íî‘ñòè âýçäàà‡òè äëú‘æí© ÷ú‘ñòú ðwäè‘òåëåìü. è„ ñòà‘ðýèøîì¹ áðà‘ò¹ è„ 
ñå‘ñòðý. òàêw’â¥ ðwäè‘òåë à„íà‘»åìà{ Ðwäè‘òåë·å æå (àùå êòî) íåðà‘âíî ñâîà” 
÷ ‘äà ëþ‘á U è„ íàêà‘ç¹U. í†© å„äè‘íî ëþ‘á U, àˆ äð¹‘ãîå íåíàâè‘äòü. è„ëè’ ñâîà” èˆìýí·à 
íåðà‘âíî ðàçDà U èˆìü, à„íà‘»åìà. Ìíw‘æèöå© àˆùå å„äè‘íî § ÷ D ë©êà‘âî á©‘äåU 95а è„ 
çëî”. äà íàêà‘ç¹åU åã‡î §öú è„ ìà‘òè. à„ùå ëè’ íå ïîñë¹‘øàåòü, ò†î ñà‘ìî òî” ÷ D 
ïî÷ðú‘ïåòü çëàà”. à„ùå ëè’ ïðî‘ñèU § î„özà (wˆözó) ÷ò†î ëèø°øå § è„ìàí·à ðwäè‘òåëíý, äà 
íå äàT¡ (ñ) å„ì¹’. í†© åˆëèêî íà ðàçäýëå‘íè ðà‘âíî ñú èˆíýìè ÷ ‘ä¥ ñâîè‘ìè ðwäè‘òåëú 
äà è„ ñå‘ì¹ äàT¡. À æå‘í°ñêîì¹ ïî‘ë¹ ïîâå‘ëýâàåN ñ¹‘ãóáî äà äàåU ñ èˆìü § 
ðwäè‘òåëíýãî è„ìà‘í·à. ÿ„êî íå‘ìîùíý ñ©‘ùè ÷ ‘ñòè æå‘íñòýè. òý‘ìæå ìí†îãî ïà‘÷å § ñèa 
ïå‘ùè ñ ïîDáà‘åU ðwäè‘òåëåìü. è„ w„ äàðîâà‘íè, è„ î„ ÷ ‘ñòè, è„ w„ áðà‘öý. àù‡å ëè æå êò†î 
§ ðwäè‘òåë·è íå ðà‘äèU w„ ñèa, ãðýa ñåáý’ âåëè‘êú ñúáè‘ðàåòü{ Âúñý‘êîì¹ æå ðîäè‘òåëþ 
ïîDáà‘åU ñâîå„ãî’ ñízà æåíè‘òè å„ãäà’ ñêîí÷à‘åò ñ âú‘çðàñò¹ å„ãî’ ëýòü, åz¶. 95б à„ äú‘ùåðè, 
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ëýU‘ âz¶. ñå“ áî åT¡ çà‘êwíú èˆñòèíí¥è. àˆùå ëè æå íà íåáðý‘æåíè ðwäè‘òåëíý ïðýè‘ä©U 
ëýòà” ¹ˆçà‘êwíåíàà ñíz¹ å„ãî’ è„ëè’ äú‘ùåðè, è„ ñúë¹‘÷èò ñ ñúáë©‘äèU å„äèíîì¹ § ñèa. 
òú” ñú“è ãðýa íà ðwäè‘òåëåa åT¡. àˆùå ëè æå äú‘ùè íå è„ å†ùå ëý‘ò¥ ñ©‘ùè, âz¶. è„ëè’ ñízú íå 
è„ åˆùå ñ¥“è ëý‘ò¥, åz¶. è„ àˆùå ñúáë©‘äèòü å„äè‘íü § ñèa òà‘êî. ò†î ãðýa òú“è åT¡ íà 
òâî‘ðùàãî èˆ. è„ ãíý‘âü § ãzà ïð·è‘ìåU. Àùå êòî” î„ñòà‘âèòü ñâîå†ãî ðwDèòåëý ñòà‘ðà ñ©‘ùà 
è„ íå‘ìîùíà. à„ íå ïî÷è‘òàåU è„ õðà‘íèU å„ãî, í†© §è‘äåU ïîñòðè‘ùè ñ áåçü ïîâåëý‘í·à ñâîå„ãî’ 
ðwäè‘òåë. à„íà‘»åìà ñå‘ãî è„ ïîñòðè‘¤à©ùàãî èˆ. Àùå ëè’ è„ìàU òú” ðîäè‘òåëú è„ äðó‘ãàà 
÷äà”. è„ äîâî‘ëåíü åT¡ î„ è„ìý‘ 96а íè è„ î„ ïîêî‘è. äîáðî’ åT¡ î„ñòà‘âèòè ñâîå’ ÷ ‘äî è‡òè è„ 
ïîñòðè‘ùè ñ. å„äà’ êà‘êî ñúâðú‘øåíü á©‘äåU ðà‘áú áæz¶è, è„ ïð·è‘ìåU òú” ìúçä© § ãzà 
÷ ‘äà ðàäè’ ñâîå„ãî’ äî‘áðàãî. å„ãîæå ðî‘äè è„ âúñïè‘òà è„ íàêà‘çà äîáðý’ î„ ãzè{  

Групата правила внася нов елемент с акцента върху родителската отго-
ворност и съответстващата наказателна мярка – анатемата – висше цър-
ковно наказание със символичен смисъл (DEM 1997: 63; ODB 1: 89). Тер-
минът с гръцки произход ἀνάθεμα е равносилен на проклятие, при което 
грешникът не просто е изключен от култово общуване, но е изпратен в ада 
при Дявола, няма опрощение за греха му и след смъртта тялото му не се 
декомпозира по обичайния начин. В сравнение с нея така наречените екс-
комуникации, отлъчването от църквата или от причастието (îòúë©÷èòè, 
ἀφορίζω), са по-леки. Анатемата най-често е публична и се налага от архи-
ерей срещу обществено значими престъпления, например вероотстъпни-
чество и ерес. Анатемосаният е отхвърлен от християнската общност и 
върху него и рода му тежат клеймо на позор и цяла серия от социални 
забрани. В ПсЗ много често анатема се прилага за явления от реалната 
битова практика. В случая поредицата от анатеми се отнася до неспазва-
нето на родителския дълг за грижа и отглеждане на малките деца. Встъп-
ването в монашество не е причина за отказ от родителски задължения и 
анатема се произнася дори върху духовника, осъществил обета. Грижата 
за физическо отглеждане и закрила (õðàíèòè, ïèòàòè) не са достатъчни. 

Втори кръг задължения са свързани с правилното възпитание от ранна въз-
раст, § þíîñòè. Аксиологичната йерархия започва с най-важното – страх от 

Бога и съблюдаване на истинския християнски път, който е в опозиция с 
развратния път. Белезите на неправеден живот са изразени чрез поредица 
от субстантивна лексика, която разкрива конкретни непристойни деяния: 
áë©äà è„ êðàDá¥. è„ õ¥ùåí·à. è„ èˆãð¥, è„ ïëñà‘í·à, è „íåïðàâD¥ âúñý‘ê¥, а два мета-

форични глагола îøàÿòè ñ ‘въздържам се, избягвам, отдалечавам се от 

нещо’ и ¹ñòðàíÿòè ñ ‘стоя встрани от, разграничавам се от нещо’ задават 

морални предписания за избягването им. Неправилното възпитание и лип-
сата на строгост в налагането на християнски морал е грях на родителя, за  
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който отново се предвижда най-тежко наказание – Страшният съд и адът, 
вечният огън или огнената геена: ñ©D áw’ ñòðàøí¥è ïð·è‘ì©U, è„ wˆãíü âý‘÷í¥è 

íàñëý‘äU ê¹‘ïíî è„ ñú ñâîè‡ìè ÷ ‘ä¥. Родителите не трябва да дават лош при-

мер, като учат децата си на ñêâðüíîñëîâèÿ и áëäè, нито да заимстват от тях 

подобни дела. В синкретизма на средновековното мислене двете лексеми 
имат обобщаващ характер и полифункционалност. Те назовават всякаква 
форма на морална нечистота, всякакво отклонение от Божия закон (сроден 
глагол от корена áëä- е áëäîñëîâèòè ‘празнословя, пустословя, говоря 

глупости, злословя’, καταλαλέω; в ПсЗ развива еднокоренна лексикална 
група áëäîñëîâüöü, áëäü, áëäîñëîâèÿ). 

Втори съществен момент е обвързването на изследваната аксиосфера с 
нормите на наследственото право.  

Първият постулат е този за равна родителска любов към всяко от деца-
та и за равен дял от семейното имущество. При това нормата е изразена 
както със силата на църковната анатема, ако този принцип не е спазен, та-
ка и с детайлизацията на отделни казуси по гражданското законодателст-
во. Принципът за равна подялба трябва да се спазва дори когато едното 
или няколко от децата са зли и лукави именно поради непрестанно дейст-
ващата възможност за покаяние, която е дадена на всеки християнин. 
Ë©êàâú, ë©êàâüñòâî за гр. πονηρός, πονηρία се употребяват още в Кирило-

Методиевите преводи и са тясно обвързани с християнската нравственост 
(Славова/Slavova 1989: 72). Според концептуалната система на християн-
ството покаянието е единственият път към духовното спасение. То е тер-
минът център на семантично поле от лексеми и конотации, обгръщащи це-
лия човешки опит, подчинен и вдъхновен от ежедневното общуване с Бо-
га. Именно разбирането, че разкаянието и прошката са изначални хрис-
тиянски категории, допуска лошият син да стои наравно с останалите 
деца. Не може да получи обаче по-голяма част от имуществото. Възмож-
ността за корекция на лошото поведение се допълва от заплахата за въз-
мездие злото да срещне зло: à„ùå ëè’ íå ïîñë¹‘øàåòü, ò†î ñà‘ìî òî” ÷ D ïî÷ðú‘ïåòü 

çëàà”. Ясен е отзвукът от нормите на обичайното право и идеята за възмез-

дие. 

Следващият казус намира оправдание не в обичайното, а в римо-визан-
тийското право. Принципът наследственият дял за женския пол да е две 
части (ñ¹‘ãóáî, δίμοιρον, равно на 2/3 от общото наследство – 154 НК) с мо-

тива, че жената е слабият пол, исторически възхожда към така наречения 
римски закон Lex Falcidia и се прилага в урегулирането на наследствено-
имуществените отношения. Но определената една четвърт част, от която  
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според римския закон и Институциите на Юстиниан наследникът не може 
да бъде лишен, впоследствие става една трета – το τρίτον (Freshfield 1928: 
106, 1931: 16; Houben 2002: 146). По този повод се подчертава особената 
отговорност на родителя да задоми дъщеря си, като осигури предбрачни 
дарове, зестра и уреди самия брак: òý‘ìæå ìí†îãî ïà‘÷å § ñèa ïå‘ùè ñ ïîDáà‘åU ðw-

äè‘òåëåìü. è„ w„ äàðîâà‘íè, è„ î„ ÷ ‘ñòè, è„ w„ áðà‘öý. àù‡å ëè æå êò†î § ðwäè‘òåë·è íå 

ðà‘äèU w„ ñèa, ãðýa ñåáý’ âåëè‘êú ñúáè‘ðàåòü{. Отново нормата е подложена на най-

строгия коректив на църковното право и небрежността на родителя, него-
вото íåðàäåíè¬, се определя като голям грях. 

Следствие от горния казус са уточненията за възрастта на момъка и де-
войката, при която може да се сключи законен брак: 15 години за лице от 
мъжки и 12 за лице от женски пол (сравни в двата най-популярни светски 
източника, преведени на славянски: в славянската Еклога стои ãz¶ –13 г. за 

момичето; в Прохирона момчето трябва да е навършило 14 г. – Щапов/ 
Shchapov 2011: 18; Zepos 1962: 125). Въпросът за пълнолетието е решен 
въз основа на светските законови регламентации и ромейските традиции. 
Текстът допълва нормата с изискването именно родителят да е отговорен 
за съблюдаването на истинския закон ñå“ áî åT¡ çà‘êwíú èˆñòèíí¥è. Блудството 

(най-общо загуба на непорочност и девственост) на някое от децата пора-
ди това, че родителят не се е погрижил за брака му в узаконения срок, е 
грях на самия родител. 

В текста е застъпен принципът на реципрочност и взаимна отговорност 
между родител и дете. Както родител не трябва да изоставя децата си по-
ради желание да встъпи в манастир, така децата нямат право да изоставят 
старите и немощни родители, за да приемат монашески постриг. Нака-
занието е идентично – анатема върху лицето и духовника, извършил обре-
да. Всъщност във втората група правила това е единственото правило, кое-
то разглежда отговорностите в обратната релация на деца към родители. 
Причината за въвеждането му очевидно са казусите за монашеския статус, 
свързан с пълно себеотрицание и скъсване със земния живот, в това число 
със задълженията към рода и семейството. Решенията на текста са в полза 
на взаимната грижа и почит, независимо че монашеското служение е вис-
ша форма на отдаденост към Бога и постигане на съвършенство. В същото 
време правилата се отличават с практическа целесъобразност и стремеж да 
се осигурят основни защитни механизми в родовия свят. Ето защо накрая 
на текста се посочва, че ако има друго дете, родителят следва да даде бла-
гословия за замонашване, защото чрез монашеския обет на някое от децата 
си ще се приближи до Бога и ще получи духовна награда (ìüçäà ‘плата, 

възнаграждение’, контекстово изцяло в преносно значение).  
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В заключение може да обобщим, че изследваният юридически образец 
дава представа за аксиосферата „родители – деца“ чрез ясни ценностни 
константи. Те позволяват тя да се подреди в хоризонтална релация на два-
та субекта и във вертикална скала в пряка връзка с бита, религиозния опит, 
мирогледа, колективната културна памет и народните традиции в сред-
новековното общество. В същото време общата християнска идентичност, 
която в тази епоха е по-важна от етнокултурната специфика, превръща 
текстовете в универсално „социално огледало“ за православните славян-
ски и неславянските народи на Балканите, сред които тези текстове са се 
разпространявали. Нравствените ценности в аксиосферата се подчиняват 
на Божия закон – полифункционална надтерминологична категория, която 
признава върховенството на религията и вярата, прилагайки ги в родовия 
свят. Това са почит, уважение и послушание от деца към родители и по-
възрастни братя и сестри; от родители към деца – физическо отглеждане и 
преди всичко християнско възпитание от най-ранна възраст (§ þ„íî‘ñòè âýç-

äàà‡òè äëú‘æí© ÷ú‘ñòú ðwäè‘òåëåìü), осигуряване на социален статус чрез 

брака и наследството. Християнският морал е не само коректив за разгра-
ничаване на своето от чуждото, на правилното от грешното, но задава ос-
новата за създаване на силна общност, в която моралът е закон. Оттук мо-
же да дадем още един отговор защо самият юридически образец става тол-
кова популярен – чрез писменото наследство той възпроизвежда механиз-
мите за съхранение на православната идентичност особено в условията на 
османското владичество, когато е апогеят на преписването му. Езикът му 
има собствена културна семиотика, отличаваща се със синкретизъм на 
отделната лексикална единица или колокация, които обобщават понятия 
от етнокултурната бинарност (опозициите äîáðú – çúëú, ë©êàâú; ìüçäà – 

ãðýõú, ëþáèòè – âúçíåíàâèäýòè; представата за дълг чрез изразите äëúæüíú 

åñòú, âýçäàÿòè äëúæí© ÷üñòü). Особено място заема християнската идио-

матика, на места съчетана с фолклорната стилистика: ñòðàõú áîæèè, îãíü 

âý÷üíûè, ãååíà îãíåíà, ñ©äú ñòðàøüíûè, áЃú å„ãî äà ñúáëþäåU¡ и др. Текстът 

отвежда към пластовете културно съзнание и разкрива системата от въз-
гледи, чрез която се осъществява стабилност на духовната сфера, възпро-
изводимост и трансмисия на нейните основни ценности. 

 
БЕЛЕЖКИ / NOTES 

1 Темата за благословията и клетвата на родителя е застъпена във византий-
ската Еклога и нейния славянски превод: ìîëèòâà áî wò÷à ¹òâåðæà¬òü äîìú, êëò-

âà æå ìàòåðí èñêîðåí¬òü îñíîâàíèÿ // εὐχὴ γὰρ πατρὸς στηρίξει οἰκους τέκνων, κατά-

ρα δὲ μητρὸς ἐκριζοῖ θεμέλια (Щапов/Shchapov 2011: 21; Burgmann 1983: 176–177).  
 



Аксиосферата „отношения между родители и деца“ в един средновековен юридически ...  
 

 69 

Това още веднъж доказва общохристиянските етични измерения на фразеологията 
и паремиологията, както влиянието на авторитетните византийски образци на пра-
вото върху славянските текстове. 
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РЕЗЮМЕ 
Основната цел на настоящата статия е да се анализират и публикуват тема-

тически свързани ексцерпти от така наречения псевдо-Зонарин номоканон, отна-
сящи се до отношенията между родители и деца. Славянският превод съхранява 
всички черти на византийския прототип, една от които е силното присъствие на 
черти от ежедневния живот на широки социални групи. Изследваната аксиосфера 
показва стабилност по отношение на християнските ценности. От страна на роди-
телите към децата това са: физическо отглеждане и преди всичко християнско 
възпитание от най-ранна възраст, осигуряване на социален статус чрез брака и 
наследяването; от страна на децата – почит, уважение и подчинение на родители-
те и по-възрастните братя и сестри. Езикът на ексцерптите притежава своя собст-
вена културна семиотика. Той се отличава със синкретизъм на отделната лекси-
кална единица или съчетание, които обобщават концепти от етнокултурната би-
нарност (опозициите äîáðú – çúëú, ë©êàâú; ìüçäà – ãðýõú, ëþáèòè – âúçíåíàâèäý-

òè; понятието за чест). Специално място заема християнската идиоматика, съчета-

на с народно-разговорни и фолклорни изрази: ñòðàõú áîæèè, îãíü âý÷üíûè, ãååíà îã-

íåíà, ñ©äú ñòðàøüíûè, áЃú å„ãî äà ñúáëþäåU¡. 

Ключови думи: Номоканон на Котелерий, християнски ценности, семиотика 
на средновековния юридически текст 
 
 
 Проф. д.ф.н. Марияна Цибранска-Костова 
Секция за история на българския език 
Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“ при БАН 
бул. „Шипченски проход“ 52, бл. 17, 1113 София, България 
 
 

 Prof. D.Sc. Mariyana Tsibranska-Kostova  
Department of History of Bulgarian Language 

Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences 
52 Shipchenski prohod, Bl. 17, 1113 Sofia, Bulgaria 


