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Целта на статията е да изведе някои закономерности при превода и рецепция-

та в славянския свят на един от най-значимите византийски правни паметници – 
Procheiros nomos (870–879/ 907). Без претенцията за изчерпателност, тя привежда 
илюстративни примери в областта на терминологията на римското право, превода 
на думите с чужд произход и отделни прояви на синонимия. Примерите подкре-
пят работата хипотеза: че преводът на Прохирона е подчинен на стремежа към из-
коваване на домашна правна терминология и редуциране на лексиката с чужд  
произход; използва се предходната преводаческа традиция, утвърдена с първия 
преводен номоканон на св. Методий от края на IX в. и с преславската традиция на 
Номоканона от 14 титула от началото на X в.; преводът на Прохирона е плод на 
екипната работа на славянски книжовници, специализирали се в сложната правна  
материя. Създава се специфичен дискурс, който в бъдеще би следвало да се син-
хронизира с историческите факти за по-точна локализация на самия превод и за 
уточняването на преводаческия кръг, в който възниква той. 

Ключови думи: Прохирон/Закон градски, славянска юридическа лексика, тер-
минология на римското и византийското право, превод  
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The article aims at formulating regularities in the translation and the Slavic recep-
tion of one of the most important Byzantine legal compendiums – Procheiros nomos 
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(870–879/907). Without aiming to be exhaustive, the study provides illustrative exam-
ples of Roman legal terminology, the translation of words of foreign origin and cases of 
synonymy. The material supports the working hypothesis that: the studied translation 
aims at forging domestic legal terminology and reducing the use of foreign-language 
vocabulary; the authors used the previous translation tradition established with the first 
Slavonic Nomocanon translated by St. Methodius in the late 9th century and the Preslav 
Nomocanon in 14th titles from the very beginning of the 10th century; the Slavonic Pro-
chiron was the result of the teamwork of Slavic scholars who had specialised in com-
plex legal matters. A specific discourse is established which may be aligned with the 
historical data in the future, thus enabling researchers to localise more precisely the 
translation and to specify the translators’ circle in which it was made.       

Keywords: Prochiron/Civil Law, Slavic juridical lexis, Roman and Byzantine legal 
terminology, translation 

 
Преводните текстове съставляват съществената част от книжовната 

продукция на славянския Юг поради изключителното място, което рецеп-
цията на цялостния византийски цивилизационен модел заема в полити-
ческото, общественото и културното пространство на средновековна Бъл-
гария и Сърбия и в приобщаването им към така наречената Византийска 
общност (Byzantine Commonwealth). Има области, в които преводът се на-
товарва с изключително значение за развитието на самата област и за съз-
даването на специфичен езиков дискурс на принадлежащите към нея текс-
тове. Такава самостойна сфера от книжнината е средновековният юриди-
чески текст.  

В следващите редове си поставяме за задача да представим с примери 
отделни явления на превода в един емблематичен правен паметник – ви-
зантийския Πρόχειρος νόμος – Прохирон, или Закон градски, както този 
правен свод се назовава в славянския свят. Гръцкият оригинал обикновено 
се датира между 870–879 (според някои учени 907 г.) и възниква при съуп-
равлението на император Василий I Македонец и синовете му Константин 
(починал 879 г.) и Лъв, бъдещия император Лъв VI Мъдри (886–912). Това 
е един от официалните нормативни актове за императорската юрисдикция 
на Македонската династия с практическата функция на ръководство и 
учебно пособие за съдебната власт (Паев/Paev 2013: 67–68; Schminck 1986: 
55–107; Schminck 2015: 275–290; Van Bochove 1996: 33–34; Freshfield 1928).  

Прохиронът (нататък само П) има самостоятелна преводаческа тради-
ция в славянския Юг. В епохата на Първото българско царство са преведе-
ни само части от него, а обширното му Предисловие никога не е превежда-
но сред славяните. Руската традиция също не познава пълен П преди XIII 
в. (Корогодина/Korogodina 2017: 217). Според най-популярното мнение 
преводът на цялостния П с всички негови 40 титула възниква именно в на-
чалото на това столетие сред южните славяни за нуждите на новоучреде-
ната Сръбска архиепископия през 1219–1220 г. и с активното участие на 
св. Сава Сръбски (1175–1236). Той се помества като 55-а глава в Южно-
славянската кръмчая с тълкования. Самата кръмчая е най-значимият и 
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най-зрелият юридически сборник, създаден след епохата на първите юри-
дически преводи на славяните от зората на възникването на славянската 
писменост през IX–X в.; тя е истинска конституция за България и Сърбия 
през Средновековието, акт на идеологическо и вероизподно самоопределе-
ние в една динамична и неспокойна епоха на политически превратности в 
условията на Латинската империя на Балканите. Всяка текстова единица в 
състава ѝ има определена литургико-догматическа, юридико-администра-
тивна, идейна и филологическа значимост. Ето защо изследването на от-
крояващи се преводачески явления в П би съдействало за изясняването на 
интердисциплинарни въпроси, сред които проблемите за отношенията 
между правото и политическата власт и тяхното езиково отражение в рела-
цията юридически текст – правен език са от особено значение за съвре-
менната научна представа как се е развивала средновековната правна ми-
съл в славянския свят. 

В помощ на подобно изследване са следните опорни източници: 1. 
Гръцкият текст на П по изданието на К. Е. Захарие фон Лингентал от 1837  
г., преиздаден от Й и П. Зепос с богат критически апарат (Von Linghental 
1837; Zepos 1962: 114–228 – нататък Z). 2. Най-ранният запазен славянски  
препис на П, несъмнено много близък до самия превод, представен в Ило-
вичката кормчая от 1262 г. Той е издаден фототипно от М. Петрович (Ïåò-

ðîâèћ/Petrović 1991 – íàòàòúê ÈÊ). Тези два източника ще бъдат използ-
вани за коментираните паралели между византийския П и преводния За-
кон градски. 

 

I. Термини на римо-византийското право  

Византийският П е плод на държавната императорска политика, но и 
на ценностната ориентация на Исаврийската династия към възстановяване 
на класическата юридическа култура от времето на Юстиниан I Велики 
(527–565) и неговия юридически корпус, получил научното название 
Corpus Iuris Civilis. Този аспект се отнася с особена сила до терминология-
та на римското и византийското право. От Античността до днес тя е еталон 
за висока правна ерудиция и е трябвало да се владее от всеки грамотен 
юрист и тълкувател. Славянските преводачи на П са имали нелеката зада-
ча да я преведат адекватно. В това поле възникват интересни съотношения 
между изконния и преводния термин, илюстрирани тук със следните под-
брани примери:  

Fiscus > ὁ φίσκος. От прякото значение ‘кош, сандък за пари’ в римско-
то право се развиват значенията ‘личната хазна на императора’, ‘държавен 
трезор’ (LS 1996: 1943; ЛР/LR 1990: 265). В П латинският термин е адап-
тиран към византийската фискална и финансова система. Славянските 
преводачи го изравняват контекстово със съкрOвIще, чиито референции са 

много повече. Така съкрOвIще назовава:  
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1. Имот, богатство, собственост, имущество, състояние и има за сино-
ними бOгAтьствO, IмѣнIѥ (τὰ πράγματα, οὐσία; δεσποτεία): женA брAкѹ сьстAв-
льшѹ се. вь нIщетѣ сѹщѹ мѹжевI. лежещAгO вь не IмѣнIA мѹжнA 5:51 
(πράγματα τοῦ ἀνδρὸς Ζ 1962: 129); етврьтOю есть бOгAтьствA мѹжнA 5:6 (τὸ 
τέταρτον μέρος τῆς οὐσίας τοῦ ἀνδρὸς Ζ 1962: 129) и др.  

2. СъкрOвIще назовава контекстово собствеността, която се ипотекира, 

залага срещу получаване на кредит: дльжнIцI мѹжнI. Aще скрOвIщA не 
Iмѣють 3:7 (εἰ μὴ ὑποτήκας ἔχωσιν Ζ 1962: 124). Съвременното семантично 

гнездо от финансови термини ипотека, ипотекирам, ипотекиране е изгра-
дено само от заемки, а в П са налице думи калки, близки до морфемната 
структура на гръцките мотивиращи термини, сравни: пOлOжIтI ‘депозирам, 

залагам срещу кредит’, ὑποθίθημι; пOлOженIѥ ‘вложение, депозиране, ипо-

тека’, ὑποθήκη; пOлOжIвꙑI, пOлAгAѭщII ‘вложител, депонент’, παραθέμενος. 

В 9.18 ὑποθίθημι и ἡ ὑποτήκη отново се превеждат с пOлOжIтI и пOлOженIѥ, 
а самият казус обявява за нищожен залог, който съпругът е направил на 
имуществото на жена си без нейно съгласие: Aще ѹбO мѹжь беꙁ вOле свOе 
жены пOлOжIть нѣгдѣ IмѣнI е. нетврьдO пOлOженÏ (...ὑπόθηται τὰ πράγματα 

αὐτης οὐκ ἔῤῥωται ἡ ὑποτήκη – Ζ 1962: 143). Очевидно преводачите са из-

ползвали разпространените преводни съответствия на ὑποθίθημι – пOлO-
жIтI, пOлAгAтI, известни от други преводни жанрове, но са им придали 

терминологично значение (Тасева/Taseva 2015: 153 и посочената там биб-
лиография).  

3. Славянските преводачи въвеждат терминологичното съчетание 
людьскOѥ съкрOвIще, за да означат трезора, обществената хазна, а гръцките 
съответствия са както φίσκος, така и по-честото τό δημόσιον (5.4, 11.6, 39, 
40 и др.). В това отношение е показателен примерът в 11.6. Той регламен-
тира условията за развод при доказано прелюбодейство на съпругата и 
сложната процедура за подялба на имуществото, което в случай на липса 
на деца от брака преминава в публичния трезор: вь людьскO скрOвIще пO 
ветхымь ꙁAкOнOмь вьꙁетI пOвелѣвAмь. Тук в самите гръцки преписи на П се 

появяват разночетенията τῷ δημοσίῳ, τῷ φίσκῳ (Z 1962: 147), но сла-
вянският текст остава устойчив в избора на съчетанието. Императорската 
хазна се назовава още цѣсAрьскOѥ съкрOвIще, въ цѣсAрьскOѥ нAше OсOбнO сък-
рOвIще, въ нAше съкрOвIще, εἰς τὸ θεῖον ἡμῶν ταμιεῖον (33:16 – Z 1962: 194, 

при което думата за хазна ταμεῖον отново е преведена със съкрOвIще, а при-

лагателното θεῖος буквално ‘божествен; свещен’ е отнесено към владетел-
ската институция). Преводаческите решения в това семантично поле сви-
детелстват за добре обмислен избор и устойчивост на лексикалния фонд. 
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Поначало прилагателното людьскꙑI е много чест елемент на атрибутивни 

терминологични съчетания с опорен гръцки еквивалент δημόσιος, които 
отразяват обществения характер на назоваваните обекти и институции, 
например нA людьсцѣмь сOUдIщI ‘пред градския съд’, ἐν δημοσίῳ δικασ-

τηρίῳ; вь людьскOUю тьмнIцOU ‘в обществения затвор’, ἐν δημοσίᾷ φρουρᾷ 

(27.21); ѿ людьскыхь ‘от хората, от гражданите’, παρὰ τοῦ δημοσίου; прI 
людскыхь члOвцѣхь ‘в присъствието на граждани’, δημοσίων προσώπων; 

людскыI дльгь ‘граждански дълг’, τοῦ δημοσίου χρέους; людскIѥ дAнI ‘об-

ществени данъци’, τὰ δημόσια; дори людьскь члOвѣкь ‘обикновен гражда-

нин’, ἰδιώτης; людьскOѥ нAпIсAнIѥ ‘обществен договор’ (38:55) и др. Всич-

ки те се развиват въз основа на прилагателното людьскъ ‘обществен, пуб-

личен’, така както събирателното людьѥ, вьсI людI обозначава гражданст-
вото, народа.  

Към ексцерпираните примери ще прибавим едно специфично превода-
ческо решение, което дословно следва гръцкия източник и поради това 
лексемата λογοθεσία е схваната като слOвOпOлOженIѥ, а не като трезора, дър-

жавните приходи. В казус 34.11 се говори за дълг към държавната хазна на 
роб или на неговия господар, времето за покриването на който се определя 
от княза и едва след изплащането му робът може да бъде свободен: Aще 
рAбь слOвOпOлOженIю ѡ кOI любO вIнѣ пOвIньнь бѹдеть (ἐὰν δὲ ὁ δοῦλος λογο-

θεσίοις ὑπόκειται…– Ζ 1962: 200). 
Codicillus > κωδίκελλος, кOдIкеллO ‘кодицил, допълнение към завеща-

ние според последната воля на завещателя’ (29.1). В думи от латински в П 
по правило ц се предава с к. Титулът за кодицилите е само с три разпоред-
би, но славянският превод е съумял да изясни разликата между завещание 
и кодицил, без да прибягва до усложнена терминология, и единственият 
непреведен термин е само този: грAнь. кѳ. ѡ̈ кOдIкел꙽лѣ. рекⸯше ѡ̈ 
I ̈спльннII ꙁAвѣтA. A꙯. кOдIкел꙽лO скAꙁAть се. недOстAвшAгO вь ꙁAвѣтѣ рAꙁѹмA 
ꙁAвѣщAвшемѹ нAпльннI (в превод – Кодицил се нарича допълнение към 

завещание, което е непълно). 

Peculium > τό πεκούλιον, OсOбнOѥ IмѣнIѥ. Терминологичното съчетание 

е еквивалентно на термина от римското право пекулий (Дюнан, Пишона/ 
Dunand, Pichonnaz 2007: 178). Той обозначава притежаваните вещи от не-
самостоятелно в юридически смисъл лице под власт или опека, които са 
му дадени да ги управлява и ползва, без да е техен собственик. Прила-
гателното OсOбьнъ ‘личен, частен, собствен’ съответства на гр. ἴδιος и може 

да се употреби самостоятелно. В 3.1 същото съчетание превежда τά πράγ-
ματα ἰδικῶς, но по-често е преводен еквивалент на посочения термин, а в 
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някои параграфи е и честотно концентриран, например в 14:7 се среща 3 
пъти: не пOслѣдѹть прOдAнOмѹ рAбѹ ѡсOбнO мѹ IмѣнI. тѣмже Aще рAбь 
ѹкрAдеть тO ѿ ѡсOбнAгO свOгO. I прѣIдеть кь кѹпIвшемѹ. I лIкOже пO прO-
дAнII гO прIбѹдеть кь ѡсOбнOмѹ гO IмѣнIю. ѿдAть се прOдAвшемѹ. рекше 
лIхвы. I Aже ѿ дѣль ѡсOбнAгO IмѣнIA рAбIA (Продаденият роб не се про-

дава заедно с притежаваните от него вещи (пекулия); затова, ако робът 
си присвои нещо от притежаваните вещи при сделката и то премине към 
купувача или ако след това се увеличи чрез труда на роба, приходът се 
връща на продавача – гр. текст у Z 1962: 153). Подобно е изложеното в 
цялата глава 22, например казус 1: ѺсOбнO IмѣнI в сѹщIхь пOдь влAстIю 
дѣтII AвлAтꙿ се (Пекулият се отнася до децата, които се намират под 

нечия власт). 
 
Lex Falcidia > φαλκίδιον, рAздѣлѥнIѥ. С тази общоупотребима и раз-

бираема дума славянските преводачи намират сполучливо решение да 
обозначат римския закон Lex Falcidia и термина φαλκίδιον ‘минималната 
част от наследството в размер на една трета, от която според закона нас- 
ледникът не може да бъде лишен от завещателя’ (Дюнан, Пишона/ Du-
nand, Pichonnaz 2007: 135): грAнь. лв. ѡ̈ рAꙁдѣленII. A꙯., περὶ φαλκιδίου (Z 

1962: 188). 
 

II. За думите с чужд произход  

Южнославянската кръмчая с тълкования възниква в специфичен кул-
турен контекст на възраждане на държавната и църковно-административ-
ната традиция. В запазената бележка послеслов на л. 396а в Иловичкия 
препис се дава един вид „идейна програма“ за необходимостта от новия 
превод: в ръцете на православното духовенство попада нов юридически 
свод, в чиито дълбини то може да се оглежда като в огледало, да усъвър-
шенства себе си и да учи паството. Отбелязва се също, че Номоканонът 
досега е бил помрачаван от облаците на елинския език и затова новият 
превод с тълкования на наш славянски език е призван да даде яснота, про-
свещение за разума и избавление от греховете (Срезневский/Sreznevskiy 
1875: 168). Оттук произтича преводаческата особеност на П да се дава пре-
вес на домашната лексика, която се натоварва с терминологични функции, 
и да се редуцира обемът на лексиката с чужд произход. Действително ду-
мите с чужд произход от гръцки и латински не са преобладаващи. Там, къ-
дето такава дума се е наложила, често става въпрос за стара чуждица, на-
влязла в славянските езици, без да е мотивирана от конкретния гръцки из-
точник. Подобен е случаят с повсеместното използване в П на вѣнO, от лат. 
venum-dare ‘зестра, вено, прикя’. Лексемата се среща в предходни пре-
водни кормчии (Илиевска/Ilievska 1999: 126). Навсякъде в гръцкия текст 
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на П срещу тази лексема стои προίξ; тя влиза в множество свободни и 
терминологични съчетания: състAвлÿтI, сътвOрIтI вѣнO, неOтъдAнO, нецѣне-
нO, OUцѣненO, въцѣненO вѣнO и др. Следователно е въведена поради широко-

то ѝ разпространение в говоримия език и налагането ѝ в писмената прак-
тика.  

Открояват се някои тематични полета, илюстрирани със следните 
подбрани примери: 

А) По традиция присъстват длъжностни наименования от църковната 
йерархия: äèàêîíú, διάκονος (5.2); åïèñêîïú, ἐπίσκοπος (15.2; 24.1 и др.); 

èåðýè, ἱερεύς (4.27); èïîäèàêîíú, ὑποδιάκονος (5.2); ìèòðîïîëèòú, μητροπολί-
της (15.2); ìúíèõú, μοναχός (24; 27.2); ïàòðèàðõú, πατριάρχης (33.15); ïðýç-
âèòåðú, πρεσβύτερος (5.2, 28.1) и др. 

Б) В категорията на властимащите лица, натоварени с административ-
но-управленски функции, на първо място по честота е фигурата на епарха: 
ἔπαρχος ‘градски управител, градоначалник’, поради което към нея се до-
бавя определението грAдьскꙑI пAрхъ или пAрхъ грAдA, ἔπαρχος τῆς πόλεως 
(1:13, 4:24, 38:9, 38:34 и др.). Прави впечатление, че титлата пAрхъ из-
рично се употребява при разрешаване на спорни казуси в Константинопол 
и не подлежи на замяна със славянски еквивалент поради тясното си 
специализиране. Производна лексема е ѥпAрьшьствO ‘длъжността на епар-

ха’, ἐπαρχότης, ἐπαρχία. Към названията за лица по ранг или социално по-
ложение следва да се отнесе латинският термин пAтрIкII < patricius, в гр. 

πατρίκος, както и производното пAтрIчьствO: Aще бѹдеть пAтрIкII I ̈ ще сы 
пOдь влAстIю ѡею. кѹпнO гдA прIIметь сьврьшенI пAтрIьствA. пOдь влAст-
Iю̈ ѡцA свOгO бытI IꙁбAвIть се (26.3). Лексемата обозначава най-общо бла-

городнически статус на лицето.  

В) Налице са термини реалии от византийската парична и администра-
тивна система, към които преводачите са се отнесли по различен начин. 
Така например в тематичната сфера на монетите и паричните единици 
славянският П използва злAтьнIкъ ‘жълтица, златна монета’ срещу νομίσ-

μα (10.5, 14.5 и др.). В преписи на П в Южна Италия контекстово на 
същото място стои aureus (Freshfield 1928: 115). Вариантност в славянския 
текст се появява само на едно място като отклонение от общия преводен 
модел с лексемата перперA (3:3), без опора в изходния гръцки текст: рекꙿше 
AкOже рее двѣстѣ перперь вьдAтI, τυχὸν σ´. νομισμάτων (Z 1962: 124). Из-

ползването на лексикален вариант отговаря на историческите факти за 
използване на перпери, или златици, на Балканите и особено през XIII в., 
по времето на Йоан Асен I (1218–1241), от чието управление датира и 
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единствената запазена златна монета (Радушев, Жеков/Radushev, Zhekov 
1999: 60–62). Материални реалии са още: лIтрA ‘литра; мярка за тегло, 

фунт, равен на 12 унции’, λίτρα: стA лIтрь злAтA, τὴν τῶν ρ´. τοῦ χρυσίου λιτ-

ρῶν (5:6); OUггII ‘угия, 1/12 от литрата’, οὐγγία < uncia. С употребата на 

последния термин е свързана една особеност на славянския П още от 
Иловичкия му препис – наличието на извънтекстови маргинални бележки 
с характера на експликативни глоси към неясните термини и реалии. В 
случая разпоредбата от 32:2 се пояснява чрез следната глоса: ЛIтрA IмAⷮ. Oв. 
ꙁлAтнIкA. I рAꙁдѣлAтꙿ се нA .вI. естI. ты же естI нAрIцAют се ꙋгꙿгII. едIнA 
ѹгг꙽IA IмAⷮ. ꙅ꙯. ꙁлAтнIкь (Литрата има 72 жълтици и се разделя на 12 

части; такава част се нарича угия, една угия има 6 жълтици). 

Г) Други административни термини. Ще се спрем само на три примера 
около лексемите грAммAтA, трAпезA, хAртII. 

ГрAммAтA, γράμματα, възприета във формата за мн.ч., се свързва с пред-

ставата за грамотност, умението да си служиш с писмеността. Това ос-
новно значение проличава в съчетанието грAммAтѫ OUмѣѩI, отнесено към 
грамотен човек, γράμματα ἐπιστάμενος (21:12). Налице е и производно име 
на лице грAмAтIкъ, придобило широко разпространение в славянската пис-

мена традиция с различни функции. В П преводачите назовават така само 
длъжността на нотариуса, νοτάριος< notarius ‘бързописец, писар, секретар, 
изготвящият завещания, договори и др. документи‘ (34.10). В същото 
време лексемата грAммAтA влиза в съчетания с изцяло терминологична 

функция, като: слOженIѥ грAмAть (9.12) e без точно гръцко съответствие, но 

контекстово съвпада по смисъл със συμβολή ‘писмен договор’, чрез който 
се установява размерът на зестрата и предбрачните дарове при сключване 
на брак. Същият смисъл е налице в израза вь дльжнѣI грAмAтѣ, ἐν δανειακῷ 

γραμματείῷ (9.20), с който се регламентират задълженията на съпругата, 
ако тя сключи договор със своя съпруг и подпише документ, че споделя 
ипотеката на мъжа си: Aще кOтOрAA женA вь дльжнѣI грAмAтѣ. свещAть 
свOмѹ мѹжевI. IлI пOдьпIшеть I свO бOгAтьствO IлI I себе пOвIнꙿнѹ ствO-
рIтI ꙁA нь. нIтOже ѹспѣть. Aще дрьжIть се грAмAтA. В 11: 17 рекше нA грA-
мAтѣ нAпIсAтI отново експлицира писмено изявление, създаване на писмен 

документ, в случая удостоверение за смъртта на воин, чиято жена преди 
получаването му няма право да сключи втори брак.  

ХAртII ‘писмен документ, договор’, χάρτης. Терминът е пряко свързан 

с горния. Примери: вьꙁьмы IмѣнI вь пOклAдежь I прѣдAвы пIсAнIмь 
дрѹгOмѹ нѣкOмѹ. не дOбрѣ ѿрIцAть се Iхꙿже вьꙁеть. Aще не прѣжⷣе прIнесеть 
хAртI нA пOкAꙁAнI. AкO дрѹгOмѹ сI прѣдAль сть (Ако някой е приел в 
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депозит имот и след това го е предал с писмен документ на друг човек, не 
може да отрича, че е получил депозита, и да отказва да го върне, под 
предлог че има писмен документ, удостоверяващ предаването на трето 
лице – 18:14, ἐγγράφως, τον χάρτην Ζ 1962: 164); въ хAртII ‘в писмен вид’, 

ἐν χάρτῃ (21:12). В един казус (28:2) писменият документ при встъпване в 
църковен ранг на епископа е назован пIсAнI срещу λίββελλον< libellus ‘за-

явление, молба’ (Z 1962: 182; Дюнан, Пишона/Dunand, Pichonnaz 2007: 
139). В титул 14:1 за продажбата и покупката преводачът оставя без 
превод израза εἰ δὲ διὰ ταβελλίονος γίνεται, от лат. tabella ‘писмен договор, 
документ’, tabellarius ‘писар, нотариус’, и го заменя с високочестотния, но 
общ термин за уреждане на сделка Aще же свѣщAнIмь бывAть (съвѣщA-
нIѥ, съвѣщAтI сѧ ‘договарям се, уреждам’). В същото време обаче в П 

присъстват и други длъжностни названия, при които грамотността е про-
фесионално задължение. Такива са: пAмѧтOпIсьць и пIсьць срещу χαρ-

τουλαρίος (15.6; в 11.7 пIсьць ‘който пише завещание’ за същото, но в 21.7 

за γραφεύς τῆς διαθήκης). Преводът в П отново разчита на домашен екви-
валент, докато хAртOUлAрII се пази както в Ефремовската кръмчая, така и в 

славянския превод на Еклогата (Щапов/Shchapov 2011: 127–128; Максимо-
вич/Maksimovich 2010: 494). Използваното в П длъжностно название е 
сполучливо и предава точно функцията на държавния чиновник архивар, 
който съхранява актове. 

ТрAпезA в П осъществява рядко терминологично значение ‘банка, са-

рафско, финансово сдружение’, аналогично на значението в съвременния 
гръцки, τράπεζα: Iже вь ѡбьщI сребрO прOдAI. не твOрIть ѡ̈бьщAA же свѣнь 
трAпеꙁы мѹ прIбывAють (19:16 τῆς τραπέζης, става въпрос за общите фи-

нансови начинания на участниците в търговското сдружение, наречено 
OбщIнA – Z 1962: 166; Freshfield 1928: 105). То се откроява на фона на зна-

ченията, познати на класическите старобългарски паметници, в които до-
минира или общоприетата битова употреба ‘трапеза, маса за хранене’, или 
литургическият термин за означение на светата трапеза в църковния олтар, 
евхаристийният жертвеник (СтбР/StbR 2009: 956–957). 

Д) Някои оказионални употреби на думи с чужд произход могат да се 
обяснят с налагането им в говоримата реч, където са придобили по-широ-
ка гражданственост. Такъв е случаят с дискутираната в историческата лек-
сикология лексема мAIстOрь ‘майстор; занаятчия, който ñå çàíèìàâà ñ êà-

ìåíîäåëñòâî, íàïðàâà íà ìðàìîðíè ñòúëáîâå’, áåç ãðúöêî ñúîòâåòñòâèå 

â 17.20 íà ñëàâÿíñêèÿ Çàêîí ãðàäñêè. Ñïîðåä É. Ðàéíõàðò çàñåãà èìåííî 

òàçè óïîòðåáà íà ëåêñåìàòà â Ï å ïúðâàòà ðåãèñòðèðàíà â ñëàâÿíñêè 

ïèñìåí òåêñò. Òÿ å ïðîèçâîäíà îò ñðåäíîãð. μαγίστωρ, μαΐστορας < ëàò. 

magister (Райнхарт/Reinhart 1983: 39–40). Â äðóãè ñëó÷àè äóìàòà ñ ÷óæä 
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ïðîèçõîä å êîíòåêñòîâî ïîâëèÿíà îò ïúðâîîáðàçà, íî ïîçíàâà äîìàøíè 

ñèíîíèìè èëè ñå ïîÿâÿâàò õèáðèäíè ñú÷åòàíèÿ îò ÷óæäà è äîìàøíà 

äóìà, íàïðèìåð: лIньствOвAтI ‘извършвам езически ритуали’, ἑλληνίζω; 

твOрѧI ѥллIнскꙑѩ жрьтвꙑ ‘eзичник; който извършва езически жерт-

воприношения’, ὁ ποιῶν ἑλληνικὰς θυσίας; но и кAдIтI ‘кадя, извършвам 

жертвоприношение’, θυσιάζω; лIвAнъ съжIзAѩI ‘който гори тамян, аро-

матна смола’, λίβανον θυσιάζων и др. 
 

III. Синонимия  

Този аспект в преводните славянски текстове е изключително важен, 
защото е точен индикатор за езиковите предпочитания на книжовниците и 
може да послужи за езикова диагностика къде, кога и в какъв превода-
чески кръг е възникнал даден превод. В голяма степен въпросът за думите 
с чужд произход и този за синонимията се преплитат, както се видя от из-
ложението в горния параграф. Причините за възникване на синоними са 
различни и далеч не се изчерпват с естествения стремеж към стилово обо-
гатяване и избягване на повторенията, особено в един юридически текст 
със задължителна моносемантична характеристика на терминологизирана-
та лексика. Синонимията има разнообразни реализации. По отношение на 
П те биха могли да се сведат до следните две макропозиции: 1. Синонимия 
между славянски съответствия за една и съща гръцка дума в П и други 
части на Кормчаята; 2. Синонимия между славянски съответствия за една 
и съща гръцка дума в различни части на П. Първият тип вариантност из-
исква самостоятелно проучване, но дава обещаващи податки за формули-
рането на преводачески зависимости. От множеството примери ще споме-
нем само скOмрAхъ и шпIльмAнъ в други части на ИК– глOUмьць в П ‘актьор, 

мим’, гр. μῖμος. Неколкократната употреба на първите две лексеми в раз-
личен контекст и с повече от едно гръцко съответствие (Райнхарт/Reinhart 
1983: 45–46) повдига въпроса колко и кои са били преводачите на цялата 
ИК. При това лексемите скOмрAхъ и шпIльмAнъ се подлагат на експликация 

в извънтекстови глоси в полето на ИК, а от шпIльмAнъ е образуван и гла-

гол, сравни шпIлʼмAнIть рекше глOUмы дѣють в 51-во правило на Трулския 

вселенски събор (Jagič 1874: 81–82). 

Втората група примери разкрива вътрешнотекстовата синонимия в 
самия превод на П. Те са много и разнобразни. Високата концентрация на 
правни диспозиции за родството води до появата на оказионални превода-
чески решения, застъпени само с единични употреби. Хапакс за целия П е 
яркият преславизъм сOбьствO ‘тип, образ, контекстово вид на родството’, гр. 

συγγένεια: СрOдьствO Iме сть рOднO. рAꙁдѣлAть же се нA вьсхOдещё I нA 
нIꙁьсхOдеще. I нA сѹще ѿ стрAны. нь сIA трI сOбьствA... (23.1), гр. ἀλλ᾿ 
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αὗται αἱ τρεῖς συγγένειαι (Ζ 1962: 171). В титул 7-и, емблематичен за 
урежданата материя, вариантност се появява в двойката бOкъ–стрAнA (ἐκ 

πλαγίου ‘буквално отстрани, т.е. назоваване на странична линия на кръвно-
то родство, обемаща братя, сестри и техните наследници; áîêú ‘страна, 

хълбок’ в български диалекти – РPОДД/RRODD 1974: 39, в сръбски гово-
ри дори ‘майчина утроба’), но συγγένεια се превежда само с най-популяр-

ния вариант сърOдьствO: СрOдьствO есть Iме рOднO. рAꙁдѣлAть же се нA трO. нA 
вьсхOдещÏ. I нA схOдещI. I нA сѹщI ѿ бOкA. рекше ѿ стрAны. Възможно е 

сOбьствO да е проява на семантична хиперкоректност, т.е. назовава се не са-
мото понятие за родството, а представата за видовите му проявления, но 
при всички случаи лексемата е несистемен, оказионален преводачески ва-
риант. Безспорно редица синоними се дължат на стремежа към по-детайл-
но уточнение на правното значение. 

Синонимия се открива на различни равнища от езиковата система на 
превода. Примери:  

– На равнището на словообразувателния модел при неизменяемите 
части на речта, например в наречията сOUгOUбь, сOUгOUбIцею, τὸ διπλοῦν, τὸ 

διπλάσιον (18.2; 39.25), ѥдIнOгOUбь, ѥдIнOгOUбIцею, τὸ ἁπλοῦν (18.2; 30:1, в 

последния контекст ἢ ἁπλῆ ἐστιν е преведено с прOстO ѥстъ) и др.; 

– На равнището на морфемния състав на думата, например прѣдъбрAчь-
нꙑI, прѣждебрAчьнꙑI дAръ ‘предбрачен дар’, πρὸ γάμου δῶρον (5:5, 6:1, 6:3 
и др.). Това е едно от основните терминологични съчетания с опорна дума 
дAръ ‘дар, подарък’, δῶρον, δωρεά, λεγάτον.  

– На равнището на терминологичната единица. Примерите в това поле 

са многобройни, но от многото възможности ще посочим, че най-честият 
превод за гр. κλήρος ‘наследство’ е нAслѣдIѥ, както агентивното същест-

вително е нAслѣдьнIкъ, κληρονόμος (15.1, 12.3, 29.21 и др.). Срещат се оба-

че прIчѧстIѥ и производни от него. Например за дъщеря, която може да 

бъде обезнаследена от баща си, в 4: 24 е използван изразът бес прIчестIA 
срещу конструкция във вин. п. ταύτην ἀπόκληρον (Z 1962: 127). Специ-
фично контекстово значение в наследственото право придобива терминът 
ïðè÷ñòüíèêú, συνκληρονόμος ‘сънаследник; който наследява заедно с друг’ 

(Z 1962: 132; Freschfield 1928: 67). Лексемната двойка нAслѣдIѥ (от Кири-

ло-Методиевите преводи) – прIчѧстIѥ (от преславските преводи) се из-

ползва в историческата лексикология с диагностична цел като белег на 
различни преводачески кръгове (Славова/Slavova 1989: 78–79). Изводите 
за употребата им в славянския превод на П обаче задължително трябва да 
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отчетат диференцирането заради точност в правното понятие и целенасо-
чения стремеж активната книжовна лексика да изпълни нови терминоло-
гични функции. Само в 32: 4, един от параграфите за фалкидията, три пъти 
κλήρος се предава с ждрѣбII и веднъж тавтологично с израза дAрꙿмI прÏ-
тI жрⷣѣбII нAслѣдIA ̈ без гр. съответствие. Известно е, че самата гръцка 

лексема предполага и двете значения: κλήρος ‘наследство, дял, жребий, 
владение и др.’, но в конкретния случай вероятно е имало допълнителни 
основания за подобно вариране. Трябва да ги потърсим не само в слож-
ността на казуса и разбирането за наследствения дял като за своего рода 
жребий, единична част от нещо, не само в естествената и установена в 
книжовния език вариантност в преводните синоними, но и във възмож-
ността казусът да е преведен с намесата на друг преводач. Забележително 
и трите изписвания са с дентална епентеза в група ждр-, проява на свръх-

старателност, докато в редица ръкописи от XII–XIII в. групите от три съг 
ласни се подлагат на дисимилация и опростяване.  

Множество семантични групи предполагат разсъждения около прояви-
те на синонимия и разнообразните причини за нея. Ще се спрем само на 
една от тях. Поради натрупването на законодателни решения за годежа, 
брака и зестрата в първите 13 глави на П, с които се занимават граждан-
ското, наследственото и семейното право, в тази терминологична сфера е 
проявен ясен отбор на изразни средства. Най-честите глаголи и съчетания, 
означаващи встъпване в брак, са женIтI сѧ, пOсAгAтI, пOсAгнѫтI, пOIтI зA, 
IтI зA мѫжь, пOѩòè женѣ. Примери: женIтI се – γαμεῖν (4:8); зAкOн῾нO женI-
тI се I пOсAгAтI – γαμεῖν νομίμως (без съответник на втория глагол в 4.9), 

но женIтI се I пOсAгAтI – γαμεῖν ἢ γαμεἴσθαι (симетрично на оригинала в 

4:10), или пък същите изрази са плеонастично натрупани без гръцко съот-
ветствие, нA хOтещIхь женIтI се IлI пOсAгAтI (4.3). От това следва, че пOсA-
гAтI, пOсAгнѫтI се специализират в превода основно на γαμεῖσθαι, сравни 

още дA пOсAгнеть – γαμείσθω (4:19); женA нѣкAA хOтещI пOсAгнѹтI – γυνή 

μελλούσα γαμεῖσθαι (3:3). От примера A не ѹ̈же пOсAг꙽шI ꙁA нь женѣ – οὐκέτι 
δὲ καὶ τῇ γαμετῇ (3:5) става ясно, че обозначението на субекта с минало 
свършено деятелно причастие изравнява по значение лексемите женA 
(ãõíÞ) – сѫпрѫгA (ãáìåôÞ), тъй като в самата разпоредба се уточнява, че 

брачни дарове се даряват на годеница, а не на вече омъжена жена, и се 
въвеждат строги норми къде и кога става даряването, за да е валидно пред 
закона. Високата честота на употреба на пOсAгAтI, пOсAгнѫтI проличава 

още от рядкото преводно отклонение, при което техен еквивалент в 1.9 е 

συνάπτω ‘съединявам се, събирам се, свързвам се, озовавам се в оковите на 
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нещо, оковавам се в брачни вериги’: мOжеть двцA ꙁA IнOгO пOсAгнѹтI – 
δύναται ἡ κόρη ἑτέρῳ συνάπτεσθαι (Ζ 1962:120).  

Следващо специфично съчетание за установяване на брачна връзка, 
твърде много напомнящо разговорна формула, е IтI, пOIтI зA мѫжь: хO-
тещI зA нь пOIтI – μελλούσῃ αὐτῷ γαμεῖσθαι (в 3:1, Ζ 1964: 123); шьд꙽шI ꙁA 
мѹжь – γαμηθεῖσα (3:4); IтI зA мOUжь – γαμεῖν (4:11), но същият израз в 

4.15 стои срещу συνάπτω; още зA нь пOIтI – γαμεῖσθαι (3:1); дA Iдеть ꙁA нь 
(без гр. в 4:19). Формулата се употребява само за лице от женски пол и е 
еквивалентна на ‘омъжвам се’ (сравни в съвременния руски ожених се – я 
вышла замуж; в български диалекти питът момичету дали е съгласно да 
иде за момчиту; идъм по дъок’е; още лексеми като мъжатица, мъжат-
ница, мъжовница, мъжена, мъжа се, мъжене и др. – ДА/DA). Съответно 
на посочените примери встъпването в повторен брак е представено със 
същата колокация, утвърдена в превод дори на самостоятелен сложен 
гръцки глагол: IтI зA дрOUгыI мOUжь, хOтещI ꙁA дрѹгыI мѹжь пOсAгнѹтI – 
δευτερογαμεῖν (4:18, 4:19); не хOтещI IтI зA втOрыI мOUжь – μὴ 

δευτερογαμούσα (6:1). Допълнителни съчетания са още IзъдAтI сѧ, 
OтъдAтI сѧ зA мѫжь, при които има вариране в гръцките съответствия, но 

едно от тях отново е производен глагол от γαμέω: мOжеть ÏздAтI се – 
δύναται ἐπιῤῥίτειν; ѿдAвAтI ѥ зA мOUжь – ταύτας ἐκγαμίζειν (4:24). 

Реверсивното съчетание само за лице от мъжки пол пOѩòè ѭ женѣ въз-

никва също в превод на основния гръцки глагол γαμεῖν: не мOжеть пO¬òè ¬¬ 
женѣ – οὕτως δύναται ταῦτην γαμεῖν (4:16). В него падежната позиция на 

съществителното съответства на глаголната рекция на äàòåëåí ïàäåæ â 

îáåêòíà ôóíêöèÿ ñúñ ñåìàíòèêà íà ïîä÷èíåíèå, ïîêîðñòâî, âîëåâà èçÿâà 

èëè åìîöèîíàëíî ñúñòîÿíèå ïðè ãëàãîëè êàòî пOхOтѣтI, нAсIлIтI, сѫдI-
тI, пOслѣдьствOвAвAтI è äð. Â ÈÊ èìà äðóãè òåêñòîâè åäèíèöè, â êîèòî 

ñúùåñòâèòåëíîòî женA в дат.п. çà öåë è ïðåäíàçíà÷åíèå ñëåä ãëàãîëèòå 

дAтI, въдAтI, вѣнIтI ‘давам зестра при сключване на брак’ ñúîòâåòñòâà 

íà âèíèòåëåí â ãðúöêèÿ òåêñò: вѣнOмь дA вѣнIть ю себѣ женѣ, φερνῇ φερ-

νιεῖ αὐτὴν ἑαυτῷ γυναῖκα (Цибранска-Костова/Tsibranska-Kostova 2016: 94, 
по Изх. 22:16). Заслужава да се отбележи, че в наказуемите казуси за връз-
ка с наложница или пленница, които нарушават чистотата на християнски 
брак, се използват глаголи със снижена в статусно отношение семантика 
спрямо глаголите за сключване на официален брак, за да се подчертае 
незаконността на такъв съюз: хOтещемOU прIѡбьщIтI се ѥI – τὸν βουλόμε-

νον αὐτῇ κοινωνεῖν (4: 26 за наложница) или I сьмѣшь се с нею AкO сь женOю 
– καὶ ταῦτῃ μιγεὶς ὡς γυναικί (5:4 за пленница). Общоизвестен факт е, че 
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византийският П отива далеч по-напред в регламентацията на брака в 
сравнение с Еклогата (около 741 г.) в много отношения. За пръв път в 
неговия 4. титул се забранява четвъртият брак (Oikonomides 1976). Този 
титул се откроява още с дискурсивно-стилистични маркери на император-
ската власт – изказ в 1 л. мн.ч. и формулата нAшA тIхOсть, ἡ ἡμετέρα γαλη-

νότης ‘наше сиятелство, светлост‘ (4:25). Макар че последните му три па-
раграфа се смятат за по-късна интерполация и са основанието за преда-
тирането на целия византийски свод от 907 г., от най-стария запазен гръц-
ки ръкопис на П (Paris Coislin 209, от края на IX или самото начало на X 
в.)2 семантичното поле около годежа, брака, развода, зестрата, предбрач-
ните дарове и т.н. остава безпрецедентно богато (Бенеманский/Beneman-
skii 1906: 31). Вариантността в славянския превод може да се обясни с ня-
колко фактора. На първо място, П отразява по-сложни обществени отно-
шения и съответно по-богат правен език. Той надгражда върху развитата 
славянска терминология, доколкото брачната материя заема подобаващо 
място както в предходни паметници на светското право, като Еклогата, та- 
ка и в предходни номоканони. На второ място, концентрацията на вариан-
ти в съседни казуси или дори в един и същ казус в П показва, че тематика-
та на брачното право е била поверена в ръцете на вещ преводач (или пре-
водачи), запознат с нормите на славянската реч и адаптирал правната ма-
терия към нея. В примерите проличава водещото начало за разбираемост и 
терминологизация въз основа на домашния словен инвентар. Използвани-
те изрази са универсални, общоупотребими и са могли да се прилагат в 
различни части на славянския православен свят, където е действал П. 

 
IV. Изводи 

И така, макар че поради обилието от материал представихме само от-
делни примери, очертават се няколко предварителни извода. На първо 
място, преводът на П оправдава идейната програма на ИК за превес на до-
машния словен материал и за натоварването на общоупотребимата домаш-
на лексика с терминологични функции. Тази черта е съзнателно проведена 
езикова политика на преводачите и славянските законотворци. Текстът на 
паметника отива още по-напред в славянизацията на юридическата терми-
нология. Чуждите думи термини са адаптирани по различен начин, но като 
цяло нямат силно присъствие. 

На второ място, терминологичната система се обогатява, без изкуст-
вено да се усложнява, а като се държи сметка за яснотата на съдържател-
но-правния аспект на понятията и се повишава функционалността ѝ. Във 
връзка с това позната разговорна или книжовна лексема се натоварва с но-
во контекстово значение. Терминологичната контекстуализация на лекси-
ката издава добре обмислен избор. 
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На трето място, П създава богат терминологичен регистър със специ-
фична сфера на приложение. Толкова сложен правен текст не може да не 
разчита на приемствеността в славянската правова култура. Именно висо-
ката степен на функционалност и стабилността на лексикално-терминоло-
гичния фонд помагат преводът на П да остане жизнен в дълъг пространст-
вено-времеви континуум както на Балканите, така и в Русия, от първия за-
пазен препис от 1262 г. до официалната Църковнославянска печатна кръм-
чая (1650–1653) на патриарсите Никон и Йосаф, където П се помества като 
49-а глава (ПК). 

П е тясно обвързан с историята на възникването и приложението на 
Южнославянската кръмчая с тълкования – едно от най-значимите полити-
ко-юридически и книжовни явления през Средновековието. До момента 
точната локализация на нейното възникване не е уточнена. Твърде при-
мамлива, но в същото време и логична е отдавна изказаната хипотеза за 
атонски превод, съпътстващ дългия престой на св. Сава в манастирите 
Пантелеймон, Хилендар и Ватопед и общуването му с монаси от различни  
етноси (обобщено у Athanasiadis 2017: 18–21 и посочената там библиогра-
фия). Нашите предварителни наблюдения категорично потвърждават изво- 
да, че преводът на П е част от превода на цялата Кормчая. Най-вероятно  
обаче той е бил поверен в ръцете на специализирали се в правната материя  
преводачи и е продукт на екипната им работа, при отчитане на достиже-
нията на двата ярки предшественика: превода на св. Методий на Номока-
нона от 50 титула и превода на Номоканона от 14 титула без тълкования, 
осъществен в Преслав по времето на цар Симеон Велики (893–927). При-
емствеността спрямо римо-византийското юридическо наследство и гъвка-
вата адаптация към реалностите на XIII в. обслужват обществено-поли-
тически и книжовни цели, а те утвърждават престижа на християнското 
държавно управление и сплотяват православното славянство.  

 
БЕЛЕЖКИ / NOTES 

1 Всички примери се цитират по наборния текст на П по преписа от ИК, осъ-
ществен от авторката въз основа на фототипното издание на М. Петрович от 1991 
г., л. 267б–327б. При сигнирането на примерите първата цифра съответства на ти-
тула, а втората на неговия параграф според членението на преписа в ИК. Той е 
последователно безюсов, с употреба само на малък ер. Примерите се цитират в 
оригинал. При възстановяване на заглавна речникова единица се придържаме към 
старобългарската графична норма. 

2 Ръкописът е притежание на Парижката национална библиотека и е дигитали-
зиран: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/ btv1b 11004530d/ f9.image.  
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