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АЛМАНАХ „БЪЛГАРСКА УКРАИНИСТИКА“
Алманахът „Българска украинистика“ е електронно издание на официалния
сайт на профил Украинистика, част от едноименния проект, финансиран от НИД на
Софийския университет „Свети Климент Охридски“, който представя веднъж годишно
научни публикации в областта на хуманитаристиката и в частност на украинистиката.
Алманахът публикува научни статии, обзори, рецензии на научни издания и
информация за научни конференции, както на утвърдени български, украински и чужди
учени, така и на студенти-дипломанти и докторанти, представящи цялостни дипломни
работи, дисертации или отделни части от тях.
Редакторският екип има за цел да представи новостите в украинистиката и
в славистиката, да обедини учените и преподавателите от други области, чиито изследвания
могат да попаднат в по-общото поле на украинистиката.
Научна проблематика
Основните проблеми, на които дава публичност и за които създава
дискусионна научна среда алманахът, са:
езиковедски изследвания;
литературоведски изследвания;
фолклористични и етнографски изследвания;
исторически изследвания;
социологически и културоложки изследвания;
Рубрики
„Българска украинистика“ ще представя материали, подредени в следните
рубрики, които могат да не се появяват във всеки брой:
Статии
Проекти
Обзори и рецензии
Защитени дипломни работи, дисертации и тези
Личности, събития и кариери
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УВОДНИ ДУМИ
Украинистиката в Софийския университет е единственият център за
изучаване на украинската култура, литература и език в България, който вече има история от
повече от двайсет години. На годишнината от основаването на украинска филология бяха
посветени много научни, културни и обществени прояви. Една от тях бе научният форум
„Неукраинисти за украинистиката“, който се проведе на 9 март 2017 година в Софийския
университет. Юбилейните четения обединиха учени, чиито професионални интереси не са
пряко свързани с украинистиката, но по един или друг начин се занимават с изследвания
върху украинския език, литература и култура.

Настоящият брой 7 на електронния алманах „Българска украинистика“
представя част от докладите, които бяха прочетени по време на четенията. Сред текстовете са
задъбоченото изследване на Валентин Гешев за срещата на украинския и българския език в
средновековна Молдова, представянето на ръкописите от Пражката национална библиотека
от Подкарпатска Рус на Маргарита Младенова, за украинските национални и държавни
химни като места и „петна” на паметта в славянски контекст става въпрос в изследването на
Панайот Карагьозов, за актуалността на определението „източноевропейски литератури” в
съвременния литературен контекст разказва Ани Бурова, а Петко Христов представя
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резултатите от съвместния българско-украински проект „Миграции и конструиране на
идентичност“ между Българската и Украинската академия на науките.
Участник в Юбилейните четения беше и видният славист, литературовед
проф. д-р Яни Милчаков, който ни напусна внезапно през 2017 година. Редакцията изказва
искрени съболезнования на близките му.
Освен изброените текстове в броя са включени няколко разработки, които
представят българските украинисти – Албена Стаменова, която проследява историографското
понятие Киевска Рус и Юлияна Узаничева, която разглежда „подчинения език” и проявите му
в българската и украинската политическа среда.
Съпоставителното изследване в областта на фразеологията на Тетяна
Доценко от Киевския университет „Тарас Шевченко“ е посветено на фразеологичните
единици с библейски произход в украински и български език. Изследване на религиозните
образи като репрезентанти на художествено-идеологическите ценности на съвременното
поколение (върху материали от поетични текстове) прави Инна Литвинова от Харковския
университет.
В броя на алманаха за включени две рецензии за особено важни за
българско-украинските научни връзки събития – първото е излизането на книгата на Албена
Стаменова „История лексических древнеболгаризмов“ от Галина Найенко и представяне на
проекта за определяне на нивата на владеене на украинския език като чужд от Лилия Желева.
Съобщение за провеждането на Юбилейните четения „Неукраинисти за
украинистиката“ е поместено в края на броя и негова авторка е студентката по украинска
филология Стефани Стоянова.
Редакцията благодари на всички автори за предоставените материали и
добросъвестното отношение.
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СРЕЩА НА УКРАИНСКИЯ И БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК В
СРЕДНОВЕКОВНА МОЛДОВА
Валентин Гешев
0. Като начало искам да честитя юбилея – 20-годишнината на
специалността украинска филология в Софийския университет „Св. Климент
Охридски“ – на украинистите, на колегите филолози и хуманитаристи и на всички, които
имат отношение към украинско-българската взаимност!
1. За темата
Целта на настоящото изложение е да напомни за една тема, която изобщо
не е нова. Още през ХІХ в. първите откриватели, изследователи и същевременно издатели на
славянски грамоти от Молдова и Влашко отбелязват най-съществените особености на езика
им. В предисловието към своя труд Влахо-болгарския или дако-славянския грамоты, издаден
през 1840 г., Юрий Венелин посочва жанровите характеристики и езиковата принадлежност
на издадените документи, както и промените в езика им с течение на времето (Венелин 1840:
І – ІІ):

Грамоты, коихъ собранные списки здΟсь представляются, большею частію
принадлежатъ къ гражданской ДипломатикΟ Господарства Басарабскаго или
нынΟшней Валахіи. ВсΟ онΟ (исключая Молдавскія, писанныя на ЮжноРусскомъ нарΟчіи) на природномъ Болгарскомъ языкΟ. Читатель замΟтитъ,
что грамоты ХIV и ХV вΟковъ чище въ языкΟ и лучше въ правописаніи,
нежели ХVI или ХVII столΟтій. Причины тому 1) водвореніе, отъ ига и вліянія
Турковъ, невΟжества. 2) перевΟсъ, который, возымΟла въ ХVII вΟкΟ, отъ
переселенія изъ Трансильваніи въ Валахію, Масса Волоховъ надъ
Болгарами, которые, равно какъ и бывшія въ Валахіи Русскія Колоніи,
постепенно оволошивались: (Волохи труднΟе изучаютъ Болгарскій языкъ,
нежели Болгаре Волошскій: примΟръ тому и нынΟ на мΟстΟ). Хотя языкъ
Придворный, дворянства и нΟкоторой части народа и въ послΟдніе вΟки,
былъ Болгарскій однако это не могло воспрепятствовать, чтобы писцы
(Логофеты), писавшіе грамоты, нерΟдко родомъ Волохи, не надΟлали
ошибокъ противъ правописанія, а по сему и языка.

Виждаме как още в първата половина на ХІХ в. Ю. Венелин подчертава, че
има молдовски грамоти, писани на украински („на Южно-Русском наречии“), а мнозинството
от влашките грамоти са на автентичен български език („на природном Болгарском языке“).
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Важна е неговата бележка, че грамотите от ХІV и ХV в. са на по-чист език и на по-добър
правопис в сравнение с грамотите от ХVІ и ХVІІ в., т. е. Венелин отбелязва това, което други
автори наричат упадък на славянския език във Влашко и Молдова през по-късните векове на
неговото функциониране. Любопитна е и хипотезата, която Ю. Венелин представя, за
причините

за

тоя

упадък:

постепенното

румънизиране

на

местните

българи

и

източнославянски заселници, свързано със способността им да усвояват румънския език –
по-добра отколкото способността на румъните да усвояват славянски. Подобно на други
учени по-късно, Венелин предполага, че дори по време на въпросния упадък във Влашко
езикът на владетелския двор, благородниците и част от народа продължава да е български.
През последното десетилетие на ХІХ в. Любомир Милетич и Димитър
Агура откриват в архива на манастира Св. Спиридон в центъра на Яш славянски грамоти,
които впоследствие издават. По онова време Яш е доскорошна столица на Молдова (при
обединяването на Влашко и Молдова през 1859 г. столица на новото княжество Румъния
става Букурещ). Ето как двамата изследователи окачествяват езика на откритите от тях
грамоти (Милетич, Агура 1893: 189):

ДокументитΟ на всички мушии до началото на 17. стол. сΧ славянски, а
слΟдъ туй почти едноврΟменно (а именно между 7100 и 7140 сир. 1592 и
1632) прΟстаятъ славянскитΟ и захващатъ ромънскитΟ документи, съ малки
изключения, които показватъ, че все още е сΧществувала борба между
двата езика, та между ромънскитΟ документи даже и отъ втората половина
на 17 стол. изпъква тукъ тамΟ и по нΟкой славянски. Най-старитΟ документи
сΧ писани съ по-чистъ малоруски езикъ, отколкото по-новитΟ. Най-много
документи има отъ 16 стол., понеже повечето имоти сΧ отъ тогава

В цитирания откъс Л. Милетич и Д. Агура уточняват времето, когато
грамотите на румънски постепенно изместват славянските грамоти – от края на ХVІ до края
на ХVІІ в. – като предполагат, че това е време на борба между двата езика. Те подчертават
също така украинската езикова принадлежност на по-ранните молдовски грамоти, като
езикът на по-късните е в по-голяма степен смесен или пък неправилен („Най-старите
документи са писани с по-чист малоруски език отколкото по-новите.“) Трябва да подчертаем,
че това са много точни и добре формулирани наблюдения, потвърдени от целия открит
дотогава, пък и по-късно езиков материал.
Двамата изследователи високо ценят и грамотите, които откриват в
държавния архив в Букурещ – особено заради тяхната старинност (Милетич, Агура 1893:
183):
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ГрамотитΟ въ архива по-вече сΧ събрани по официаленъ пΧть отъ влашкитΟ
манастири слΟдъ станΧлата секуларизация на манастирскитΟ имоти въ
врΟмето на князъ Куза. По-важнитΟ влашки манастири сΧ били основани не
дълго слΟдъ основанието на влашкото княжество, поради което въ тΟзи
манастири се пазили твърдΟ стари грамоти и други държаво-правни актове,
които се отнасятъ до най-старитΟ манастирски имущества. За това въ архива
почти всички грамоти сΧ влашки, а много отъ тΟхъ и твърдΟ стари — отъ края
на XIV. и отъ XV. стол.

Л. Милетич изказва една много важна мисъл по повод на именното
склонение във влахобългарските грамоти, особено в по-ранните от тях (Милетич, Агура
1893: 183):

Най-старитΟ грамоти сΧ отъ Мирчо велики, съврΟменикъ на катастрофата на
второто българско царство, и неговитΟ първи наслΟдници. Езикътъ отъ това
врΟме е твърдΟ важенъ за историята на българския езикъ, понеже тогава
имено той е прΟкарвалъ епоха отъ най-бързи измΟнения, тогава той е
прΟминавалъ отъ срΟдния въ новия периодъ на развитието си. КолΟбанието
между старитΟ именни флексивни форми и новитΟ, които ги замΟстяли,
характеризуватъ езикътъ отъ края на XIV. и първата половина на XV.
столΟтие.

В това изказване на Л. Милетич откриваме два основни момента, с които
авторът на настоящата статия е напълно съгласен: 1) че края на ХІV в. и първата половина на
ХV в. е „твърде важна за историята на българския език“ „епоха от най-бързи изменения“,
епоха на преход „от средния в новия период на развитието“ му; 2) че морфосинтаксисът на
именната група във влахобългарските грамоти, т. е. словоизменението на съществителни,
прилагателни и местоимения и синтактичните отношения, които то изразява, се отличава с
дублетна, „синонимна“ употреба на по-стари и по-нови конструкции, която Милетич нарича
„колебание на старите именни флексивни форми и новите“. Във влахобългарските грамоти е
засвидетелстван преходът от старо- и среднобългарски към ранноновобългарски падежни
употреби, от общославянска седемчленна падежна система към петчленна падежна система
от новобалкански тип (срв. Гешев 2007; Гешев 2015; за дублетите като съществуващи
едновременно стари (отмиращи) и нови (все по-често употребаващи се) варианти срв.
Станишева 1963, за която дублетите са историческа проекция на вариантните отношения).
Може да се добави, че някои по-късни историци на българския език смятат,
че влахобългарските грамоти нямат това значение за историята на българския език, което Л.
Милетич им придава. Според мене това тяхно възражение е неоснователно.
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По конкретната тема, която ни интересува – срещата на украинския и
българския език в средновековна Молдова – Л. Милетич и Д. Агура вярно очертават
функционалното разпределение на българския и украинския език там, както и факта на
тяхното смесване (Милетич, Агура 1893: 165–166):

Насъ най-много интересувахΧ влашкитΟ рΧкописи, понеже е извΟстно, че въ
Влахия се употрΟбявалъ не само въ черквата, но и въ свΟтскитΟ писалища
срΟднобългарскиятъ книжовенъ езикъ, до като напротивъ въ Молдавия въ
свΟтската писменость редовно се употрΟбявало малоруското нарΟчие, при
пo-голΟмо или пo-малко влияние на срΟднобългарския езикъ, който
господувалъ въ черквата.

Двамата автори описват отношение между две по онова време много
близки, но все пак ясно различаващи се езикови системи, което днес бихме нарекли
диглосия: в средновековна Молдова в църквата господства среднобългарският език, а в
светската писменост – тогавашният украински език („малоруското наречие“). Смесването
между двете системи

те определят

като

„по-голямо

или

по-малко

влияние на

среднобългарския език“ върху езика на молдовските светски украиноезични паметници.
Въпреки че основното за славянските текстове от Влашко и Молдова е
казано още през ХІХ в., езикът им може и трябва да бъде проучван и по-нататък – поподробно, на всички езикови равнища и в неговата историческа изменчивост. В особено
голяма степен това важи за взаимодействието на български и украински езикови елементи в
книжнината на средновековна Молдова (в по-малка степен такова взаимодействие има и в
книжнината на средновековно Влашко). Дакославянската писменост е важна за историята и
на българския, и на украинския език (срв. например направеното от Богдана Тимочко (2013)
проучване на буковинска диалектна лексика в украинскомолдавските грамоти1), но
съпоставителното (и сравнително) изучаване на двете близкородствени и взаимно влияещи
си езикови системи в нея е все още задача на бъдещето. Понякога си мечтая млади хора,
интересуващи се от историята на двата езика, да се заемат с тая задача. Те биха могли да са от
всякакъв произход и с всякаква академична биография, но най-лесно и най-добре биха се
1

Ето какво казва авторката, позовавайки се на Васил Нимчук, за значението на

украинскомолдовските грамоти за изучаване на историята на украинския език: „Як відомо, староукраїнська
писемно-літературна мова тривалий час була офіційною в Молдавському князівстві. У зв’язку з тим, що актових
документів та інших текстів XIV–XV ст. з території України збереглося надто мало, ці юридичні документи є
дуже цінним джерелом для дослідження історії української мови“ (Тимочко 2013: 12). Същата статия съдържа и
преглед на проучванията върху езика на украинскомолдовските грамоти (Тимочко 2013: 12–13).
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справили украинци, специалисти по българска филология, или българи, специалисти по
украинска филология, а защо не и смесен екип от едните и от другите.
2. За възможните подтеми
Взаимодействието на украински и български езикови елементи в
дакославянската писменост е следствие от наслагването на две средновековни канцеларски
традиции – българската и украинската, в частност Галичко-Волинската. И двете традиции се
отличават със своеобразен стил, етикетни формули, фонетични, граматични и лексикални
особености. И в двете традиции се наблюдават правописни варианти – отделните текстове се
различават значително например по степен на употреба или неупотреба на буквата ери,
буквата ят, двата ера. Освен че си влияят взаимно, двете традиции подлежат и на други
влияния – от страна на ресавския правопис и свързания с него канцеларски стил, от страна на
църковната книжнина в среднобългарската или в източнославянската ù разновидност с
присъщото на последната второ южнославянско влияние.
Писарите, чиито имена често фигурират в края на съответните документи,
могат да са от различен произход, те могат да са носители на едни писмени традиции, но да
са повлияни и от други. В контекста на средновековна Молдова понякога е трудно да се
определи дали дадена езикова особеност в конкретен текст е пряко българско влияние или
проява на второ южнославянско влияние върху високия стил на писмеността на източните
славяни, повлиял от своя страна върху езика на деловата писменост. Анализът – поне като
начало – може да се опрости и да се съпоставят черти, които не са български
(среднобългарски и ранноновобългарски) и следователно са украински, с черти, които не са
присъщи на средновековната украинска писменост, и следователно са български. Така
например фонетични или лексикални западнославянизми могат да бъдат класифицирани като
украинска езикова особеност, доколкото са присъщи на езика на украинските, а не на
българските писмени паметници от епохата, доколкото са част от тогавашния украински
делови стил. Някои правописни среднобългаризми могат да се определят като второ
южнославянско влияние върху писмеността на източните славяни, ако като цяло езикът на
текста е по-скоро украински, но няма смисъл да се постъпва така, ако документът съдържа
български особености и на други езикови равнища.
Част от територията на средновековна Молдова са земи, в които и до ден
днешен живее автохтонно украинско население. Такива територии са Буковина (сега отчасти
в Румъния, отчасти в Украйна), а също и областите (сега в Украйна) на градовете Чернивци и
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Хотин. През средновековието присъствието на украиноезично население вероятно е още пошироко. Освен възможни остатъци от по-старо славянско население още преди основаването
на Молдовското воеводство по неговите земи се заселват бежанци от източнославянските
княжества, наричани в източниците вигонци и бродници.
Към времето на поява на воеводството Молдова в неговите южни предели
живее и българско население. От една страна, самото воеводство възниква на доскорошна
българска територия – срв. Петър Коледаров (1989: 117):
Другото воеводство, на територията между Гористите Карпати и Прут, получило
името си от десния приток на Серет – Молдова. То съставлявало неразделна част от
Търновското царство до 1352 г., когато било завладяно от унгарския крал и минало под
неговото върховенство. Българската власт била прекратена само през последните две
десетилетия на ХІІІ в., когато воеводството било завзето и присъединено от хана на
„Златната орда“ Ногай.
От друга страна, късносредновековни източници изрично споменават за
българско население в Молдова, особено по земите на север от устието на Дунав (срв.
Коледаров 1989: 117–118):
... североизточната граница на Търновското царство трябвало да се отдръпне
окончателно по Днестър. Междуречието на последната с Прут (т. е. дн. обл.
Бесарабия) обаче останало негова територия почти през цялото му съществуване с
изключение на два периода: първия – през последните две десетилетия на ХІІІ в.,
когато областта била отнета от татарския хан Ногай и включена в неговия улус, и
втория – след 1339 г., когато „Златната орда“ в края на управлението на хан Узбек я
присъединила повторно. През втората половина на същото столетие до 1359 г.
Бесарабия заедно с немалочисленото си българско население (за чието присъствие
свитетелствуват известията в генуезките документи, „Географията“ на Абулфеда,
хрониката от Путна и други източници) постепенно била включена в обявилото се за
самостоятелно от 1365 г. Молдавско воеводство.
Присъствието на украинско и българско население в средновековна
Молдова усложнява още повече езиковата обстановка в страната и поставя въпроса доколко в
нея многовековната употреба на славянския език в тогавашните му българска и украинска
разновидности като писмен и официален се дължи на предходната държавна и църковна
традиция, на културното, политическо и дипломатическо влияние на съседните славянски
държави или също така и на комуникативния и системен натиск от страна на езика на част от
местното население – оная част, която говори тогавашен украински и тогавашен български
език. Възниква и въпросът доколко говорените в Молдова разновидности на българския и на
украинския език са си влияели взаимно като съседни, котериториални, евентуално преходни
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или пък с посредничеството на румънския като език на мнозинството. Любопитно е, че част
от думите, които Б. Тимочко (2013: 13–15) открива в молдовските грамоти и които
окачествява като изконни украински думи (но днес вече архаични и диалектни) продължават
да са в активна употреба в съвременния български език: болница, вуйко (в български
диалектна форма, отговаряща на книжовната вуйчо), извор, летовище, лозница, стрико,
челяд, заемките от гръцки даскал, калугер и калугерица. Взаимодействието на украинския и
българския език в средновековна Молдова може да се проявява като взаимодействие на
книжовни школи, на канцеларски стилове и етикети, на разнопосочни влияния отвън, но и
като взаимодействие на два говорени в една и съща страна езици, доколкото писменият и
говоримият език си влияят взаимно.
3. Малко история
Средновековното Влашко воеводство възниква като административна
единица през ХІІІ в. П. Коледаров свързва това събитие с редица политически събития на
Балканите и в Карпатско-Дунавската област. През 1231 г. латинците от Цариград отказват на
българския цар Иван Асен ІІ да стане настойник на малолетния им император. Това води до
влошаване на отношенията между България и Латинската империя и до обезсилване на
унията на българската църква с Рим, а оттук и до влошаване на отношенията с католическото
Унгарско кралство и в частност до засилване на авторитета на придобилата пълна
самостоятелност българска църква сред част от неговото население. Ето как П. Коледаров
представя последвалите събития:
Новосъздаденото положение трябва да е изострило още повече борбата между
католицизма и православието в отвъдкарпатските земи, т.е. в източната част от
Унгарското кралство. Вследствие на засилените преследвания и притеснения, на които
било подложено, православното население започнало да преминава Карпатската
планинска верига в значителни групи, водени от своите първенци, за да намери
спасение в единоверското българско царство. Както видяхме, бежанците православни
поданици на краля, били староседелно местно българско население, наричано „угри”,
и романизираните елементи, придошли от юг „власи”, намерили закрила в
отвъддунавските владения на търновския цар и земи за поселване по течението на
Долен Олт срещу задължението да отбраняват границите от север и североизток. За
целта те били организирани и управлявани от воеводи или банове, назначавани от
Търново измежду първенците на тамошното старо българско или обългарено
население. Имената на тези първи военноадминистративни управители са ни известни
от източниците: Литовой Басараба, бан на т.нар. Кумания, и воеводата на власите (или
по-точно на угровласите) Сенеслав. Първият управлявал на запад от Олт, а вторият на
изток от същата река. Оттогава насетне двете воеводства започнали да се наричат
угровлашки, а цялата територия между Южните Карпати и Долни Дунав Угровлахия
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или за по-кратко Влашко. Според сведенията у Рашид ад-Дин от 1241 г., които
предадохме по-горе, споменатите воеводи, както ще видим това по-нататък, заемали
същите длъжности в българската държава и при татарското нашествие.
(Коледаров 1989: 59)
Представеният

по-дълъг

цитат

подчертава особеното

значение на

православието и на славянския етничен елемент при възникването и укрепването на
средновековно Влашко и средновековна Молдова – фактори, които обясняват и силните
позиции както на тогавашния български и тогавашния украински език, така и на славянската
православна книжовна традиция в двете отначало воеводства, а по-късно княжества. Според
П. Коледаров Влашкото воеводство (първоначално две воеводства в днешните области
Олтения и Мунтения) възниква като гранична територия на средновековното българско
Търновско царство, а първите воеводи или банове биват „назначавани от Търново измежду
първенците на тамошното старо българско или обългарено население“. Освен местното старо
българско или обългарено неселение според него и част от бежанците от земите на
Унгарското кралство са „староседелно местно българско население“. Особено важно е, че
преселниците бягат от тогавашна Унгария, включваща и днешна Трансилвания, в
отвъддунавските територии на Търновското царство (в днешно Влашко), именно защото
държат на православието, т. е. православието в неговата славянска разновидност е решаваща
съставка на идентичността на появяващата се нова политическа единица и на нейното
население. Значителна част от бежанците са румъни, също носители на славянската
православна традиция. Те са вероятно ядрото, което през следващите няколко века
приобщава към себе си останалите етнични елементи и около което се консолидира
румънската народност във Влашко. Трябва да доуточним, че в посочения цитат П. Коледаров
говори за административни области в средновековното Българско царство, които лежат в
основата на Влашкото княжество (принципат), признато за самостоятелно през 1330 г.
По

времето,

когато

възниква

Влашкото

воеводство,

Молдовското

воеводство все още не съществува, а земята на бъдещата Молдова е поделена между
българското Търновско царство на юг и украинското Галичко-Волинско княжество, а от 1245
г. кралство, на север. Следва период, през който галичките и търновските владетели често са
васали на татарите, а понякога и самата бъдеща територия на Молдова или части от нея са
под пряко татарско управление. През 1343 г. унгарците разбиват татарите и завземат
бъдещата Молдова. Те основават тук своя гранична територия и през 1351 г. назначават
Драгош воевода от Марамуреш за неин управител. В 1359 г. друг воевода от Марамуреш –
Богдан І – влиза в конфликт с унгарските власти и повежда дружината си и част от местното
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население от Марамуреш в Молдова. Тук той сваля от власт внука на Драгош и обявява
независимост, която Унгария признава през 1365 г. На негово име в стари текстове, в
частност в българския фолклор, Молдова понякога е наричана Богданско. По-нататък
Молдовската държава е зависима ту от Полша, ту от Унгария, а повече от четири века – от
Османската империя.
Областта Марамуреш, откъдето идва ядрото на румънското население в
Молдова, е планинска земя на север от Трансилвания в басейна на река Тиса. През късното
средновековие и след това тя е графство в пределите на Унгарското кралство (включително и
по времето на австрийските Хабсбурги). Днес южната половина на Марамуреш е в Румъния,
а северната – в Задкарпатска Украйна. Като цяло областта има смесено предимно украинско и
румънско население с известно унгарско и немско малцинство. Не е изключено сред
преселниците от Марамуреш, основали Молдовското воеводство, да е имало и украинци, но
тяхното румънско ядро със сигурност е било под политическото и културно влияние на
Галичко-Волинската държава и на съседните и котериториални източни славяни и на техните
православни традиции както в старата си, така и в новата си родина, което обяснява и
употребата на украинския език като писмен в средновековна Молдова. Неслучайно през
1371 г. по молба на воеводата Владислав (Лацко) именно галичкият архиепископ посвещава
двама православни епископи в Молдова. Същевременно средновековният книжовен
български език в неговия среднобългарски търновски вариант остава език на православната
църква в Молдова до средата на ХVІІ в., а ако се съди от езика на някои приписки и други
документи, по същото време част от населението (и старо, и новопристигнали бежанци от
Балканския полуостров) продължава да говори на български. В такъв смисъл са
непълноценни и редукционистки твърде разпространените подходи, които или разглеждат
славянския писмен език в средновековна Молдова просто като славянски или дори
църковнославянски, или пък славянското езиково и етнично присъствие там бива тълкувано
само от източнославянска или само от южнославянска перспектива.
Трябва да се направи и уточнението, че средновековното Молдовско
воеводство и по-късно княжество съвпадат географски и исторически с днешната Република
Молдова само отчасти. Днешна Република Молдова възниква през съветската епоха върху
територия, която е била отнета от княжество Молдова и присъединена към Русия през 1812 г.
Между двете световни войни същата територия е част от Румъния, а на изток от река Днестър
е образувана Молдавската автономна съветска социалистическа република, която обхваща
приблизително днешното Приднестровие (срв. картите в приложението). Продължилото да
съществува и след 1812 г. княжество Молдова в 1859 г. се обединява с Влашко в една
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държава, преименувана през 1862 г. в Румъния. Неговата територия (с малки изключения)
днес е част от Румъния – в Румъния се намират и старите столици на средновековна и покъсна Молдова, там се намира и самата река Молдова, която е дала името на страната.
4. Езикът на молдовските грамоти. Грамоти с преобладаващо
украински езикови особености
Молдовските грамоти са писма и документи както от войводите
(господарите) на Молдова, така и от други лица, принадлежащи към висшите слоеве на
обществото. Чрез тях се сключват договори, полагат се клетви, правят се дарения,
потвърждават се права и привилегии, но също покупко-продажби и дългове, установява се
размерът на такси и мита, завещават се или се залагат имущества. Според особеностите на
техния език те могат да се разделят условно на три групи: грамоти с преобладаващо
украински езикови особености, грамоти с преобладаващо български езикови особености и
грамоти със смесен език. Като отделен подтип могат да се разглеждат и късните грамоти,
чийто език също е смесен украинско-български.
Да разгледаме началото на грамота от 1422 г., с която Александър воевода
дарява на своя слуга Богуш село Кучуров, по изданието на Виталий Русанивски (1965: 77 –
грамота № 35):

Молдовските грамоти започват и завършват с почти стандартизирани
формули, свързани с езиковия етикет на украинската канцеларска писменост в съседните на
Молдова източнославянски княжества и в обединилата ги по-късно Полско-Литовска
държава (срв. Русанивски 1965: 19). Ето как започва например грамотата на великия
литовски княз Швидригайло Олгердович, издадена в Луцк през 1452 г. по изданието на
Русанивски (1965: 37; грамота № 11): Ìëñòüþ áæüåþ ì¥ âåëèêèè êíçü øâèòðèêàèëà wëêåðäîâè÷
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÷¥íèì çíàìåíèòî ñèìú íàø¥ì ëèñòîì è äàåìú âýäàòè. êàæäîì¹ äîáðîì¹ õòî íàíü ¹çðèòü èëè.
¹ñë¥ø¥òü. åãî ÷òy÷¥.
Белези на украинския канцеларски стил в разглежданата молдовска грамота
са уводният израз ìëñò¶þ á#æåþ2, това, че владетелят говори за себе си в първо лице
множествено число – ì¥, словесната формула ÷èíèì çíàìåíèòî èñ ñèì ëèñòîìü íàøèìü ¹ñýì
êòî íàí ¹çðèò èëè åãî ¹ñë¥øèò ÷òy÷è. Ако определим част от изразните средства в
средновековната молдовска писменост като по-скоро небългарски, а украински, а друга част
като по-скоро неукраински, а български, абстрахирайки се от конкретния им произход, в
цитирания откъс украински лексикални елементи са думата ãîñïîäàðü (в средновековния
влахобългарски канцеларски канон владетелят се самоназовава господин), а също думите ëèñò
(в значение на ‘писмо, документ’), ïàí, wñîáíîþ (форма на прилагателно, означаващо ‘личен,
лична, лично’), íåïîðyøåíî. Украинска черта е употребата на предлог èñ със значение ‘с’ (èñ
ñèì ëèñòîìü íàøèìü), както и (в сравнение с търновската разновидност на среднобългарския
език) употребата на предлог ¹ вместо предлог â (¹ íàøåè çåìëè ¹ ìîëäàâñêîè), аналогично и
употребата на начално у- вместо в- във форми като ¹ñýì, ¹íy÷àòwì3.
В същия откъс източнославянски фонетичен облик има деепричастието
÷òy÷è, източнославянска черта е и липсата в него на глаголни форми в аорист или имперфект
– всички минали действия тук се изразяват чрез глаголи в перфект: ñëyæèë íàì ïðàâîþ è âýðíîþ
ñëyæáîþ; æàëîâàëè åñìè, äàëè åñì¥. Неизточнославянски фонетичен облик има числителното
åäíî, но то може да е както южнославянизъм, така и западнославянизъм.
В грамота на същия Александър воевода от 1408 г. (Русанивски 1965: 70–72
– грамота № 32), която дава на търговците от град Лвов право да търгуват свободно в
Молдова и установява митото за всеки вид стока, можем да открием още украински или
общоизточнославянски особености – дори само в нейното начало:
2

Същото начало имат и някои от влахобългарските грамоти.

3

Употреба на предлог у вместо в, както и на начално у- вмесно начално в- имаме и в среднобългарски и
особено по-късни български текстове, чийто правопис и език е сближен със сръбския, включително и в покъсните влахобългарски грамоти. Обобщителните местоимения тук обаче започват не със звукосъчетание
ус-, а със звукосъчетание св-.
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Тук намираме лексикални украинизми като åñì¥ äîêîíàëè (синоним на
¹÷èíèëè åñì¥)4, ñ ðàäö ìè ‘със съветниците’ (в съвременния украински формата радця е
архаична спрямо актуално употребяваната радник), ñ ìýñòü÷ í¥ èëâîâüñêîãî ìýñòà ‘с
гражданите на град Лвов’ (срв. съвременните украински місто ‘град’ и міщани ‘граждани’),
ïîñïîëüñòâî ‘простолюдие, обикновеният народ’ (съвр. укр. поспільство), øîëêú ‘коприна’
(съвр. укр. шовк). Украински словообразувателни и фонетични белези има думата
¹ñòàâèöüòâî ‘споразумение, постановление’. Източнославянско пълногласие откриваме във
форми

като

ãîëîâíîå

ì
( ¥òî),

ä
( î

òàòàðüñêîè)

ñòîðîíý;

други

фонетични

украинизми

(източнославянизми) са рефлексът на сричкотворното р в è( ñ ñâîèìè) òîðãîâë ìè, íàèïåðâîå, (¹
èí¥õ) òîðãîõú, на съчетанието от р и преден ер в ãðåöê¥è‡ ê( âàñú); числителното един е
неколкократно употребено в източнославянската си форма îäèíú. Синтактичен украинизъм в

4

В съвременния украински това значение на глагола доконати е архаично. Дори да приемем, че самото
значение е семантичен полонизъм, в езика на молдавските грамоти то е белег на тогавашния укранински
делови стил.
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представения откъс са конструкциите за цел със съюзна дума øòîá¥ и елово причастие на
глагола: øòîá¥ õîäèëè ¹ íàøî· çåìëè; øòîá¥ äàâàëè ¹ íàøåè çåìëè.

5. Молдовски грамоти с преобладаващо български езикови особености
Част от молдовските грамоти следват канцеларския стил и езиковите
особености на влахобългарските грамоти от същото време – присъщи са им своеобразни
етикетни условности и ярки среднобългарски (и ранни новобългарски) черти на всички
езикови равнища. Пример за такава грамота е грамотата на „молдовлахийския“, т. е.
молдовския митрополит Йосиф от 1407 г., който е и баща на същия владетел на Молдова –
Александър воевода, от когото са представените в т. 4 грамоти с преобладаващо украински
езикови особености. За нея Л. Милетич отбелязва „Забѣлѣжително е, че въ една грамота,
издадена отъ Молдовлахійския митрополита Іосифа въ сѫщата 1407. г., езикътъ е почти
съвсѣмъ чистъ отъ малорусизми, а напротивъ изобилва съ чисти българизми.“ (Милетич,
Агура 1893: 329 – бележка под линия № 3; там е представена и цялата грамота):

Забележително е, че баща и син издават грамоти, принадлежащи към
различни стилистични и езикови традиции – по език и етикетни формули грамотите на
светския владетел на Молдова са предимно украински, а грамотата на баща му – духовния
пастир на Молдова – е предимно българска. За разлика от украиноезичните грамоти, в своята
българоезична грамота митрополит кир Йосиф говори за себе си в единствено число. Точно
така е и във влахобългарските грамоти. Грамота от влашкия владетел Мирчо воевода от
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същата 1407 г. например започва така: Àçú ¶w* Ìèð÷à âåëèê¥è âîåâîäà è ñàìîäðúæàâí¥è
ãîñïîäèíü âúñåè çåìè óããðîâëàõ·èñêîè è çàïëàíèíñê¥ì åùå æå è êú òàòàðñêèì ñòðàíàì è Àìëàøó è
Ôàãðàøó õåðöåã è ñýâåðèíñêîìó áàíñòâó ãîñïîäèíü è... и т. н. (Милетич, Агура 1893: 329 – грамота
№ 3). Друга етикетна особеност на влахобългарските грамоти, наследство от традициите на
Търновското българско царство – поставянето на името Йоан пред собственото име на
владетеля, срв. ¶w* Ìèð÷à âåëèê¥è âîåâîäà в тощу-що цитираната формула – се среща и в
българоезичната молдовска грамота на митрополит Йосиф, който споменава сина си под
името Йоан Александър воевода: ñú ñ¥íîìú âëàä¥÷åñòâà ìè Iwìú Àëå¿àíäðîì âîåâîä©; ïî æèâîòý
ñ¥íà âëàä¥÷åñòâà ìè Iw Àëå¿àíäðà âîåâîä©. Нека отбележим, че в представените в т. 4
украиноезични молдовски грамоти същият владетел е назован без добавяне на Йоан пред
собственото му име – само Александър воевода. В грамотата на митрополит Йосиф се
споменава и Iw Ïåòðú âîåâîäà (Йоан Петър воевода).
Изцяло в канона на българоезичните грамоти е и употребеният в същата
грамота израз áëàãîèçâîëè âëàä¥÷üñòâî ìè – срв. áëàãîèçâîëè ãîñïîäñòâî ìè в грамотите на
влашките воеводи, например в грамота № 4 на Мирчо воевода в изданието на Милетич,
Агура (1893: 329). И двата варианта на формулата съдържат нетипична за украиноезичните,
но често употребявана в българоезичните грамоти дателна притежателна клитика в
единствено число, отнасяща се до духовния пастир в първия вариант и до светския владетел
във втория.
Текстът не съдържа никакви фонетични източнославянизми, затова пък е
пълен с фонетични и морфологични българизми: задна носова гласна във форми като âîåâîä©,
ïðý÷èñò¥© áîãîðîäèö© (форма за родителен падеж в единствено число със среднобългарско
смесване на носовките), äà ñ©ò, íåðàçë©÷åíè, âú ð©êàõ, ñúñ©ä¥ (и с български неизяснен заден
ер в представката), wáðýòà©òú, åäèíî wò åäèí© ñòðàí© Íýìöà à äðóãî wò äðóã© ñòðàí© (и с
българска форма на числителното, с непълногласие в думата страна и с типично българска
предложно-падежна конструкция), äà á©äåò, äà ìó ñ©äèò, ñú I¹äî©; неизяснен заден ер във
âúçíåñåí·à, äà ñúõðàíèò, български развой на сричкотворното р в íå óòâðúäèò.
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Доколкото в грамотата има необщославянски лексеми, те са български
(неукраински): äâý âîäýíèöè, â* ëîç·è (съвр. бълг. воденици, лозя)5. В нея владетелят на
Молдова е наречен както господин според влахобългарската (ãîñïîäèíîìú çåìëè ìîëäàâñêîè),
така и господар според украинската канцеларска традиция (êîòîð¥ á©äåò ãîñïîäàð). Разбира
се, това деление е само функционално и етикетно, защото и двете форми са общославянски
словообразувателни разширения на индоевропейската съставна дума *ghostipotis ‘господар
по отношение на чужденците’. Съжителството на двете форми в една и съща грамота
показва, че в средновековната молдовска писменост българската и украинската езикова
стихия, книжовна традиция и канцеларски етикет могат да си влияят взаимно, което ще бъде
показано и в т. 6.
В украиноезичните молдовски грамоти самата грамота се нарича лист,
разглежданата грамота обаче в собствения си текст е наречена ñèå ïèñàí·å, което е типично за
влахобългарските грамоти. В тях думата лист по правило не се употребява, но често вместо
писание се използва гръцката дума оризмо.
По-скоро българска с оглед на новопоявилото се в южнославянските и
западнославянските езици а-спрежение изглежда глаголната форма за първо лице единствено
число ïóùàìü, но не трябва да забравяме, че това спережие се появява и в
западноукраинските говори. За разлика от украинскоезичните молдовски грамоти в грамотата
на митрополит Йосиф широко се употребяват да-конструкции. Освен вече споменатите äà
ñ©ò, äà á©äåò, äà ìó ñ©äèò, äà ñúõðàíèò можем да посочим и äà èìàò ïîïå÷åí·å w íèõ, äà åñò
ïðîêë ò, äà èìàòú ó÷ ñò·å. Голяма част от да-конструкциите в грамотата са с повелително
значение, но има и такива с типично българска съслагателна (конюнктивна) синтактична
функция и със значение за цел, което може да се илюстрира с по-дълъг отрязък от текста,
например: è òàìî ïóùàìü áîëýðèíà âîåâîä© æóïàíà Ïåòðà Îyðýêëý äà ïðýäàñò âúñå ‘и изпращам
там болярина на воеводата жупан Петър Урякля да предаде всичко’.

5

В Речник на староукраинския език е представена думата ëîçüå, като е подчертано, че в значение на
съвременната украинска дума виноградник ‘лозе’ тя се използва в грамотите на молдовските канцеларии
(Речник 1977: 556).
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За разлика от украиноезичните молдовски грамоти в българоезичната
грамота на митрополит Йосиф миналите действия се изразяват предимно с аористни
глаголни форми: áëàãîèçâîëè, äàäîõîì, èñïèñà, ïèñàõ. Когато обаче става дума за отдавна
извършени действия и най-вече за техния резултат, се употребяват и перфектни форми, но с
по български запазен спомагателен глагол в трето лице: åñò äàëú, åñò êóïèëî. При контраста
български–украински по-скоро български (среднобългарски и новобългарски) са формите на
използваните в грамотата показателни местоимения: äàäîõîì òîèçè ìîíàñò¥ð; ÿêî äà ñ©ò ò·åçè
ìîíàñòèðå íåðàçë©÷åíè; âú òýõçè ïðýäðå÷åíí¥õ ìîíàñò¥ðåõ.
Грамотата завършва с подписа на нейния писар: àç æå Ãðúä ïèñàõ. Можем да
кажем, че независимо от произхода си, неизвестен за нас, Гръд добре е усвоил
българоезичния канцеларски стил, използван в средновековно Влашко, а понякога – както се
вижда от изготвената от него грамота – и в средновековна Молдова.
6. Молдовски грамоти със смесени езикови особености
Да разгледаме началото на грамота от 1438 г., с която Илия воевода дарява
на манастира Нямц село Севковци при устието на река Краков заедно с пчелин и воденица
(Русанивски 1965: 92; грамота № 44):

Документът започва с типичната за украиноезичните молдовски грамоти
етикетна формула, която назовава вледетеля ãîñïîäàðú çåìëè ìîëäàâñêîè, съдържа израза
÷èíèìú çíàìåíèòî ñ ñýìú íàøèìú ëèñòîìú âúñýìú êòî íàíú ¹çðèòú èëè åãî ¹ñë¥øèòú ÷úò©ùè.
Още тук обаче забелязваме класицизиран и побългарен правопис, отразяващ българско
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произношение: ñ ñýìú íàøèìú ëèñòîìú âúñýìú и ÷úò©ùè вместо èñ ñèìú ëèñòîìú íàøèìú
¹ñýìú и ÷òy÷è в грамотите, представени в т. 4, по-нататък следват такива правописни и
евентуално фонетични българизми като âúçíåñåí·þ, åäíî, äà á©äåòú, çà äyø©, çà çäðàâ·å,
âúçëþáëåíí¥õ.
Представеният откъс съдържа немалко лексикални украинизми: лист
‘писмо’, ïàñåêà ‘пчелин’ (съвр. укр. пасіка), ìëèíú ‘воденица’ (съвр. укр. млин). Като цяло в
него се наблюдава стремеж към класицизираща етимологично правилна употреба на ý и на ¥.
Както в чисто украиноезичните грамоти, и тук се наблюдава засилена употреба на перфект:
¹ì¥ñëèëè åñìè, äàëè åñìè там, където в българоезичните влашки и молдовски грамоти имаме
аорист, но от друга страна, имаме българизираща употреба на да-конструкция там, където в
грамотите, представени в т. 4, се използва източнославянско съчетание от съюзна дума øòîá¥
и елово причастие на глагола.
Възниква въпросът дали срещащите се в грамотата предимно правописнофонетичи и в по-малка степен синтактични българизми биха могли да са следствие на т. нар.
второ южнославянско влияние върху източнославянската писменост като цяло и оттам да са
проникнали в украинския канцеларски език в Молдова, т. е. това да са българизми, стигнали
до Молдова чрез украинско посредничество. Теоретично би могло да е така, но ако се
вгледаме в езика на издадените от В. Русанивски украински грамоти от ХV в. подобни
българизми се срещат единствено – и то спорадично – в украинските грамоти от Молдова.
Езикът на грамотите от Галичина, Западното Полесие и Централна Украйна е чист
източнославянски с известно полско и въобще западнославянско влияние. Тоест поне в
представения от Русанивски материал не се наблюдава второ южнославянско влияние върху
канцеларския език на украинските земи в тогавашната Полско-Литовска държава.
Оказва се, че в чисто украинските (и белоруски) земи второто
южнославянско влияние не е присъщо на езика на деловата и правно-административна
писменост. То става белег на високия езиков стил и на книжовните жанрове, свързани с
живота и нуждите на православната църква и духовенство. Това е време, когато в
източнославянските краища на Полско-Литовската държава възниква диглосията между
проста мова и языкъ словенский (който в предговора към Пересопнишкото евангелие се
нарича и языкъ болгарский), като вторият се специализира за църковна употреба, а проста

25
мова – същинският украинско-белоруски език – за всички останали цели. Любопитно е, че
дори в граматиките на Лаврентий Зизаний и Мелетий Смотрицки съответно от края на ХVІ и
началото на ХVІІ в. предговорите и тълкуванията са на проста мова, а изложението на
граматичния материал на языкъ словенский/славенский6.
Освен в част от молдовските, сред грамотите издадени от В. Русанивски
българизми се срещат и в единствената, включена в изданието задкарпатска грамота, която
впрочем е от областта Марамуреш, исторически свързана с Молдова (срв. т. 3). Това е
грамота, издадена през 1404 г. от вицежупана на Марамуреш (вицашпан марамороський) пан
Радул, от жупаните Банко, Тодор и Шандор и от други лица (Драгомир Иванчук, Дан, Леока
Белкович, Косте Драгушевич, Косте Попов), която съобщава, че воеводата Балица и магистър
(мещер) Драг са построили църква и манастир, на които приписват три села (Терес, Кривчич
и Крушево) и воденица на р. Сопунка/Съпънка (Русанивски 1965: 133–134; грамота № 65).
Името на самата река се изписва в грамотата по следните начини: wò ñúï©íê¥, íà ñîïyíê¥, ãäå
ïàäàåòü ñúïúíöà ¹ òèñy, íà ñîïîíê¥, êäå ïàäàåò ñúï©íöà y òèñy – правописни варианти, които
може да отразяват както българско правописно влияние, така и фонетични варианти на името.
Правописно-фонетични българизми в грамотата са местоименната форма àçü, ñúçèäàøå, ïðýä,
åäèíü, åäíî, (íà çåìëè) äëúãîïîëñêîè (три пъти). Краткият текст на грамотата е изпълнен с
нетипични за повечето украински грамоти аористни форми: ñúçèäàøå (трето лице
множествено число), äàäîøå (три пъти).
В т. нар. Молдовска анонимна хроника (източнославянски препис на
изгубения ù среднобългарски оригинал е включен във Воскресенския ръкопис от ХVІ в. –
срв. Богдан 1891: 62) се разказва, че румънското (влашкото) население идва в Марамуреш по
покана на унгарския крал Владислав, за да се бие с нахлулите там татари (пак там: 185–186).
Хрониката нарича румъните стари римляни и пояснява, че след като те разбиват татарите,
кралят им дава земя за заселване в Марамуреш, като обещава, че румъните могат да запазят
православната си вяра в неговата иначе католическа държава – срв. част от разказа по
изданието на Йоан Богдан (1891: 187):

6

За повече подробности относно езика на двете граматики, както и за самите им текстове срв. Кузминова
(2000).
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От текста на хрониката става ясно, че заселените в Марамуреш румъни, т. е.
„стари римляни“, идват в Унгария от земи извън нейната територия и много държат на своите
православни традиции. Ако се съди от езика на задкарпатската грамота, както и от личните
имена Драгомир, Драгушевич, Драг и от селищното име Крушево в нея, напълно възможно е
именно румъните да са донесли в Марамуреш, а след това от Марамуреш в Молдова
среднобългарска книжовна традиция или поне елементи от нея в лицето на образовани хора –
например свещеници и писари – от своите среди. В Молдова същата традиция може да е била
подсилена от местното българско влияние и присъствие, както и от миграция на българи или
други лица, повлияни от среднобългарската култура, от Балканския полуостров на север, към
незаетите от турците земи. Във всеки случай среднобългарският книжовен език господства
не само в средновековната молдовска църковна книжнина, но и в такъв жанр като хрониките.
От представените от Й. Богдан (1891) шест стари молдовски хроники четири са на
среднобългарски (двете хроники от Путна и хрониките на Макарий и Евтимий), една е на
полски (Молдополска хроника) и една е направен в Московската държава източнославянски
препис от среднобългарски оригинал (Богдан я нарича Анонимна хроника; известна е и като
Молдоруска хроника).
7. Езикът на късните грамоти
Сред славянските грамоти от Молдова от ХVІ и ХVІІ в. трудно можем да
намерим такива, в които не се съчетават български и украински езикови особености. Ще
представя като илюстрация две грамоти от един и същ владетел – Радул воевода, издадени в
една и съща 1617 г. и изготвени от едно и също лице – великия логотет Гянгя (Милетич,
Агура 1893: 384–385; грамоти № 75 и 76):
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В първия текст самата грамота е наречена лист (ïðýä ñèì ëèñòîì íàøèì), а
във втория – запис (ñú åäèí çàïèñ, êîãäà âèäýõwì òî çàïèñ), т. е. елементи от украинския и
влахобългарския канцеларски етикет се съчетават и редуват в документи, издадени по едно и
също време от един и същ владетел и съставени от един и същ висш сановник. И в двете
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грамоти владетелят в началото на документа е наречен ãîñïîäàðü/ãîñïîäàðú, а в края –
ãîñïîäèíú – отново съчетание на двете канцеларски традиции.
И в двете грамоти се използват аористни форми, което в контекста на
началото на ХVІІ в. е по-скоро българизъм: ïð·èäîøå, ïð·èäå, âèäýõwì, äàäîõîì. Перфектите
без спомагателен глагол, особено когато не изразяват резултат или преизказано действие, са
по-скоро украинизми: òåãàëèñ çà ëèöå, êàçàë, çîñòàë, âåëýë(ú). Формата çîñòàë е по-скоро
украинизъм и на лексикално, словообразувателно и фонетично равнище. Един фонетичен
(диалектен и исторически) и два лексикални украинизма имаме в израза áðóä çà ìëèí ‘яз за
воденица’, използван няколко пъти в първата грамота (срв. съвр. укр. брід и млин). В израза
äà âúçìåò ñîáè (в първата грамота) се съчетава българска целева да-конструкция и неизяснен
заден ер в глаголната форма с украинската местоименна форма собі. По-скоро украинска е
целевата конструкця àáè äåðæàëè ìëèí ñú íèìè в първото писмо, а по-скоро български –
няколкото целеви да-кострукции в двете писма: äà âðàòè èì, äà âúçìåò ñîáè, äà íå èìàåò....
òåãàòè, èí äà íå óìèøàåò, äà ìàåò wí ãðèæàòå. В последния израз по-скоро българската даконструкция съдържа по-скоро украинска форма на глагола имам (без начална гласна и-), но
и лексикалния българизъм грижа, който е и лексикален румънизъм, защото е зает и в
румънския език (съвр. рум. grijă). Чист румънизъм е наречието ìàè ‘повече’ в израза ìàè
òåãàòè (съвр. рум. mai < лат. magis).
И в двата текста не се използва буквата ы, което може да отразява както
тогавашно украинско и българско произношение, така и влияние от страна на тогавашния
южнославянски (сръбско-български) безюсов правопис. В тях не се използва и голямата
носовка, но понякога тя по български се е развила в ъ-звук и се пише с ерова гласна: § ñúäà,
съюз íü (от среднобълг. í©, старобълг. íú, съвр. бълг. но). Числителното един е винаги в
българската си форма. Някогашните ерови гласни и сричкотворни р и л понякога се предават
по източнославянски (äåðæàëè), но по-често по български (ñúòâîðèë, âúçìåò, òðúã, âúñòàëà,
wêðúñòú åè, ïî ñìðúò·ÿ åè). Не се срещат такива украинизми като източнославянски
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пълногласни форми или пък форми на местоимението âüñü, които да започват с у- вместо с в-,
срв. ïðýä, ñú âñå ìýñòî åè.
Еровите букви обозначават ъ-звук в топоними (Âðúòîï, Äîëõúù, òðúã ßø –
tîrg на съвременен румънски означава както ‘търг, пазар’, така и ‘град’) и в такива влашкомолдовски реалии като дворцовата титла âåëèê·è êúìúíàð или съсловното название ïðüãàð
‘гражданин’ (от немското Bürger). Всъщност с ерови букви и с голяма носовка се обозначават
ъ-подобните звукове и във вече съществуващата през ХVІ и ХVІІ в. румънска кирилска
писменост. В славяноезичните молдовски грамоти от същото време еровете често означават
ъ-звук и в румънски думи от славянобългарски произход. Така в частен запис на Лупул, син
на Фартуг от Сучава от края на ХVІ в. (Милетич, Агура 1893: 380; грамота № 66) в израза
ïîñòàâèõìî ó çúëîã ÷àñò ìîà думата çúëîã ‘залог’ е румънизъм от български произход и се
изписва точно според румънското си произношение (съвр. рум. zălog; в други славянски
грамоти от Молдова в същото значение се използва лексикалният украинизъм заклад). В
същата грамота срещаме и румънизма òîêìàëú ‘споразумение, уговорка’ (съвр. рум. tocmeală
от глагол, който произлиза от българския тъкмя ‘уточнявам, нагласявам’), в който ъ-звук в
окончанието се предава чрез ерова буква. Подобно в запис от 1604 г. (Милетич, Агура 1893:
382; грамота № 69) от Мърийка, дъщеря на Андрейко, който приживе е бил пъркълаб
‘градоначалник’ (от немското бургграф) ъ-звуковете както в името на издаващата документа,
така и в титлата на покойния й баща се изписват с ерови букви, а в думата ä©ù· ‘дъщеря’ с
голяма носовка: È òî àç Ìüð·èêà, ä©ù· Àíäðåêîâà, áèâøè ïðúêúëàá, ñàìà íà ñåáå ñîçíàâàþ êú ñèì
ìîèì çàïèñîì и т. н.
Ако се върнем към двете грамоти на Радул воевода от 1617 г., във втората от
тях ще забележим некласически изписаната дума æèíà (Èâäîê·ÿ, æèíà Ðîìàíà), чийто
правопис може да отразява както украинско, така и българско диалектно произношение, а
защо не и някакъв местен молдовски изговор. Друга любопитна особеност на отразения в
същата грамота славянски език от Молдова от началото на ХVІІ в. е, че думата дом е от
женски род: è äàëà åäíà äîìó ñú ìýñòî; òàà äwì ñú âñå ìýñòî åè. Подобни промени в
граматичния род има и в други славянски документи от Влашко и Молдова от същото време.
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Още по-ярка морфосинтактична особеност на славяноезичните грамоти от
Молдова и Влашко е, че често след предлози вместо изисквани от класическия
морфосинтаксис други падежи се употребява винителният, който при много от имената е
омонимичен или омографичен на именителния. Това е ранноновобългарско явление,
присъщо

на

новобалканските

езици,

което

постепенно

заменя

общославянските

старобългарски и среднобългарски правила за падежна употреба (срв. Гешев 2007 и Гешев
2015). В разглежданите грамоти на Радул воевода явлението също е добре засвидетелствано:
Íåêèòà ä·àê § Âðúòîï; ñü ïîï Àíäðóøêî; ðàä· åäèí áðóä; ÷òî èìàþò.... ó ñåëî Âðúòîï; ñú åäèí çàïèñ;
ïðüãàð § òðúã ßø; òàà äwì ñú âñå ìýñòî åè. Това е системно явление в ранния новобългарски,
в славянските грамоти от Молдова и Влашко обаче се срещат и случаи на липса на
съгласуване в рамките на именната група – във втората разглеждана грамота такъв случай е
синтагмата ïð·èäå ïðýä íàìè è ïðýä íàøèìè ìîëäàâñêè áîëýðè íàøåìó âýðíîì áîëýðèí Ìàëêî, в
която словосъчетанието íàøåìó âýðíîì е съгласувано по число с áîëýðèí Ìàëêî, а по падеж с
ïðýä íàìè è ïðýä íàøèìè ìîëäàâñêè áîëýðè (ако приемем, че буквата ó в íàøåìó е равносилна
на ням краесловен ер), а би трябвало да е съгласувано и по падеж с израза áîëýðèí Ìàëêî.
Такива случаи могат да бъдат тълкувани по няколко различни начина, като най-драстичната
възможност е да ги разглеждаме като „признаци на упадък на езика“.
8. Какъв език?
Ако приемем версията за упадък на езика, трябва да отговорим на въпроса
какъв е езикът, който е в упадък, т. е. какъв е езикът на късните славянски грамоти от
Молдова. Само писмен език, чийто упадък води до аграматизми, или писмена проява на език,
използван и в устното общуване. Отмиращи местни говори или втори (нероден) език,
поддържан от географската близост и културните връзки с основната украинска и българска
езикова територия. Безспорно е, че в него се съчетават украински и български елементи. Потрудно е да се отговори на въпроса дали това съчетаване, клонящо към смесване и сливане,
се е осъществявало само в писмената практика или и в някаква устна форма на езика и, ако е
имало такава смесена устна форма, дали тя е била само служебен, само втори език в
средновековна Молдова от ХVІ и ХVІІ в., или е била първи, роден език за някаква част от
нейното население. Отделно стои и въпросът доколко различни възможни форми на
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непосредствено българско-украинско културно и езиково взаимодействие в и около
средновековна Молдова са се отразили върху местните украински говори по земите, които и
до днес са част от украинската езикова и етнична територия; средновековният български език
във Влашко и Молдова е отмрял и сегашните български колонии там са основани от по-нови
заселници.
Що се отнася до вероятността наличието на среднобългарски елементи в
славянския език на средновековна Молдова да се дължи на т.нар. второ южнославянско
влияние върху източнославянската писменост, т.е. българизми да са стигнали до Молдова
чрез източнославянско посредничество, тя е незначителна. Среднобългарският език
господства в Молдова в църковната книжнина, в езика на хрониките и на част от грамотите.
Украинският език преобладава в езика на по-старите молдовски грамоти, а езикът на покъсните грамоти е смесен украинско-български. Както беше посочено в т. 6, сред
украинските грамоти от ХV в. българизми се откриват само в грамотите от Молдова и
Марамуреш, докато в източнославянските краища на Полско-Литовската държава деловите и
правно-административни текстове са на проста мова без българизми. Следователно
българизмите в грамотите от Молдова и Марамуреш са българско влияние, пряко или с
румънско посредничество, като цяло независимо от книжовноезиковите процеси при
източните славяни, сред които, както обикновено се твърди, второто южнославянско влияние
е най-силно в Московската държава и в житийната литература – срв. например Николай
Дилевски (1955: 232).
В т. 6 бяха изтъкнати причини да смятаме, че мигриралите от Марамуреш в
Молдова румъни са били носители на среднобългарска православна книжовна традиция или
поне на нейни елементи. В южните части на Молдова такава традиция би могла да се
съедини с местната българска традиция, еднаква с оная във Влашко, и да бъде подсилена от
известно българско етнично присъствие там – местно и на бежанци от земите на юг от Дунав,
засвидетелствано от историческите извори. Важно е и обстоятелството, че в славянския език
в Молдова (както и във Влашко) се наблюдават синтактични новобългаризми, което показва,
че той се развива успоредно с българския език на основната му територия.
В средновековна Молдова се срещат тогавашната украинска и българска
писмена традиция, канцеларски етикет и езикова стихия. Те си влияят взаимно, съчетават се
и се смесват при условия и по механизми, различни от т.нар. второ южнославянско влияние.
Срещата им се осъществява на тогавашната езикова и етнична граница между украинци и
българи и с помощта, с посредничеството и в културна симбиоза с основния етнос на
страната – румъните. Това е среща, която няма пряка връзка с второто южнославянско
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влияние, да речем в Московската държава. Ако Молдова играе роля в това влияние, тя е поскоро ролята на изходна точка, а не на крайна цел в неговото движение. Разглеждането на
молдовската славянска писменост не може да ни помогне да решим спорните и неясни
въпроси на второто южнославянско влияние върху източнославянската книжовност, на
неговите пътища и механизми (за обзорно и критично представяне на проблематиката,
свързана с това влияние, и историята на неговото изучаване срв. Ростислав Станков 1992; за
лексикалното влияние на старобългарския книжовен език върху украинския книжовен език
през различни исторически периоди срв. Албена Стаменова 2017). Условията в Марамуреш и
Молдова – като периферия на украинската и изобщо на източнославянската етнична, езикова
и културна територия – са различни от условията в останалите източнославянски земи. В
Марамуреш и Молдова, както и във Влашко, среднобългарската книжовна и езикова
традиция присъства непосредствено – тя е наследена от средновековната българска държавна
и църковна традиция в Молдова и Влашко, нейни носители са не само местните българи, но и
основният етнос в трите области – румънският, който най-вероятно я пренася и в
Марамуреш. Взаимодействието на украинския и българския език в средновековна Молдова е
непосредствено и българският дял в него не може да се сведе до далечно и непряко влияние,
минало през Лвов, Киев или Москва.
9. Епилог
Първият открит досега и надеждно датиран (според описаните в него лица
и събития) документ на румънски е от юни 1521 г. В него Някшу Лупу от Длъгополе
(Къмпулунг във Влашко) съобщава на Йоханес Бенкнер от Брашов (в Трансилвания) за
нападение на турците. Писмото, както повечето румънски текстове до средата на ХІХ в., е на
кирилица.
От края на ХVІ до края на ХVІІ в. писменият румънски език постепенно
измества писмения славянски (български, украински и смесен българско-украински) от
всички сфери на употреба в Молдова и Влашко. Дългата успоредна употреба на румънски и
славянски в частната кореспонденция, в приписки към книги и в търговски тефтери вероятно
отразява и дълга употреба на говорим български и украински език от жители на двете
княжества, чиито потомци по-късно стават изцяло румъноезични и се вливат в румънската
народност. Самата румънска народност обаче остава както тогава, така и по-късно
православна и носител на общите славяно-румънски културни традиции, включително и в
езиковата си практика. Писменият румънски език продължава да използва кирилицата до
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1860 г. и – въпреки осъществената с размах през ХІХ в. релатинизация и рероманизация –
продължава да пази и използва част от наследената от славянското средновековие абстрактна
и религиозна лексика, която прониква в него както с посредничеството на говоримия език,
така и по книжовен път (за българо-румънските книжовноезикови контакти и за българската
по произход лексика с книжовен характер в румънския език срв. Василка Алексова 1989).
Да погледнем румънския текст на молитвата „Отче наш“ от средата на ХІХ
в. и в днешния ù вид7:

Tatăl

nostru,

care

eşti

în

ceruri,

sfinţească-se

numele

tău: Vie împărăţia ta: Facă-se voia ta, precum în cer, aşa şi pe pământ.
Pâinea
noua
noştri.

noastră

cea

greşelile
Şi

nu

ne

de

toate

noastre,
duce

pe

zilele,

dăne-o

precum
noi

în

şi
ispită,

noua
noi

ci

ne

astăzi.

Şi

iertăm
izbăveşte

ne

iartă

greşiţilor
de

cel

rău.

Căci a ta este împărăţia, şi putearea, şi slava în veci, amin.
Като цяло е вярно твърдението в Уикипедия, че „румънската кирилица се
основава върху българската“ (The Romanian Cyrillic alphabet was based on Bulgarian Cyrillic
alphabet)8. Буквите ú и © се използват от румъните според тяхното новобългарско
произношение – в румънския преди 1860 г. те обозначават ъ-подобните звукове, които в
7

Текстът от ХІХ в. е набран от автора Гибаничар по старопечатно издание и е представен в статии за
румънската кирилица на башкирски, български, английски, френски, унгарски, арабски, корейски,
литовски, полски, румънски, руски, сръбски и на книжовната норма в Република Македония в Уикипедия;
като източник е посочен файлът Romanian-kirilitza-tatal-nostru.jpg (посетени май 2017 г.).

8

Страница Romanian Cyrillic alphabet (посетена май 2017 г.).
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съвременния румънски се изразяват чрез буквите ǎ и â, а буквата ý обозначава широка, но
предна гласна или дифтонгоид, изписвани в съвременния румънски с буквосъчетанието еа:
ñôèíöý‘ñêúñå (в съвременния текст съответно sfinţească-se ‘да се свети’), òú‘ó (tău ‘твой’),
↑„ïúðúö¶‘ òà (împărăţia ta ‘царството ти’), ïðå ïúì©‘íòü (pe pământ ‘на земята’), ï©‘è‡íý íî‘àñòðú
(pâinea noastră ‘хляба наш’), ïóòý‘ðý (putearea ‘силата’). И трите букви имат подобно звучене в
български, но не и в източнославянски. Употребата в румънските кирилски текстове на малък
ер като няма буква в края на думите, завършващи на (твърди) съгласни води началото си поскоро от среднобългарски и от по-късни южнославянски безюсови образци. В украинската
делова писменост същото явление се среща най-вече в грамотите от Молдова (срв.
Русанивски 1965: 10–22).
Все пак в румънската кирилица се наблюдават и източнославянски
графични особености, станали част и от източнославянската църковнославянска писмена
практика – с буква ÿ в началото на думите и съответно с буква

в останалите позиции се

отбелязва звукосъчетание, предавано в съвременния румънски с буквите ia, срв. ô¶‘å âî ‘
òà’/facǎ-se voia ta ‘да бъде волята ти’9. Подобна на източнославянските църковнославянски
правила е и употребата на буква омега (w) вместо обикновено о (î) в окончанието за
родително-дателен падеж множествено число: (ïðå êó‘ìü øè’ íî‘è‡ 2„ðòú‘ìü) äàòî‘ðíè÷èëwðü íî‘ùðè‡
‘(както и ние прощаваме) на нашите длъжници’. Употребите на ударения и придихания също
са подобни на практиката както в източнославянската, така и в южнославянската книжнина
на стара кирилица. Обща славяно-румънска черта, която

води началото

си от

среднобългарския узус, е изписването в началото на думите на широко е (2) вместо
обикновено е (å) – срв. 2&ùè‡, 2„ðòú‘ìü. В румънски тя има звукова стойност на йотувано е, срв.
съвр. рум. iertăm.
През ХVІ и ХVІІ в. румъните постепенно сменят писмения си език, но
остават в същия културен кръг и наследяват традициите на славянското православие,
включително и част от неговото лексикално богатство. В представените варианти на текста
на „Отче наш“ също
9

откриваме такива наследени от общото

В каноничния новобългарски вариант да бъде Твоята воля.

славяно-румънско
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средновековно

минало

абстрактни

и

свързани

с

християнството

думи

като

ñôèíöý‘ñêúñå/sfinţească-se ‘да се свети’, âî ‘/voia ‘волята’, è„ñïè‘òú/ispită ‘изкушение’ (срв. съвр.
бълг. изпитание с почти същото значение), (íå) è„çáúâý‘ùå/(ne) izbăveşte ‘избави (ни)’, ↑„ âý‘÷è‡/în
veci ‘во веки (веков)’. Във втория по-нов и изписан на латиница вариант на молитвата
откриваме greşelile ‘греховете’ и greşiţilor (noştri) ‘(на нашите) грешници, длъжници’ – форми
на румънските имена greşeală и greşit, които са производни от славянобългарския по произход
румънски глагол a greşi ‘греша’ (срв. общослав. *grěxъ), както и славянизма slava ‘славата’.
Вместо тях в по-стария и изписан на кирилица вариант са употребени техни синоними от
неславянски произход. Един от тях обаче – äàòî‘ðíèêü (съвр. рум. datornic ‘длъжник’) в израза
äàòî‘ðíè÷èëwðü (íî‘ùðè‡) ‘(на нашите) длъжници’– съдържа славянската словообразувателна
наставка -ник-.
Старият украински и български език се срещат в средновековна Молдова и
Влашко и взаимодействат не само помежду си, но и с румънския език, който постепенно
заема техните функционални, социални и демографски позиции, но същевременно запазва
част от общото славяно-румънско културно-езиково наследство.
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Трудът

на

Юрий

Венелин

Влахо-

Сборникът от 1893 г., в който е

болгарския или дако-славянския грамоты

публикувано изследването на Любомир

– 1840 г.

Милетич

и

Димитър

Агура

Дакорумъните и тяхната славянска
писменост.

Манастирът
Бърсана

в

Марамуреш

–

областта, откъдето
идва

ядрото

на

румънското
население
Молдова.

в
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Графство

Мармарош

(Марамуреш)
Хабсбургското

в
кралство

Унгария през 1780 – 84 г.
На малката карта горе в
дясно

Марамуреш

е

оцветен в жълто, а с черна
линия

са

очертани

границите на съвременна
Румъния.

Днес

южната

част на Марамуреш е в
Румъния, а северната в
Задкарпатска Украйна.

Територията на бъдещата Молдова през 1245 г. е поделена между Българското царство (в много светло
зелено) и Галичко-Волинското кралство (в тъмнозелено). В междинен цвят са териториите между тях,
които преминават от едни ръце в други. Наскоро основаните влашки воеводства са част от

България.
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Богдан І (ХІV в.) –
първият

независим

владетел на Молдова,
на

името

понякога

на
в

който
старите

текстове цялата страна
се нарича Богданско.

1793 г. – Молдова и Влашко като васални на Османската империя и Трансилвания като
част от Австрийската империя.
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Късносредновековна крепост в Сучава – една от старите столици на
Молдова (сега в Румъния).

Територията

на

средновековна

Молдова днес. В синьо е оцветена
Западна Молдова, която днес е част от
Румъния.. Това (с изключение на южна
Буковина)

е

територията

на

Молдовското княжество, когато то
през 1859 г. се обединява с Влашко в
една държава, преименувана в 1862 г.
на Румъния. Територията в розово
през 1812 г. е отнета от Молдова и
присъединена

към

Русия,

а

днес

именно това е Република Молдова. В
зелено е

територията

на

Украйна.

Със

сиво

е

на

Молдавската

територията

днешна
оцветена

автономна съветска социалистическа
република от 1924 до 1940 г. – по
същото време територията само в
розово е част от Румъния.
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Молитвата „Отче наш“ на румънски от ХVІІІ в. Използваните тогава
румънска кирилица и румънски правопис са производни от
среднобългарската кирилица и среднобългарския правопис.
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РЪКОПИСИ ОТ ПОДКАРПАТСКА РУС В ПРАЖКАТА НАЦИОНАЛНА
БИБЛИОТЕКА*
Маргарита Младенова
Анотація: Стаття презентує частину рукописної, а саме частину збірки кириличних
рукописів за описом відомого чеського славіста Йозефа Вашіци. Опис зроблено у першій половині 50-их років
ХХ ст., хоча робота над ним розпочалася ще у 1953 році. Йозеф Вашіца описав 21 рукопис, що є власністю
збірки Національної та університетської бібліотеки в Празі та 26 рукописів Слов’янської бібліотеки та
безперечним скарбом кириличного рукописного спадку слов’ян.
Ключові слова: рукописи, Національна та університетська бібліотека в Празі, Юрій
Яворський, Подкарпатська Русь

Настоящият текст представя малка част от ръкописната сбирка на
Националната и университетска библиотека в Прага, по-точно част от сбирката кирилски
ръкописи по описа, съставен от видния чешки славист и кодиколог Йозеф Вашица. Описът е
изработен през първата половина на 50-те години на ХХ в., като работата върху него започва
през 1953 г. Тогава Й. Вашица е поканен от Кабинета за филологическа документация на
Чехословашката академия на науките да представи становище относно 19 ръкописа,
съхранявани в библиотеката, което е изискано като предварителна подготовка за съставянето
на опис на ръкописите. Впоследствие, когато работата започва в пълен размер, той описва 21
ръкописа собственост на Националната и университетска библиотека в Прага и 26 ръкописа
на Славянската библиотека. Поради неизяснени причини работата е прекъсната през 1954 г., а
преждевременната смърт на автора става причина описът на ръкописите да остане
незавършен до 1995 г. В началото на 90-те години на ХХ в. Зое Хауптова и Хелена
Рудловчакова започват подготовката му за издаване, а Националната библиотека и
Славянската библиотека в сътрудничество със Славянския институт в Прага го публикуват в
поредицата издания на Славянската библиотека. По този начин те го правят достъпен за поширок кръг изследователи, като с това отбелязват и 110-годишнината от рождението на Й.
Вашица. Благодарение на този опис възникна и настоящата работа.
Сбирката от кирилски ръкописи в Националната и университетска
библиотека в Прага се оформя през първата половина на ХХ в., но някои от позициите в нея
*

Настоящата работа е осъществена с подкрепата на г-н Милен Врабевски, председател на фондация
„Българска памет“.
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са по-стари, т.е. станали са собственост на библиотеката през ХVІІІ и ХІХ в. Голяма част от
интересуващите ни ръкописи от Подкарпатска Рус/Закарпатска Рус/Закарпатска Украйна са
набавени предимно през 30-те години на ХХ в., когато тази област е част от Първата
чехословашка република (1918–1938 г.) и заслужено привлича вниманието на пражките
слависти като един от най-слабо проучените ареали от нововъзникналата държава след І
световна война. Карпаторуските ръкописи представят основния корпус от кирилската
ръкописна сбирка на библиотеката – 17 от общо 21 ръкописа, съхранявани в ръкописния
отдел на Националната и университетска библиотека в Прага, включени в описа на Й.
Вашица. Повечето от тях са придобити от проф. Юрий А. Яворски през 1931–1934 г., когато
той осъществява няколко експедиции в Подкарпатска Рус, Галиция и Буковина. В резултат на
това успява да закупи за Националната библиотека в Прага повечето от представените тук
ръкописи, най-често от наследниците на местни свещеници или книжовници. В изолирани
случаи имаме работа с ръкописи, стигнали до сбирката на библиотеката по друг начин.
Разбира се, не всички ръкописи са изработени еднакво старателно. Освен това, както се
случва в историята на ръкописните книги, при повечето има изгубени страници или
откъснати части от листове. Някои от ръкописите имат на началната страница бележки за
придобиване или за собственик, а набавените от проф. Ю. А. Яворски са снабдени с бележка
за мястото, от което произхождат и неговия подпис.

Административно деление на Първата чехословашка република – същинска Чехия (Čechy), Моравия (Morava),
Силезия (Slezsko), Словакия (Slovensko), Подкарпатска Рус (Podkarpatská Rus) до 1938 г.

Откривателят на ръкописите от Подкарпатска Рус проф. Ю. А. Яворски ги
изследва в два свои труда от 1931 и 1934 г., отпечатани от Knihovna Sboru pro výzkum
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Slovenska a Podkarpatské Rusi při Slovanském ústavu v Praze. Съществуването на този научен
екип към Славянския институт в Прага говори само по себе си за сериозния интерес към тази
област, както и към Словакия, и за стремежа да се разкрие и запази тяхното културноисторическо наследство.
В настоящия текст искам да обърна внимание върху две страни от онова, за
което може да се съди по запазените в библиотеката ръкописи.
1) На първо място ще се спра на съществуването на една категория хора,
оставила ярка следа в ръкописите. Тези хора обикновено остават недооценени в историята на
славянските страни, малко внимание се обръща на ролята им в културата на собствения
регион. Може би най-сериозно внимание на тяхното съществуване обръщат чешките учени,
които дори са изработили специален термин за назоваването им – наричат ги pismáci, т.е.
хора, които пишат, владеят изкуството на писмото, което в по-ранните векове не е било
всеобщо разпространено умение. В православната традиция те се наричат грамотеи, отново
с оглед на овладяното от тях умение да пишат. Но те не само умеят да пишат. Тези хора имат
и какво да кажат на своите съграждани и потомци. Те носят съзнанието за важността на
случващите се пред очите им събития, често записват някакви случки, които схващат като
важни от гледна точка на селището, в което живеят (напр. в ркп. със сигн. ХVІІ А 50 и ХVІІ Е
56), или изказват становища по важни верски въпроси; срещат се записи за раждане, както в
ркп. със сигн. ХVІІ А 49. На приписките на такъв грамотей се натъкваме в един от найстарите славянски ръкописи, с които разполага Националната и университетска библиотека в
Прага – преписът от Сборника на Дионисий Ареопагит със сигнатура ХVІІ Е 56, направен в
началото на ХVІ в. Интересната съдба на този ръкопис всъщност може да се реконструира
поне частично благодарение на направените в него приписки. На гърба на предната корица е
отбелязано: Закупено през 1932 г. от проф. Яворски. На форзаца има саморъчно направен
надпис от проф. Ю. А. Яворски: Сборникъ творенiй Дiионисiя Ареопагита. Сербская
рукопись съ Афона начала ХVІ в. (190 листовъ). Приобр. въ iюлý 1931 г. въ с. Салдобошý,
Марамор. ж. в Закарп. Руси. Ю. Яворскïй.
Сборникът на Дионисий Ареопагит е един от малкото паметници, за които
знаем не само кой е преводачът му (сръбският книжовник Исай), но и науката разполага с
протографа на превода, който е издаден (Холц, Прохоров 2010–2014). Преписът, който се
съхранява в Прага, е изработен от двама преписвачи, но в описа са посочени 3 ръце, защото
намесата на въпросния грамотей (всъщност трети писач на ръкописа) е толкова осезаема, че
той може да се разглежда като участник в окончателното оформяне на ръкописа. Писмото и
правописните особености на преписа го локализират към някой от атонските манастири като
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място на първоначалното преписване от двамата първи преписвачи. Единият от тях вероятно
е бил по-опитен, преписал е началото, а в останалата част на ръкописа е оставил маргинални
бележки – преди всичко е разграничил темите и представените тълкувания на Дионисий.
Началото и краят на ръкописа са загубени. Липсващото начало е всъщност
по-голямата част от първа глава За небесната йерархия от славянския превод на съчинението
на Дионисий Ареопагит. Третата ръка, която е намесена в оформлението на ръкописа, се е
включила, след като той е бил отнесен в Подкарпатска Украйна, където са направени
надписите в горните полета на страниците (по съдържание нещо като заглавия или препратки
към съдържанието на текста на съответната страница), редица маргинални добавки и текуща
кирилска пагинация, т.е. това е по-късен ползвател на ръкописа, вероятно от ХVІІІ в., който
освен другото е номерирал допълнително страниците. Тази номерация включва само
страниците, които са изписани с основния текст на Дионисий Ареопагит, но е включвала и
липсващите сега начални страници, т.е. направена е, преди да бъде отделена началната част
от 154 страници.
Ето една от интересните приписки, принадлежащи на украинския
грамотей, който ясно е осъзнавал някои от езиковите различия между езика на първоначалния
преводач Исай и актуалния за неговото време източнославянски език:
л. 21а ÂîñåN ñëîâý åæå ãëåU ìíîãî êðàU [ïð·÷åñòâóåU è„ëè ÷åñòú] òîå ñëîâî íåðàçóìíî åTE íàN, ñåð‡áúñêîèF áî
ìîâ¥ åTE ñå” ðóêîïèHñú âî Àfîíñêîè‡ ãîðý ïèñàíà åTE: Ò¥ æå ãKëè íKøèN ÿ„ç¥êîN ñëàâåOEñê¥NE î„íîå ñëîB
Ïð·÷àñòâóåU, è„ëè íåïð·÷àñòíý, è„ëè‡ ÷àñòú è„ è„íà ìíîãàà ñóòú"
Тук названието на ‘част, дял’ (< стб. ÷ ñòü) и неговите производни в изт.-сл. са с рефлекс на
малката носовка -а- след африкатата ч-, докато в ю.-сл. носят собствения рефлекс -е- и
нашият неизвестен грамотей е сметнал за необходимо да поясни за четящите, че думата ÷åñòú
и нейните производни, които са „неразумни“ за неговите сънародници-носители на
източнославянска норма, трябва да се чете като част.
На л. 61б в горното и долното поле третата ръка е оставила приписка
срещу поверието, че тютюневите листа могат да служат за лекарство:
л. 61б ßFêî § ¤âýðå” ¶F ãàäîBE, ¶„ á¥ëè„è‡, á¥âàåU ëýêà’ðñòâî ¶„ î„òðîâ¥’ à„ íà” áîëøà„ „ î„òðîâà’ § á¥ë·
Òàáà÷íàãî. Íå òýëó, Íî äKøè :" ïðåëþáîäýè‡ö

î„íà’

§ á¥ë·è‡ òà’áàêà, íå î„ñòàâë åU þ
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ëþáîäýè‡ åÿF, âî ä”í· ¶„ âî íîùèF âî í äðý„ ñâîåè‡ â‡ïàçóñý íîñèHòú þ„ Ñëàñòîëþáåöú
Ñêâåðíîñò æà’òåëú, ¶„ ñêâåðíèUñ íåþ, è„ ëþá¥" äýè‡ñòâóåòú ñíåþ, è„ è„í¥ìú ïîäýë åU Ñêâåðí·ò·ñ
Както се вижда, тютюнопушенето е обявено за скверност преди всичко за
душата, у която според нашия грамотей предизвиква скверни любодейни мисли, а тялото
изобщо не го интересува, за разлика от представителите на съвременната медицина. Тези
важни свои мисли той държи да сподели с евентуалните читатели на ръкописа.
Подобна приписка е посветена и на безквасния хляб, който вече е проблем
от чисто обреден характер, но и по него този читател и писач има свое категорично
становище, което държи да сподели (л. 189а и л. 190а в долните полета):
Àëå¿àO¡äåðú ïàïà ðèNñê¥ ïîëîæèM¡ âî î„ëòàðè âî ðèìý î„ïðýñíîêú ìåðçîT¡ çàïóñòýíèH íà ìýñòý ñKòîN, à
õëýáú æèâ¥” ê¥ñë¥” â¥âåðãëú""" Ñåãî ðàäèH î„ïðýñíîêú áåZ êâàñó áåç ñîëè íå ìîæåòú á¥òèH
î„ôý‘ðîþ ïðàâäèâîþ"""
Не е случаен специалният интерес на Ю. А. Яворски именно към
приписките на ръкописа, чийто основен текст той дори не описва подробно, увлечен от
изразената самостоятелност и заявена компетентност по редица въпроси от третия писар на
този ръкопис, който е всъщност негов читател, с около два века по-млад от първоначалните
му преписвачи. Сред представените тук ръкописи той не е единствен и не представя
изключение, но е добре изразен като носител не само на индивидуалното си мнение, а на
популярни мнения, които най-вероятно са били обсъждани от неговите съвременници.
На един друг книжовник от Подкарпатска Украйна, на чиито сборници с
песни попада при експедициите си, Ю. А. Яворски посвещава самостоятелна студия в своите
Материалы для истории старинной песенной литературы в Подкарпатской Руси. (Яворски
1934), която е озаглавил Карпаторусский художник-писец Iоанн Югасевич и его графическихудожественные произведения.
2) Вторият въпрос, на който бих искала да се спра, е преходната писмена
практика, отразена в част от ръкописите, произхождащи от Закарпатска Украйна. При нея се
наблюдава интересно съжителство на кирилица и латиница, в което най-вероятно се коренят
и някои от особеностите на кирилския правопис не само в Украйна, но и в Сърбия и Босна и
Херцеговина. На такъв смесен правопис се натъкваме напр. в ръкописа със сигнатура ХVІІ L
20. Става дума за 10 листа – фрагмент от песенник, хартиен ръкопис от ХVІІІ век, писан от
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една ръка с кирилски курсив, украинска редакция. На л. 4 е отбелязана дата 1768. В своя опис
Й. Вашица е отбелязал правописната особеност [м] = m , [н] = n.
Още повече латински букви наблюдаваме в ркп. ХVІІ L 18, датиран към
ХVІІІ–ХІХ в. Той се състои от 80 л. (10,5 х 16,5 см), писан с кирилски курсив от девет
различни ръце, без текстовете, писани изцяло на латиница, редакцията е южноруска. Ю. А.
Яворски го определя като Прешовски песенник въз основа на приписките от 1808–1838 г. на
първоначалния форзац Öåðêâå Âýêàð·) èZ Ïð)øîâñêîè ðîêó 1808; 1834 dekbe (!), има и приписки
на унгарски език (На л. 6б Andreas Soltész; на л. 42 Anno 1759; л. 52б Munkáts; л. 76 ...dicta
1805.). На различни места от кирилската част на ръкописа се наблюдава често заместване на
кирилски букви с латински: [б, м, н, в] = b, m, n, v.
Особено интересни с оглед на правописа са обединените под сигн. ХVІІ Е
57 хартиени фрагменти, съдържащи отделни проповеди от ХІХ в. (1833–1849) в 10 тетради с
различен формат (от 17,5 х 22 до 20,5 х 26,8 см), общо 37 л. (4+4+2+2+4+3+6+4+4+4), писани
с руски курсив от 9 различни ръце. Ето откъс от деветия фрагмент съгласно описа на Й.
Вашица:
9. Анонимна проповед за Рождество Христово (4 л., като л. 4 е
неизписан); (б = b, м = m, в = v). Слоvо на рождестvо ГдKа нашего Іса ХрT¡та. Мото: И’
§vерше сокровiща сvоÿ При‘несоша емó дары, злато, и’ ли„vанъ и’ Сmи’рну. У М» гл: 2 с.
11 (Мат 2,11).

Нач. Voсíÿеть оныHи„ радосны¨и’ денъ vонеmже на изbаvленiе рода

члоvýчкаго w¨вýщаныи’ mесйÿ¨ ÿви’тсÿ¨ при’шолъ wFны¨й то часъ веселыи’... проповедта
има три части и Заключение (...казалъ еmъ vаmъ vократцý...)
В описа на Й. Вашица са специално отбелязани изписванията на [б, м, в] с
латинските букви b, m, v, тъй като това е относително по-рядко срещано явление. Не се
отбелязва специално присъствието на буква i, която е характерна за повечето ръкописи от
областта. Освен това посочените по-горе букви се съчетават в един и същи текст с
характерни кирилски букви и лигатури като §, ÿ, ó, както и с редица надписани букви под
титла и надредни знаци – не само познатите от гръцките и старобългарските паметници
придихания и ударения, но и отделни надписани единични и удвоени точки не само над i, но
и над ы, w и др.
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От състоянието, което наблюдаваме в ръкописите на пражката Национална
и университетска библиотека и което не може да бъде обхванато изцяло в настоящото кратко
изложение, изпъкват особености на една регионална книжовна норма с много широка
вариативност, все по-засилваща се от ХVІ към ХVІІ, ХVІІІ и ХІХ в. и представяща
взаимодействие на православната традиция с католическата и униатската и в частност на
кирилската правописна норма в неин украински вариант с нормата на околните славянски и
неславянски книжовни норми, пишещи на латиница (ярък представител на този тип
съжителство на латинската и кирилската писмена система е напр. Прешовският сборник).
Сложната историческа съдба на цялата област като цяло намира отражение и в писмената
практика, както и в състава на песните, включени в песенниците. А сравнението им с
писмената практика и състава на песните от останалата част на Украйна все още остава
въпрос на бъдещи изследвания.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Опис на ръкописите от Подкарпатска Рус, представени в общия „Опис на ръкописите
на Националната и университетска библиотека в Прага и на Славянската библиотека в
Прага“
(превод от чешки език с допълнителни бележки)
Ръкописите, които представяме в настоящото приложение, следват описа на Й. Вашица,
като са озаглавени с актуалната си сигнатура, а в скоби е посочена евентуална налична по-стара сигнатура.
Описанието на всеки от ръкописите започва с кодикологична и палеографска информация, следвана от заглавие
– съдържание на ръкописа, приписките и маргиналните бележки. Следва цитатно представяне на коментарите
на Й. Вашица, предадени с курсив, както и в изданието на описа от 1995 г. Отделни допълнения към коментара,
направени за сегашното приложение, са поставени в къдрави скоби {} и с прав шрифт, за да не се смесват с
оригинала, представен в първото издание, и да не се изкриви представата за съдържанието на първоначалния
опис. Всеки от ръкописите е представен с поредния си номер от описа на Й. Вашица. Използваните съкращения
на препратките също следват списъка на съкращенията на Й. Вашица.
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Сигнатура ХVІІ Е 56
Началото на ХVІ в., хартиен ръкопис, 190 л. (20,2 х 26,7 см), някои от
листовете са с откъснати краища, от л. 92 липсва дясната половина. Писмото е кирилски
полуустав, сръбска редакция, [ръкописът явно е преписван в Атон], съвременна подвързия.
Писан от три ръце. {Първите две са на същинските преписвачи на основния текст}: 1 ръка –
л. 1–26а, 2 ръка – л. 26б–190б. Освен това първата ръка е правила маргиналните бележки във
втората част. Червенослов на заставките и инициалите. 3 ръка – надписите в горните полета
на страниците, маргинални добавки и текуща кирилска пагинация {т.е. става дума за покъсен ползвател на ръкописа, вероятно от ХVІІІ в., който е номерирал страниците
допълнително}.
СБОРНИК ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ДИОНИСИЙ АРЕОПАГИТ
Запазеният ръкопис е част от по-голям сборник, на който липсват началото и
краят. {Липсващото е по-голямата част от глава първа – За небесната йерархия

от

славянския превод на съчинението на Дионисий Ареопагит (срв. изданието на
протографа на превода, направен от Исай Серски (Холц, Прохоров 2010). От
стигналата до нас част от текста към този раздел спадат само л. 1а до л. 5а. В средата
на л. 5а започва втората част на съчинението – î„ ñü¬Häèí¬íî”ìü" è„ ðàçäýë¬ííî”ìü áKãîñëîâ·è"
(срв. стр. 190 от цитираното издание).} Страниците са били означени както с
кустодии при сгъването, така и с кирилски букви, запазени само частично: на л. 5а
има пагинация ðíä = 154, което означава, че липсват 153 страници в началото10 (л.
13б не е бил изписан и съответно тази страница не е включена в кирилската
номерация, на нея има само по-късни упражнения по писане, така че л. 14а е ðî_à {14б
– съответно ðî_â} и номерацията продължава до ðï_å = л. 21а. На л. 21б е оставена
празна страница, която също не е включена в кирилската номерация (изписана е покъсно с курсивни приписки), л. 29а = ð÷» (199); между л. 34 и л. 35 липсва 1 лист (стр.
ñ_à¶, ñ_â¶), между л. 56 и л. 57 липсва 1 лист (стр. ñï_ç – ñï_è), между л. 57 и л. 58 липсва 1
10

Но като се вземе предвид, че в запазената част много неизписани страници не са включени в кирилската
пагинация, това е броят само на изписаните страници.
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лист (стр. ñ¿_à – ñ¿_â), между л. 72 и л. 73 липсват 2 листа (стр. ñ÷_ã – ñ÷_s), между л. 101
и л. 102 липсва 1 лист (стр. òí_å – òí_s), между л. 116 и л. 117 липсва 1 лист (стр. ò_ïç –
ò_ïè), между л. 124 и л. 125 липсва 1 лист (стр. v_ã –

v_ä), между л. 141 и л. 142

липсва 1 лист (стр. v_ìà – v_ìâ); между л. 152 и л. 153 липсва 1 лист (v_¿å – v_¿s), между
л. 171 и л. 172 липсват 14 листа (стр. º_ã – º_è¶). На гърба на предната корица:
Закупено през 1932 г. от проф. Яворски. На форзаца надпис от проф. Ю. А. Яворски:
Сборникъ творенiй Дiионисiя Ареопагита. Сербская рукопись съ Афона начала ХVІ в.
(190 листовъ). Приобр. въ iюлý 1931 г. въ с. Салдобошý, Марамор. ж. в Закарп. Руси.
Ю. Яворскïй. По страниците има бележки: ëåF (= ëåæàùåå = θέµα или θέσις), òëLü (=
òîëêîâàíïå). В долното поле с кирилски букви са отбелязвани номерата на тетрадите
– първата на л. 7б – à_¶ (= 11 х 8 = 88 л., 176 стр.; стр. 176 в горния край има кирилска
пагинация ð_í = 159). Тетради â_¶, ã_¶ са запазени в цялост, от ä_¶ има само 5 листа, но
кирилската пагинация в горния край е последователна, т.е. когато е правена
пагинацията, в тетрада ä_¶ вече са липсвали 3 листа. Тетрада å_¶ има 7 листа, а s_¶ е с
пълен брой листове (8), ç_¶ също е пълна; è_¶ има само 6 листа;

»_¶

е

пълна.

Тази

кирилска номерация (т.е. пагинация в десния горен ъгъл) е правена от същата ръка,
която е оставила в горното поле на листовете надписите, представящи краткото
съдържание на текстовете, както и многобройни маргинални бележки. Тетради ê_ и
ê_à имат общо 14 листа (липсват 2 – последният от ê_ и първият от ê_à). ê_â и ê_ã
имат пълен брой – по 8 л., в ê_ä липсва 1 лист, ê_å е с пълен брой листове. В ê_s липсва 1
лист; в ê_ç също липсва 1 лист. ê_è и ê_» са с пълен брой листове, в _ë липсва 1 лист; в ë_à
липсва един лист; ë_â и ë_ã са с пълен брой листове, а в ë_ä липсват [6] листа, запазени
са само два листа. Тетрада ë_å е с пълен брой листове, ë_s е неправилна (след ë_å има 10
листа {без номерация на тетради}); на последната страница писмото е силно
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изтрито, главно в долната половина, тъй като преди подвързването е била последна
за ръкописа и нещо като корица, както и първата страница.
Срв.: А. Х. Востоков. Описание русских и словýнских рукописей Румянцевскаго музеума. Спб.
1842, ХСІІІ и ХСІV, сб. 161–165.
J.P. Migne. Patrologia graeca. t. III, IV.
{Холц, Прохоров 2010–2014.}
На л. 21а в долния край третата ръка, която е правила пагинацията и надписите в
горните полета на листовете, както и множество други добавки и схолии към
текста, с източнославянски особености на фонетиката и правописа, {е отбелязала
следното наблюдение върху особеностите на текста}:
ÂîñåN ñëîâý åæå ãëåU ìíîãî êðàU [ïð·÷åñòâóåU è„ëè ÷åñòú] òîå ñëîâî íåðàçóìíî
(=неразбираема) åTE íàN, ñåð‡áúñêîèF áî ìîâ¥ åTE ñå” ðóêîïèHñú âî Àfîíñêîè‡ ãîðý ïèñàíà

åTE:

Ò¥ æå ãKëè íKøèN ÿ„ç¥êîN ñëàâåOEñê¥NE î„íîå ñëîB Ïð·÷àñòâóåU, è„ëè íåïð·÷àñòíý, è„ëè‡ ÷àñòú è„ è„íà
ìíîãàà ñóòú"
На л. 61б в горното и долното поле третата ръка е оставила приписка срещу
поверието, че тютюневите листа могат да служат за лекарство:
ßFêî § ¤âýðå” ¶F ãàäîBE, ¶„ á¥ëè„è‡, á¥âàåU ëýêà’ðñòâî ¶„ î„òðîâ¥’ à„ íà” áîëøà „ î„òðîâà’ §

á¥ë· Òàáà÷íàãî. Íå òýëó, Íî äKøè :" ïðåëþáîäýè‡ö î„íà’ § á¥ë·è‡ òà’áàêà, íå
î„ñòàâë åU þ ëþáîäýè‡ åÿF, âî ä”í· ¶„ âî íîùèF âî í äðý„ ñâîåè‡ â‡ïàçóñý íîñèHòú þ„
Ñëàñòîëþáåöú Ñêâåðíîñò æà’òåëú, ¶„ ñêâåðíèUñ íåþ, è„ ëþá¥" äýè‡ñòâóåòú ñíåþ, è„
è„í¥ìú ïîäýëåU Ñêâåðí·ò·ñ (следват цитати от Апокалипсис 22 и Мт. 13).
От същата 3 ръка има и интересна приписка за безквасния хляб î„ïðýñíîêú, чието
използване като евхаристия категорично се отхвърля като недопустимо за
литургична жертва (л. 189а и л. 190а в долните полета):
Àëå¿àO¡äåðú ïàïà ðèNñê¥ ïîëîæèM¡ âî î„ëòàðè âî ðèìý î„ïðýñíîêú ìåðçîT¡ çàïóñòýíè H íà
ìýñòý ñKòîN, à õëýáú æèâ¥” ê¥ñë¥” â¥âåðãëú""" Ñåãî ðàäèH î„ïðýñíîêú áåZ êâàñó áåç
ñîëè íå ìîæåòú á¥òèH î„ôý‘ðîþ ïðàâäèâîþ"""
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Срв.

Ю.А.

Яворский.

Из

Карпаторусской

книжной

страны.

Отчет

археографической поездке в Подкарпатскую Русь летом 1931 года. – In:

Carpatica,

Slov. ustav v Praze 1936, 20–24. Яворски не дава описание на целия

ръкопис,

обръща

на

внимание

главно

на

приписките

и

бележките

об
а

неизвестния

подкарпаторуски читател-грамотей от ХVІІІ в. и цитира редица места. (О
книжном учении на л. 28б, О табачном былии на л. 61б–62а. Объ опрýснокахь
182а–183б, 189а–190а и др.).
1а–5а

част от гл. 1.

1а

Ръкописът започва с думите: íýêîè,N¡ àùå íå ïðýñòàíåHòü íý÷òî” òèìýííü äýèñòâü”,
âú ÷þâ’ñòâý è… ì¥ñëè: - §¬òè¬ âúñýõü ñ¹‘ù·èõú íàðè÷åòü, åFæå êü íè¬Fäèíîì¹ âñýõü
ñúñ¹äèòè áæT¡òâî" íü” ãKëàò`è ÿêî íå òýëî" í†ü è„ì„ñòâî, í„å ñèëà è„ ïðî÷àà â†ñà

5а

"{ х Ò·ìî»å¬… âèæå (!) ïèøåòü è„ àFïT¡ëü" ÿ„êî íåïîDáàå„òü íåïðè¬Hìëþù·èõü" ñëî‘âà
è„ñòèíý ãëKàòè w„ òàêîâ¥èaE "{

5а

Червенослов, начало на 2 глава:
ÃëàB¡" âK" î„ ñü¬äèí¬íî”ìü" è„ ðàçäýë¬ííî”ìü áKãñëîâ·è" è ÷òî” áæT¡òâíî ñüåäèí¬íè¬ è„
ðàçäýë¬í·å:"~ – Начало на втора глава: De divinis nominibus Περι ηνοµένης καιÇ
διακεκριµένης θεολογίας και τίς η… θεία ε…νωσις και διάκρισις. Patrologia graeca III, с
635 и сл.

5а–14б

ІІ глава: ÁKãîíà÷åëíè÷úñêî”¬ âñåá¥‘òè¬, åFæå ÷òî” ëþ‘áî ¬T¡" ñà‘ìî áKëãîñòü §ë¹÷àþ„ù·è
è„ è„çÿâëÿþ„ù·è, § ñëîâåñü” âüñïýâà¬„ò`ñå " è„ ÷òî” áî è„íî íà¹÷èòè ¬T¡ § ñKùåíí„àãî
áKãîñëîâ·à åãDà ðåc¡ áKãîíà÷åëèþ ñàìîì¹ ¹„÷èì¹ ðå‘ùè""" х íü § òîãîâà åäèíü÷üñòâà
å„æå âü wíýõü ìíîæüñòâî çðèò ñå>$

14б–27а

ІІІ глава : ãëB¡à ãK ÷òî” ÿFæå ìë`òâå ñè‘ëà è w áë`æåííîN¡ ¶„åðî»åè".. {с червенослов} х
ÿFêî âü ãKë¬ì¥èa ÿF ¬ðî‘»åå†âà ñêà‘ç¹†þòú{

27а–74а

ІV глава : ãëB¡à äK" î¡ áë`ãî‘ìüñUâý" î¡ äî‘áðîìü" î¡ ðà÷è‘òåë'ñòâý" î¡ èFñò¹‘ïë¬í·è" î¡
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ðü‘âåí·è" è ÿ¡êî çëî” íè‘æå ñ¹‘ùå "íè‘æå § ñóùààãî’" íèæå âü ñóù·èõ‘: {с червенослов} х
çíàìåíàè‘ æå, ÿ¡êî äâàFäåT¡òå è òðè¡ ñüáðà‘í·ÿ è¡ìàòü ãëà‘â¥çíà ñ·à"
óêà‘çàþ¡ùàà” ÿFêî íýT¡ ñóùå çëî”:~
74б–92б

V глава: ãëB¡à åK" î ñóùå‘ìü " âú í¬ìæå è w ïðèêàçíýa:$ {с червенослов} x """
ëýòà ãë`þòü ñå{ (половината лист е откъснат);

93а–96б

VІ глава: ãëàâèçíà sK " wF æèâî""" {с червенослов} (краят е откъснат) х íü”
§ âñýa íà÷å‘ëà è„ âè‘í¥’;

96б–106б

VІІ глава: ãëà‘âà çK" î¡ ïðýì¹äðî‘ñòè" î¡ ó¡ìý’" î¡ ñëî‘âý" îF èFñòèíý" îF âýðý { {с
червенослов} х íü¨ è¡ íåâýDí·å¡ìü ñêîí÷àâàþ¡ùåT¡ âüñåDãà" ðàçóìèN' æå’ æè‘âóùå" è¡
õðT¡ò·à‘íå ñâDýòåëFñòâ¹å¡ì¥è{

106б–116б

VІІІ глава: ãëB¡à" è`, î¡ ñè‘ëý, î¡ ïðàâDý, î¡ ñïKñå‘í·è" î¡ è„çáà‘âë¬í·è " ñú í¬ì°æå è¡ î¡
íåïðàâ°íüñòâý: {с червенослов} х çíà‘ìåíàè‘æå ÿ¡êî ¬T¡ è¡ ¬ñT¡ò°âíî’ íåðàâí’üñòâw’{

116б–125а

ІХ глава: ãëB¡à‘ "»K" î‘ âå‘ëèêwEN, î¡ ìà‘ëwNE" î¡ òîN¡æDå, î„ è¡íw‘ìú " î¡ ïî‘áDíýìú" î¡
íåïîD‘áíýìü; w¡ ñòîÿ¡í·è, î¡ äâè‘æåí·è , î¡ ðàâ'í'ñòâý: {с червенослов} х ðåê'øå
î¡áüå¡ìë¬òú è¡ñòýè‘ùå ðåùè{

125а–129б

Х глава: ãëB¡à "¶K, î¡ âüñå’äðüæè‘òåëý" î¡ âåòõîNE` äKíü‘ìè " âú í¬ìHæå , è¡ î¡ âýùý, è¡
ëýòý: {с червенослов} х íü” ïî âýäw‘ì¥èa òý‘ìü î¡áðà‘çýõü ðc¡å‘, Ñ¥”è ðý‘÷ü,
ÿ¡âý âýð¹å¡ì¥õú{

129б–139а

ХІ глава: ãëB¡à "àK¶„ " î¡ ñüìè‘ðåí·è " è¡ ÷òî’ õî‘ùåòü å¡ì¹ ñàìîá¥‘ò·å " ÷òî” ñà‘ìîæèâî‘òü "
÷òî” ñà‘ìîñè‘ëà , è¡ ÿ¡æå ñè‘öå ãKë¬ìàÿ’{ {с червенослов} х íè÷òî‘æå § ñóù·èõü
ïðè÷å‘ñòâ¹þ¡òú " ïà‘÷å áw’ ñóù·èõú áKü ïî ñâîå¡ìü ¬T¡‘ñòâý{
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139а–141а

ХІІ глава: ãëB¡à "âK¶„" î¡ ñKòý‘ìü ñKòõü " î¡ öKðè‘ öKðåè ‘" î¡ ãî‘ñïîäý ãïT¡îäü” " î¡ áK¤ý áî‘ãw’âü: {с
червенослов} x å„ë·êî áw’ ðàçëè‘÷íà ïðè÷å‘ñòâ¹þ¡ùàà" Òî‘ëèêà è¡ äàðîâàí·à" ìíwzâèDíàà
ÿ¡âëÿþ¡U ñå{

141б–148а

ХIII глава: ãëB¡à‘ "ãK¶" î¡ ñüâðü‘øåíHíwN åäè‘íwìú (!) {с червенослов}

x

è¡ w¡áðàçíààãî

áKãîñëî’â·à " ïðî÷òè’ òðå‘ò·þ ãëà‘âó , âú å¡æå’ w¡ òàè’íüñò'âíwN` áKãîñëî‘â·è ñëîâý{ {На втората
половина от 148а съдържание, озаглавено с червенослов: Ñ·å’ ãëà‘âèçí¥”
î¡áüå¡ìëþòü, å¡æå î¡ öðê`îâíè÷ü‘ñêwN ñù`åíHíîíà÷å‘ë·è ñëî‘âà:}
148б заглавие с везано писмо {с червенослов}:
Ä·wív¨ñ·à àðåwïàã·òà, å„ïT¡êïà‘
à„»·í`ñêàà‘ãî’ " êú ò·ìw»åóF HÅïêT¡ïó "
wF öKðêî‘âíè÷ü‘ñêwN ñKùåí’íîíà÷å‘ë·è,
êú ñKùåí’í¥ê¹ ò·ìî»åóH¡, ä·î‘ívFñ·å’ ñKùåí°íèêú"
Това е началото на произведението De divinis nominibus Τω˛ συµπρεσβυτέρω˛
Τιµoθέω˛ ∆ιονύσιος ο… πρεσβύτερος (Migne, Patrologia graeca III, 585 и сл.).
л. 21б

приписка за покупката на книгата през 1773 г.: {с курсив в долния край на
страницата} Азъ Геωргiи‡ Iлляшковичъ пароa Крайниковскїи‡, wбыватель
Сокырницкїй купиa сiю книгó ñKòаго Дïwнисїÿ. Году #à_øîã Iануаð

¤K¶" дня. и

платих за ню три золотý. Кромý иншого келчигó што емъ давалъ. è кóпих þF
wтъ î„тца Петра Теребелского, которó несвобоíDо никомó § мене выкóпити.
Многобройните приписки от XVIII в. са писани на руски11 църковнославянски
език.
11

{В изданието на Й. Вашица терминът църковнославянски език се използва в духа на чешката научна
традиция за означаване на всички паметници, писани на Кирило-Методиевия език. Затова вариантът с руски
елементи се означава специално като руски църковнославянски, за разлика от българската научна традиция,
където терминът църковнославянски език означава само този тип русифициран вариант на КирилоМетодиевия език.}
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Сигнатура ХVII L 12
ХII–XIII в., фрагмент от пергаментен ръкопис – два листа, орязани в горната част;
страниците са изписани с кирилски унциал; първият лист е с размери 12 х 15 см, а вторият 9
х 15 см, и двата в долната си част имат изтрити пасажи в текста, и на други места нечетливи;
литургичните препратки са c червенослов; сръбска редакция, 1 ръка.
ФРАГМЕНТ ОТ АПРАКОС ЕВАНГЕЛИЕ
Ръкопис от получените от Ю. А. Яворски. На подвързията автограф на

Яворски:

Пергаменный отрывокъ ХIII–XIV в. (Приобрýт. въ февралý 1930 г. въ м. Тягевý, въ
Закарпатской Руси.) Ю. Яворский. В долния край има печат: Обществена

и

университетска библиотека в Прага. Последователно проведена сръбска редакция на
евангелския текст, която говори най-вероятно за XVIII в., но кирилското писмо носи
някои старинни черти (буквите са квадратни, широки, леко наклонени

надясно).

Откъсът е част не от четвероевангелие, а от апракос евангелие от по-пълен тип,
отколкото Савината книга или Остромировото евангелие. Определени особености го
отличават от главния представител на сръбската редакция, Мирославовото
евангелие {разночетенията с което са дадени като бележки под линия}. Доколкото
текстът може да се прочете, съдържа откъс от: л. 1а Мат. 24, 7–13, л. 1б Мат. 24,
19–25, л. 2а Мат. 24, 30–35, л. 2б, Мат. 22, 29–34.
Мат. 24, 7–13
1а

1
2

ïàãóáè è òðóñè ïî ì

3

÷åëî áîëýçíè " ò

4

íà ñêðüáü è óáè[þòü]

5è

íåíàâèDìè âñýìè åçèêè è

6 ìåíå ìîåãî ðàäè : ïðý

âèæå [äî]

7 êîíöà : ñïKñåíü áóäåòü : òKãà ñüáë[à]
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8 çíàåò[ü]ñå ìíîçè : èH äðyãü äðyãà ï
9 äàñòü : è âçíåíàâèDòü äðóãü äð[óãà]
10 è ìíî[ç]è ëüæèïðKðöè âüñòàíóòü [è]
11 ìíîãè ïðýëüñòåòü çà óìíî
12 å áåçàêîíèý èçñåêíåòü [ëþáè ì]
13 íîãè[õü] è ïðýòð
Сав. кн., стр. 74–75; по текста на Сав. след стих 9 трябва да следва: èìåíå ìîåãî ðàäè в
ръкописа следва стих 13: Сав. ïðýòðüïýâ¥ æå äî êîíüöà ñKïåòú ñ®; след него ст. 10: è òîãäà
ñúáëàçí®òú ñ® ìíîçè " è äðóãú äð¹ãà " ïðýäàñòú" Мерк. НЗ (1942) отбелязва вариант на стих
9: ο δε υποµεινας εις τελος ουτος σωθηςεται С413V Остром. ев. л. 81б–82а събота 15 по "Н"В.
В Остром. също след ст. 9 следва ст. 13, който е последен в тази перикопа.
Мат. 24, 20–25 (Миросл., 101б)
1 äKíè íå áóäåòü áýèñòâ12

1б

2 âàøå âü çèìý èëè13 âü ñóáîòó : áóäå
3 òü áî òîãDà ñêðüáü âåëèý14 ýêü æå íýTE áè
4 ëà îòü íà÷åëà äîñåëý15 : àùå ñå íåáèø
5 ïðýêðàòè äKíüå òè : íå áè ñKïëà:
6 àêà ïëUü : çà èçüáðàííèå16 æå ïðýê

12

Мир. áýñòâî

13

Мир. ëè

14

Мир. ïå÷àëü âåëèêà;

15

Мир. òâàðè ñå® " òîæå äî íKíý " íè èìàòü áûòè è àùå

16

Мир. íü èçáðàí¥õü ðàäè
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7 [ð]àòåòü ñå äKíüå òè : òîDãà àùå êUî âàìü ðå
8 òü : ñå çýD èëè îíüäý õKü ": íå èìèòå âý
9 [ð]è : âüñòàíóòü áî ëüæè õKðüñòè : è ëüæè
10 ïKððöè : è äàäåòü çíàìåíèý âåëè
11 [êà] è ÷óäåñà : ýêî ïððýëüñòèU ìíîãèå :
12 àùå åñòü âçìîæåíî17 : èçüáðàíèå : ñå
13

2а

ðýõú âàìü :

Мат. 24, 30–35
1 óçðåòü ñKíà ÷ëîâý÷üñ
2 à îáëàöýõü íåáåñíèõú"""
3 àâîþ âåëèêîþ : è ïîñëåò"""
4 ñü ãëàñîìü âåëèåìü18 : òðó"""
5 êîíüöà íåáåñü äî êîíü"""
6 ìîêîâíèöè íàó÷èòå
7 ãàD âýý åþ áóäåòü ìëàD19 è ë"""
8 äåòü ïðîçåáëî : âýñòå ý
9 æðòâà : òàêîæDå20 åãDà óçð"""
10 âýäèòå ýêî áëèçü åñòü
11 àìèíü21 ãKëó âàìü ýêî íà

17

Мир. áè " ìîùüíî

18

Мир. âåëèêîìü

19

Мир. § ìàëà äýëà

20

Мир. добавено è â¥
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12 ðîäü ñè : äîíüäýæå âñà ñè
13 çåìëà ìèìîèäåòü : à
14 ëå ìèìîèäóòü
15 ùè :

è ÷òå äîñò

16 äîøå : òàF : ñìå÷üòè

л. 2б

Мат. 22, 29–34
1
2
3
4 ùàåòå ñå íåâýäóøå êüí
5 æèå22 " âü âñêðýøåíèå ó
6 òü ñå íè ïîñàãàþòü : íü ý
7 áKæè ñóòü íà íåáKñýõü :
8 ìðüòâèõü íýTE ïå÷àëè23 (sic)
9 áKãîìü ãKëóùèìü " à
10 àâðàìîâü24 " è áKü èñàêîâü
11 îâëü : íýTE áKü ìðüòâèõü íü æ
12 ëèøàâüøå íàðîäè äèâè
13 íè åãî : ôàðèñåè æå ñëè
14

21

Тези стихове липсват в Мир.

22

Мир. êíèãü íè ñèë¥ áKæèå

23

Мир. íýñòå ëè ÷ëè

24

Мир. àâðàìëü
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15
16
17 èùè "" íåD " åK¶ " ìK " ãKë
18 òãDà ãKëà èKñü ó÷åíèêîìü
19 øè :"ñUEá " èK " ìK " òà ñèå
20
Миросл. ев. 98б: â ñðýD " èK " íå §ü ìKEà" ñ*"ê*"â*"

62
6
Сигнатура ХVІІ L 13
1811 г., хартиeн ръкопис, 122 л. (20 х 16 см), писан с угледен полуустав и с курсивни
елементи, заставките, заглавията и началните букви на стиховете са с червенослов; ръкописът
има и текуща объркана кирилска пагинация (л. 127), липсват три листа (9 и 10), (109), две
цифри са изпуснати (ïsè, ïs»); 10 цифри (÷s - ÷s») се повтарят два пъти (грешките тръгват от л.
¿sè = 68 и са частично поправени още от автора си); украинска редакция, подвързията е нова.
Долу на страниците има кустодии.
ТРЕТИ ПЕСЕННИК НА ЙОАН ЮХАСЕВИЧ ОТ 1811 Г.
Първия песеник на Йоан Юхасевич виж ХVІІ L 15; вторият от 1897 г. се съхранява в
Рус. национал. музей в Ужгород под № 87 (опис срв. у Яворски цит. съч. 76–82). На
гърба на корицата: Закупено през 1932 г. от проф. Яворски. На форзаца приписка от
Яворски: Пýсенникъ Іоанна Югасевича 1811 г. (122 листа). Приобр. въ 1931 г. въ
Густý, въ Подкарпатской Руси. Ю. Яворскiй
Песенникът съдържа духовни песни (л. 1–112б), в края на л. 112б има
експлицит, отпечатан от Яворски (стр. 83) представен с факсимиле на снимка №
15 в приложението; след тях следва специален отдел от светски песни (л. 113–119б)
[факсимиле на л. 113 на снимка № 14 от приложението]; Яворски в цит. съч. 83–111
подробно изброява всички песни (съгласно неточната пагинация на ръкописа
духовните са 216, а светските 17; в действителност са 224) със съответните
литературни препратки. На с. 120–122б îFãëàâëåFí·å. На л. 119б има приписка на
Юхасевич: Âñýõú Ïýñíè ñë*ã " Êòî è„õú õîùåòú ìà‘òè, çà êàæäó ïî ï òàêó äàòè" Голяма
част от духовните песни (75) и всички светски песни са препечатани или от този
ръкопис или от друг с варианти тук у Яворски, цит. съч. Тексты. Срв. ХVІІ L 15
(песенника на Юхасевич от 1761 – 1763 г.)
Ю.A. Яворски. Материалы для истории старинной песенной литературы в Подкарпатской
Руси. С приложением экскурса: „Карпаторусский художник-писец Иоанн Югасевич и его

63
графически-художественные произведения и 22 снимков с его рукописей“. В: Knihovna Sboru
pro výzkum Slovenska a Podkarpatské Rusi při Slovanském ústavu v Praze, № 8, 1934), 83–111.
[J.Juhasevič-Skljarskyj (1741–1814) вж. Encyklopédia Slovenska II. Bratislava 1978, str. 526;
Slovenský biografický slovník I, Martin 1986, str. 572].
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Сигнатура XVII L 15
1761–1763 г., хартиен ръкопис, 16225 л. (16 х 9 см); от тях не са изписани л. 30б–31б, 54б,
61а–62а, 88б–89б, 99б–100а, 142б, 154б и 158б; заставките и началните букви в повечето
случаи са изпълнени с червенослов; на места обаче липсват и заглавия на песните, и
инициали (л. 42б, 100б–101а, 106б–113а, 114б–128б, 130а–133б, 134б–141б); писани са от Й.
Юхасевич с кирилски полуустав на с. 1–53б, 55а–71б, 73а–88а, както и с дребен кирилски
курсив на л. 54а, 72аб, 90а–141б; в края на ХVІІІ или началото на ХІХ в. с курсив са
дописани още песни от четири различни ръце (л. 143–157б, 158а, 159аб, 160а–161а). На
титулната страница и в началото на отделните раздели с перо са рисувани лентови рамки,
освен това две рисунки с перо (на л. 1а и 56б) на Теодосий и Антоний Печерски и на
Христос. Украинска редакция. Оригинална кожена подвързия.
ПЪРВИ ПЕСЕННИК НА ЙОАН ЮХАСЕВИЧ ОТ 1761–1763 Г.
Авторът на този духовен песенник е Йоан Юхасевич (1741–1814 г.), дяк-учител в
Подкарпатска Рус. За неговата литературна дейност вж. Ю. Яворский: Материалы,
цит. съч., 333–337, където са публикувани и 6 факсимилета от този песенник. До л.
28 песните са номерирани с кирилски букви; последната от тях е ÷Kâ (92); в
останалите няма заглавия и номерация. Според титулната страница Юхасевич е
писал този песенник в село Прикра в Подкарпатска Рус [източна Словакия, бел. ред.]
през 1761–1763 г.; името си изписва на кирилица „Iw„à‘íú Þãàñåâè÷ú, на латиница на л.
93б Ioan Юhasewycz, на л. 128б Ioan Юchasevic26. Според приписките (л. 161а, 162а)
този песенник през 1817 г. е принадлежал на дяк Ян Желтвай в Михайлов27 (л. 161б
Iw„àííú Æåëòâàè äÿ„ê Ìèãàëþ„âñê·è„ 1817). На гърба на корицата е дописано: Закупено
през 1932 г. от проф. Яворски. На форзаца запис на проф. Яворски: Пýсенникъ Iоанна
25

Първоначалната пагинация с кирилски букви, в която титулният лист не се брои, се отбелязва до л. ðKìâ
(=142), л. ÷Kå (=95) липсва.

26

Яворски в цит. съч. го предава като: Joh-, Joch-, но в ръкописа има явна разлика между Io в Ioan и Ю във
фамилното име.

27

Михаловце
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Югасевича 1761–63 гг. (162 листа). Прiобр. въ 1931 г., въ Терешвý28, въ Подкарпатской
Руси [В Марамороше от Симеона Желтвая]. Ю. Яворскiй
Титулната страница (вж. факсимиле 1 в цит. съч. на Яворски) гласи: Ñiè

ïýñíè ðîçí·å¨

íà ïðàç`íèêè ãäT¡ñêiè‡" è Áã*îðîäè÷í¥è‡" ÀïT¡ëîìú è¨ Ñò*èìú" Ïèñà‘âú „Iw„à‘íú" Þãàñåâè÷ú ¹ âå‘ñè
Ïðèêðå”: Ïðè õðà:ñK:à:õ:ì: Ð: áK:#àK"¾"¿K"à:ì:w„êòîâð:ä:ãK: (да се чете Ðîêy Áîæîãî ïðè õðàìý
ñâ" àðõàíãåëà Õðèñòîâà Ìèõàèëà).

2а–3а

Çäå ïî÷èíàþUñÿ… ïýñíè’ íà ðîñFòâî õKâî: Ïýñíü à*"
нач. ÁãKú ïðåD âý‘÷í¥è‡ íàðîäè‘ëñ (Vozniak, Materialy I, II; Tichý, цит. съч. 11);

3б–4б

Ïýñíü íà ðäT¡ñòâî õT¡âî, нач. ?¨ñòóïóè‡ íî÷è, срв. ХVІІ L 17, 50б–51б;

4б–5б

също, нач. ХVІІ L 13, л. 2б; ХVІІ L 10, л. 91б (отпечатано от Яворски
цит. съч., Тeксты № 176);
също, нач. ÑíKú ÁæK·è ñ íà‘ìú íàðîäè‘ëú, краят липсва; срв. ХVІІ L 17, л. 29б–30а

6аб

(отпечатано от Яворски, цит. съч., Тексты № 46);
също, нач. Âèòà‘è‡ äè‘ò ìàëî‘å, à‰ãí ’ íåçëîáèâî‘å; срв. ХVІІ L 17, л. 28б–29б; ХVІІ L

7аб

13, л. 2Б–3б (отпечатано от Яворски, цит съч. Тексты № 43);
също, нач. ×àñú ðà‘äîñòè âåñåëî‘ñòè, краят липсва; срв. ХVІІ L 13, л. 9б,

8аб

ХVІІ L 10, 50а–51а (отпечатано от Яворски цит. съч., Тексты № 50, срв. № 51)
9а–12а

Ïýñíú :ç*: ñKòîìó ñòåôà‘íó" ïîD: ÷èT¡ò, нач. Ñòåôàíú íà÷àòî‘êú ïðåäîáð·è; срв. ХVІІ L 13,

л. 10а–

11б (отпечатано от Яворски цит. съч., Тексты № 85);

12б–13а

Ïýñíú :è*: íà wFáðýçàí·å ãäT¡¬: ïîD: õKñ ñ ç ïJí¥, нач. IñK ñëàDê·è‡ íà ñâý‘òú äàí¥‘è‡; срв.
ХVІІ L 13, л. 11б–12а (отпечатано от Яворски цит. съч., Тексты № 53);

13б–14а

Ïýñíú :»*: ñU: Âàñèë·þ Âåëèêîìó, нач. È¨çëè è‡ñ § ¹Fñòú òâîè‘õú; срв. ХVІІ L 13, л.
12б (Возняк, Материалы І, ІІ; Tichý цит. съч. 13);

28

Правилно е Тересвý.
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14б–16а

също, нач. È¨çëè è‡ñ áëDòú § ¹Fñòú òâîè‘õú, срв. ХVІІ L 17, л. 59а–60б; ХVІІ L 13,
л. 12б–13а; ХVІІ L 10, л. 60аб (отпечатано от Яворски цит. съч. Тексты № 99);

16б

Ïýñíú àK¶ íà áKãîÿâëåí·å ÃäT¡íå, нач. FIw„ðäà‘íú ðý‘êî ¹„ãîòîâè‘ñ ; срв. ХVІІ L 17, л. 30б–
31а; ХVІІ L 18, л. 35а–36а; ХVІІ L 13, л. 13б–14а; ХVІІ L 10, л. 23а–24а;

17аб

също, нач. Âîíìè íKáî è çå‘ìë (Возняк, Материалы І, ІІ);

17б–18б

Ïýñíú ãK¶: ñU ¶„w„àíó êðT¡èòåëþ, нач. Ñò*¥è’ âåëè‘ê·è ïðP¡ð÷å; срв. ХVІІ L 17, л. 62аб; ХVІІ L
13, л. 15аб; ХVІІ L 10, л. 74б–75а;

18б–19б

Ïýñíú äK¶ íà ñðýòåí·å ÃäT¡íå: ïîD ÐàD ö[àðèöå], нач. Ñâýòëî âñè äíT¡å ëèêóè‡òå; срв. ХVІІ
L 19, л. 25б; ХVІІ L 13, л. 16б–17а; ХVІІ L 10, л. 24аб;

19б–20б

също, нач. Öà‘ðñêà ‘ ïîðôè‘ðà ïðîç áàåU (Tichý цит. съч. 15);

20б–21б

Ïýñíú ¤K¶ w„ áëóäíîìú ñKíó; нач. W¨ ãîðå ìíý ãðýøíè‘êó ñó‘ùó; срв. ХVІІ L 19, л. 28б;
ХVІІ L 13, л. 17б–18а; ХVІІ L 10, л. 91б;

22аб

Ïýñíú "çK¶" Íà ÊðT¡òî ïîêëîO¡íó ÍëDþ: ïîD Áö*å âýðí¥N, нач. W¨ öKðþ ñèëà‘ìú Áæ*å
ïðåâåëè‘ê·è‡; срв. ХVІІ L 13, л. 29б;

23а–24б

Ïýñíú "èK¶" ñKòîìó àFëå¿å‘þ " ïîD: þFæå äåêðåU, нач. ÊîõàO¡íàãî ãä¥ âòåðà‘ëà; срв. ХVІІ L 18,
л. 48б–49б; ХVІІ L 19, л. 6б–7а; ХVІІ L 13, л. 30б–31а;

24б–29а

също, ïîD Áö*å öKðöå, нач. АFëå¿· äíT¡å õâà‘ë ùå (отпечатано от Яворски цит. съч.,
Тексты № 107);

29б–30а

Ïýñíú "ê*" áKëãîâýùåí·þ ïðT¡òîè Áö*è, нач. Ïîñëà‘íú á¥ñòú Àðõà‘ãKãëú ãàâð·è‡ëú; срв.
ХVІІ L 19, л. 1аб; ХVІІ L 13, л. 31аб; ХVІІ L 10, л. 18а – 19а;

32а–33а

също: ÏîD: Ê òå‘áå Áæ*à , нач. FÀãKãëú ïðåDñòàòå‘ëú; срв. ХVІІ L 13, л. 31б–32а;
(отпечатано от Яворски цит. съч., Тексты № 4);

33а–34б

също, нач. Ëèêóè‡ äíT¡å ñ·w„íå (Возняк, Материалы І; Tichý цит. съч. 76); срв. ХVІІ
L 13, л. 32а–33а; ХVІІ L 10, л. 17б–18а;

34б–35б

също, нач. Äà ïð·è‡äå‘òú "â*" âñå‘ìó ìè‘ðó ðàäîñU; срв. ХVІІ L 18, л. 26б – 27а; ХVІІ L
19, л. 2а; ХVІІ L 13, л. 33а; ХVІІ L 13, л. 20аб;
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35б–36б

пак там, нач. Ïð·è‘äå à„ðõà‘ããëú âî íàçàðå‘òú; срв. ХVІІ L 13, л. 33б (Возняк,
Материалы І. 100, 106; Tichý цит. съч. 14);

36б–38а

Ïýñíú "êKå" ÂíDëþ Öâýòíóþ: ÏîD: Íà ãîðó ÂîøåD, нач. Ðàäóèñ ¤ýëî äKùè ñ·w„íà; срв.
ХVІІ L 19, л. 2б–3а; ХVІІ L 13, л. 33ба–35а; ХVІІ L 10, л. 19аб;

38б–39а

също ÏîD: ¶„w„ðäà‘ú ðýêî, нач. ÄåíT¡å áKëãîäà‘òú íàT ñîáèðàåòú; срв. ХVІІ L 13, л. 35б
(Возняк, Материалы І, 156);

39а–40б

Ïýñíú "êKç" ÂåëèêîÏîñòíà, ÏðT¡òîè‡ Áö*è, нач. w äKâöå ïð÷T¡òà; срв. ХVІІ L 17, л. 34б–
36а; ХVІІ L 18, л. 36аб; ХVІІ L 19, л. 9б–10а; ХVІІ L 13, л. 24аб; ХVІІ L 10, л.
41а–42а;

40б–41б

Ïýñíú "êKè" w„ áîëåñòå‘õú " ÏðT¡òîè‡ Áö*è" нач. Íàñú äýë ðàñï òàãî; срв. ХVІІ L 13, л.
25а (Возняк, Материалы ІІ, 432–433);

41б–42б

Ïýñíú "êK»" Íà ñòðàñòè õâT¡îè" ïîD: æàëîT¡ íà ñâý...; нач. Þæå äåêðå‘òú ïîDïèñóå‘òú; срв.
ХVІІ L 17, л. 39а–40а; ХVІІ L 18, л. 37б–38б; ХVІІ L 19, л. 31б; ХVІІ L 13, л.
25а–26а; ХVІІ L 10, л. 8а–9а;

43аб

също, ïîD: öKðþ, нач. Ðîäú æèäî‘âñê·è‡ çàòâî‘ðåí·è; срв. ХVІІ L 17, л. 38б; (отпечатано
от Яворски цит. съч., Тексты № 61);

43б–44б

също, ïîD: þFæå äåêðåU, нач. Æàëîñòú íà ñâýòý íàïóå‘òú; срв. ХVІІ L 13, л. 26аб; (В.
Гнатюк, Угрорус’кi дух. вiршi 173–174);

44б–45б

също, ïîD: w„ äKâöå Ïð÷T¡òà, нач. Äàæäú ìý ñëî‘âî, Áæ*·è ñëî‘âå; срв. ХVІІ L 13, л. 26б–
27а (Возняк, Материалы І. 93; Tichý цит. съч. 12);

45б–46б

също, нач. Âýñè‘òú íà êðå‘ñòý, ïà‘íú ñòâîðèòå‘ëú íKáà; срв. ХVІІ L 13, л. 27аб;
(отпечатано от Яворски цит. съч., Тексты 59);

46б–47б

Ïýñíú "ëKä" âîêT¡ðí·þ õKâó, нач. Iñ* õKñ çìKðòâ¥õú âñòà‘ëú (Возняк, Материалы І, ІІІ;
Tichý цит. съч. 12);

47б–49а

също, нач. Òðåòå‘ãî äKí

âñòà‘ëú ñòâîðèòå‘ëú; срв. ХVІІ L 13, л. 36б–37б;

(отпечатано от Яворски, Тексты № 68);
49а–50а

Ïýñíú "ëK¤" Ñò*îìó ÀïT¡ëó ‚îìý, нач. Ïî âîñòà‘í·è òâîå‘ìü, õKå ïðåñëàâíî‘ìú (Возняк,
Материалы І, 112, 156);
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50б–51а

Ïýñíú "ëK¤" Ñò*îìó ìc¡: Ãåw‘ðãiþ (приписка с курсив: ïîD: Àðõà‘ãKãëè), нач. Ïðà‘âäè âå‘ñíà
ñâý‘òó íà‘ñòà; срв. ХVІІ L 13, л. 40аб; (отпечатано от Яворски, Тексты № 103);

51б–52а

също, ïîD Ïîõâàëó ïðèíåñó, нач. Âñèò

ïîõâàë å‘ì;

срв. ХVІІ L 13, л. 40б–41а;

(отпечатано от Яворски, Тексты № 102);
52б–53б

Ïýñíú "ëK»" ñU: ¶Fw‘àíó Áã*ñëî: ïîD: ÏàìÿU òâîÿ, нач. Áîãîñëî‘âå Âîçëþ‘áëåO¡íå, ñKïñî‘âú
¹„÷åíè‘÷å; срв. ХVІІ L 13, л. 41аб (Н.В. Перетц, Изследования и материалы І);

[По-нататък 53б–161а вж. Яворский, цит. съч., стр. 61–76]
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Сигнатура ХVІІ L 16
1811–1812 г., хартиен ръкопис, 99 л. (23 х 19 см), писмото е кирилски полуустав с ноти,
заставките и началните букви са с червенослов, титулната страница има цветна рамка със
свод, също и началото на отделните части е украсено с рисувани винетки (титулната
страница и пет заставки, както и експлицитът са възпроизведени в умален вид в цит. съч. на
Яворски, приложение № 16–22), църковнославянска редакция (redakce ruská), 1 р[ъка].
ИРМОЛОГИЙ НА ЙОАН ЮХАСЕВИЧ ОТ 1811–1812 Г.
На гърба на корицата: Закупено от проф. Яворски 1932 г. На форзаца запис на
Яворски: Ирмологiонъ Iоанна Югасевича 1811–1812 гг. (99 листов). Прiобр. въ 1931 г.
въ Густý, въ Подкарпатской Руси. – Според печата на титулния лист ръкописът е
бил собственост на учителя Михайло Сабов [(„Библiотека Держ. упр. учителя.
Михаила Сабов“)]. Титулната страница гласи: I„ðìîëî‘ãèw’íú èFëè ÊàòàâàFñ· ñúäåðæà‘åòú
âú ñåáý‘ ÖðKêî‘âíà

Ïý‘í·

íà Ïðà‘çäíèêè ÃäT¡üñê· , è„ Áã*îðîäè‘÷í¥ , è„ Ïðî‘÷·è‡õú íàðî÷èò¥a

ñKò¥õú" Ñïèñà‘ñ âî Ñëàâó Áã*à ÂñåäåRæè„òåë Àìè„íü""" (срв. факсимиле № 16 в цит. съч. на
Яворски)
Книгата е писана от 31 август 1811 г. до 1 февруари 1812 г.
1б

Îãëàâëå‘í·å I„ðìîëî ‘ Σå‘ãw"

2а

Нач. Â Σóáî‘òó âå÷å¨ðú äîãìàU ãëà‘ñú, À* Ñëà‘âà: ÈF íKíý: Áã*îðîäè‘: (под нотите)
Âñåìèðíóþ ñëàâó § ÷üëîâýê` Ïðîç áøóþ è¡ Âëàä¥êó Ðîæøóþ Íåáåñíóþ äâåR ÂîñïîåN
Ìàð·þ""" (срв. факсимиле № 17 в цит. съч. на Яворски)
Срв. ХVІІ L 13 (песенник на Юхасевич от 1811 г.).

99б

На последната страница експлицит, (вж. факсимиле № 22 в цит.
съч. на Яворски): ðà‘áîìú Áæ*·è‡ìú Iw
„ à‘íîìú"Þ¨ãàñåâè÷îN Ïý‘âöåìú Íåâýö÷‘ íñê·
ÖðKêâå" [...] Ðî‘êó ÕâT¡à &à_wâ¶" ìöT¡à ôåâðóà‘ð· äKí "à*" äîêîí÷è‘ñ "
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Срв. Ю.A. Яворский. Материалы для истории старинной песенной литературы
в Подкарпатской Руси. С приложением экскурса: Карпаторусский художникписец Iоанн Югасевич и его графически-художественные произведения и 22
снимков с его рукописей. Прага, 1934, 333–336 и факсимилета № 16–22.
Knihovna sboru pro výzkum Slovenska a Podkarpatské Rusi při Slovanském ústavu
v Praze. № 8. Praha, 1934

71
9
Сигнатура ХVІІ А 49
ХVІІ–ХІХ в., хартиени листове, 31 л. с различни размери и различно съдържание, писани или
с кирилски полуустав, или с кирилски курсив, или с латиница, в хартиена обвивка и в папка.
ФРАГМЕНТИ ОТ РЪКОПИСИ И ДОКУМЕНТИ, ПРОИЗХОЖДАЩИ ОТ
ГАЛИЦИЯ И ПОДКАРПАТСКА РУС
На обвивката запис от проф. Яворски: 22 отдýльныхъ листа и отрывка из Галичины
и Закарпатской Руси. На отделните фрагменти Яворски е

отбелязал от каква редакция

са. Общо 22 самостоятелни позиции:
І.

1. лист (10 х 16 см): (Изъ с[ела] Репеннаго, Марам[орошской] ж[упы], въ
Закарп[атской] Руси), писан с кирилски курсив, фрагмент от песенник, 12
строфи от песен за болките на Дева Мария, украинска редакция.
Първата [строфа] гласи: Êîìó ìÿ òó ïîðó÷àåøú" êîìó ìÿ âî wFïýêó äàåøú ïîêèH åùå
äóõà ìàåøú "â.; втората Âèäèøú ìåíå ¹¨áîãóþ âèäèøú ìåíå ìiçåðíó‡þ çà âåñ` ìiðú
§ïóùåíóþ "â"

ІІ.

л. 1б (15 х 20 см): (Изъ с[ела] Горонды, возлý Мукачева, въ Закарп[атской] Руси);
последен лист от ръкопис, писан с кирилски полуустав с курсивни елементи, от ХVІІІ
в., който е съдържал четвероевангелие (тук има препратка) [ред 9 отгоре]: çðè â¥d¡ ãëB¡à
"à*" è çà÷àëî ïåðâîå" ëèñòú ïåðâ¥è‡" ¹„ òåòðý, åFy¡Cë·è‡" Освен няколкото други приписки
съдържа формулите èFñïîâýäàí·å ãðýõîâú "

ІІІ.

Фрагмент със запис от ХVІІІ в., 1 л. (19,5 х 15,5 см), писан с кирилски курсив,
малоруска {украинска} редакция (ðåöåFìú" è„ì¥æå – твор. п. мн. ч.), за ремонт
[преподвързване] на книга „Венец“: Ñèþ‡ êíè„ãy ðåêîìyþ âýíåöú äàëú wFïðàâè‘òè
ðàáú áKæ·è ‚òåwFäîðú""". Çà êîòîðóþ w„ïðàâó äàëú ñåä`ìú ìàðÿFøîâú :/ çà òåëåT¡íîå çäðàâè‡å

è
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çà §ïóùåíJiå ãðýõîâú ñâîèa è ðîäè„òåëåè‡ ñâîè„õú" Êîòîðà êíè„ãà ïðè„ñëóøàåòú êú öåRêâè‘
Ïðèñëîïñêîè‡ [Село Прислоп се намира до Торуня в Мараморошка жупа], õðàìó ñKòàãî
Iåðàõà ÕðKòîâîãî Íèêîëàÿ [откъснато]... íèêòî" äà äåðçíåòú" §äà‘ëè„òè ïîäêëÿHòâîþ Àìè„íú"
Приписка на проф. Яворски: Изъ с[ела] Торуня, Воловецкаго округа, въ Мараморошý.
[Воловец е спадал към Бережска жупа. Става дума за село Воловое, Мараморошка
жупа. Село Торуня се намира в близост до Воловое.]
ІV.

Два листа, изрязани от два ръкописа от ХVІІ в. (1621 г.), на л. 2 са залепени две
изписани хартиени лентички. Южнославянска редакция. На л. 1 запис от проф.
Яворски: Двý карпаторусскiя записи:
І. Изъ Апостола ХVІ в.
ІІ. Изъ ОктоиHха ХVІІ в. (1621 г.) Прiобр. въ Мукачевý, въ январý 1930 г.
а) Запис на І., направен с кирилски курсив:
ñëàB¡ ñúâðü‘øèòåëþ‘ áK¹ äàâøîìó ïî çà÷àëý è„ êîíåöü
ÿ„êîF çàÿ„öü ðàD è„çáåãàM òåíåòà à„ ïòèöà ñèëà òàêîF
è„ ïèñàM¡ ðàD äîïèñàâøè ïîñëýDíåè„ ñòðîê¥
Южнославянска редакция.
б) Втората лентичка [датирана към 1621 г.] съдържа следния запис, писан с
кир[илски] полуустав, значително избледнял:
Ñëàâà ñúâåRøèòåëþ áK¹, å„äèíîìó âú òðîè‡öè,
äàâ[ø]åì¹ çà÷àëî, è„ êîíåöü "
ðî‘êó, &à_õêà, ìöT¡à, íîå„âð· , âú è*, äKíü "
Ñ·þ’ êíèãó ãKëåì¥è‡ øåñòîäíèL29
¡ Ñïèñàëü,
ðà‘áú áîæ·è‡ è„ íåäîñòîè‡í¥è‡ " è„wFàO¡ ãðèãîðèå„âèc¡

29

Miklos[ich] F., Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum. Vindobonae, 1862–1865: øåñòîäüíüíèêú (-íí-)
/øåñòîäüíåâüíèêú hexaëmeron
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ä L¡ è„ñêîëåãî,
à„ ãäå á¥añ wïèñ[àM¡] " ñ¥ §öK¥ ÷òT¡í¥è‡,
è„ ä öè, ÷òó÷è è„ñïðà[â]ë è‡òå, à„ ìåíå ãðýd¡íàãî
íå êëèíý[òå] "
л. 1, последен (15,7 х 21 см), с пагинация (ð_îä = 171) от книга „Праздники“ със

V.

запис (verso) от 1746 г.: „Åð`ìîíàõîN ²wèëú ×îëå÷ê·è‡30, за подаряването на книгата на
храма на св. Парасковя в с. Поляни от раб божии Йоан Бойко (²wà’ííú èçú ñ[åëà]
Áîè’êî).

Украинска

редакция.

Запис

на

Яворски:

Изъ

с[ела]

Ольховца,

Марам[орошской] ж[упы], Подкарп. Русь .[ì изписвано като m].
VІ.

1817, 1831, л. 1 (19 х 16,3 см), изписан с кирилски курсив (б=b, в=v, м=m), украинска
редакция. Летописни записи; първият е от 1817 г. за времето, природата и реколтата
от жито в „угорския край“ (нач. Ð" áKæîãî &àKwKçK¶K: çèmà á¥ëà áàðçî âåëè‘êàÿ„ òîãî’ ðîêó
áëàãîâýùåí·å íà ñàmóþ ïàñõó á¥ëî"""); вторият, писан от друга ръка, от 1831 г. в село
Вербиаш във Верховина за холерата, която дошла тук от Полша, подписан от
тамошния дяк Йоан Кораеч (Èwàíú Êwðàå÷ú). [Запис на Яворски: Изъ с[ела] Вербiяша,
Бережской ж[упы] въ Закарп[атской] Руси.“]

VІІ.

ХІХ в.; л. 3, (17,5 х 21 см), полска писана на латиница апокрифна „грамота, намерена
на Елеонската планина“ („List Znaleziony Na Górze Olivnej, W Ziemi Brytańskiej, Przed
Obrazem S. Michala Archanioła roku pańskiego 1788, dnia 25.

mar...“

Odpisał

J.

Gwozdowicz.) Последната страница (3б) е надраскана с различни букви.
Нач. Słowa świete sa na ten świat zesłane od samego Boga...
VІІІ. ХVІІІ в. (1795 г.), 1 л. (24 х 38,5 см), изписан с кирилски полуустав, доста

избледнял,

хартията е с воден знак [S с корона]. Украинска редакция. Съдържа апокрифния

сън

на Дева Мария, заспала на Елеонската планина, както пише в края: Ñîíú ÏðKòîè¨ ÁöKè¨

30

изписано ×îëå÷ê·è‡ (Ñîëå÷ê·è‡?), но на други места изписвано като S = Ñèþ, [или Ãîëå÷ê·è‡]
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Ñï ùîè¨ íà Ãîðý Îëèâíîè‡ Ð" Á" &à_¾÷å (=1795 г.). Над началото на текста има надпис: Iîàíú
Ãîí÷àðèêú Âî èìя §öKà è¨ Ñèíà (è) ñKòãî Äóõà Àìèíú"
Нач. Ãä¥ çàñíóëà ïKðòà Äˆâà åäíîãî... íà ãîðè Îë... è¨ ïðèøåëú äî íåè‡ I„èKñú ÕðKñú"
ІХ.

ХVІІ в., л. 1 (18,5 х 22,5 см), писано на 1б с кирилски полуустав, руска редакция, а 1а
е изписан с латински приписки от 1737 г., 1738 г. и 1780 г. Съдържа чин за
погребение на дете:
×èO ïðîâîäèòè ìëàäåíüöà ïîïü ðå÷å, нач. ÁëâT¡íü áKú íàd ì¥ íà÷èíàåN ‰ëîN "»K¶K" ¹ñë¥øèò ÃúK âú
äKíü ïå÷àM"""
Листът е от миней (служебен), както на два пъти се споменава в латинските приписки:
Hic Liber vocatur Minea [acceptus perlegitimum Parohum Constantinum Milanowicz] – Hic
ber qui vocatur Minia – и е принадлежал на Шчавницката църква (Ecclesiae
Szczawnicensis), откъдето е била дадена за кратко на заем на свещеника Йоан Киовски
(Kiowski) през 1737 г., но през 1738 г. е била подарена на свещеника Константин
Миланович за новопостроената църква във Филица (?) [ecclesiae Neoreaedificatae
Filicensi].

Х.

ХVІІІ в., л. 1 (19 х 14,8 см), л. 1а е изписан с кирилски курсив, украинска

редакция,

в долния край полска приписка, 1б е надраскан с приписки на кирилица и на латиница.
Явно без смисъл – става дума за изпробване на перото,

както

се

повтаря

неколкократно в повтарящата се приписка: Ñïðîáîâàòè ïåðà ÷è äîáðå áóäå, до него:
Ñïðóáîâàòè âîäêè çäóáÿíîìú öè äîáðà" С кирилица са написани: молитвата ÖðKþ íáT¡íè¨,
песента (hymnus) Èç·è‡äýòå ÀKããú ëèêè """ Âî

XI.

ñòðýòåí·å âëDêè (6 строфи).

ХVІІІ в., 1 л. (9,7 х 15 см), текстът е писан с кирилски курсив, украинска
ред[акция], по съдържание е инвокация към Дева Мария:
Òè ìîÿ w âëD÷èöå Íàäåæäà
Òè æå yïîâàíiå è ïðèáýæèùå
Òè ïîêðîB è çàñòóïëåí¶å è ïîìîùú

75
Òè ïðåDñòàòåMíèöà è ñïT¡í¶
Òîáîþ äàæå äîäíåT¡ âî áëãèa àçü
Òîáîþ âî ïðàâîñëàBíèa ÷àñòè
Òîáîþ âî ïðåäíÿÿ äà‘ ïðîèçè¨äó"""
край: Ðàäó¨ñ ÿêî ñòîáîþ åñòü Ãä*ü"
ХІІ.

ХVІІ в., 1 л. (17,7 х 22,8 см), писан с кирилски полуустав, руска (белоруска?)
редакция, 1 р[ъка]. Това е писмо; на едната страница (1а) е същинският текст на
писмото (първият ред и нач. буква са с червенослов), на втората (1б) страница в
квадрат има някакъв адрес. Първоначално листът е бил сгънат като писмо и в
горния квадрат е написано:
Ñ·å’ ïèñìî’ ïîñ¥ëà‘þ å„»è„ìó ìèõà‘è‡ëîâè÷ó § ñåìå‘íà à„íà‘íèâà è„ ïðîñþ’31

òåáý‘ íåw„áè‘òò åFòàâà

÷åëàâåêà" Самото писмо гласи следното:
ÃäT¡è IKñå õòT¡å ñKíå áKæ·è ïîìè‘ëóè‡ íàT¡ à„ìè‘íü"
Ïðåïî‘ìîùè âñåùå‘äðàãw áKãà ìè‘ðà òèøèí¥’ çäðà‘â· íà ìíî‘ã· ëý‘òà à„ êîëìè’ ïà‘÷å è„‘ áî‘ë·å âñåãî’
æåëà‘åìú âà‘ì` äKøå‘âíîå ñïàñå‘í·å è„ ñîþ‘çà ëþáâå’ âî âñ ’ äíè’ æèâîò ’ (sic) âà‘øåãî ïðè ñå‘ìú
ïîñ¥ëà‘åìú âà‘ìú § âñåãî’ íà‘øåãî ¹„ñå‘ðä· èFñêðåí ãî ñðDöà ãëóáî÷à‘è‡øåå ïî÷òå‘í·å è„ âñåíèæà‘è‡øå
êëà‘í ìñ § ëèöà’ äî çåìëè’ è„ ïðèïà‘äàåì` ê` ñòîïà‘ìú íî‘ãú òâîè‘õú è„ ¹„âåDìPë þ òåáý [липса в
текста] å„»è‘ìú ìèõà‘è‡ëîâè÷ü áðà‘òå ëþáå‘çí¥è íåw„áèæàè‡òå å„ðìîëà‘ ïðàêî‘ïèâà ÷òî’ è„’ çâå‘ñòåíú
à„ïòî‘ì` ñåìåî‘íú à„íà‘íèâè÷ü „È ïðî‘ñþà „ òåáý‘ áðà‘òèöú ìî‘è‡ å„»è‘ìú ìèõà‘è‡ëîâè÷ü ïðåáó‘òò ê` ìåíå
¹„ ãî‘ñòè ê` ñðå‘òåí·þ32 ÷òî’ ’ òåáý’ ïðîøó‘ à„ ò¥’ âñå’ §÷þæà‘èñ § ìåíå’ à„ çàåðìîëà‘ ïðîñþ’ ’ òåáå
÷òî áî â¥’ å„âî’ íåw„êðèâäèëè"
ХІІІ. ХVІІ в., 2 л., (16,6 х 21,5 см), писано с кирилски полуустав, заставките и началните
букви са в червенослов, украинска редакция. Фрагмент от миней, на л. 1а има край на

31

ïðî‘сю = ïðîøó’ = ïðîñþ’

32

празникът Сретение на Симеон с Христос (на 2 февруари)
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сказанието за св. пророк Илия; на л. 1б и 2а е записано житие на св. Пантелеймон за
27 юли; надпис с червенопис:
Â¥ïèñàíî ç æèâîòîB¡ Ïî‘ëüñêèa: Íà äKíü "êKç" „Iþ‘ë

ìöT¡à" Æèò·å ÑòKãî ìíc¡êà Ïàí`òåëåè„ìî‘íà"

Нач. Çà ÷à‘ñîâú ìà¿èì·à‘íà öå‘ñàð , òðúïýM¡ çà õKà âú íèêàìè‘ä·èF, áàR¡çî çà‘öí¥¨ ìíc¡èêú
ïàí`òåëå¶„ìwO"""
ХІV.

ХVІІ в., 2 л. (17 х 29 см), кирилски полуунциал. Фрагмент от служебен миней;
на тези два листа има химн (с изброяване на много светци) – напр. песен 3, после 4 и
5 (като лит[ургия] на вси св[етии]).
[Нач.: äàðîâà‘í· w„äKøåâëå‘ííàãî íàñëàæDå‘í·à" âý‘ðíî âúñõâàë ‘þ„ùå è„õü" äà ïî÷òå‘íü áóäåU
åâôè‘ì·è‡ ïðåñâýUëàà‘ ¤âýçDà, äíKüíè‘öà å‘ëëà‘ä·è‡"""]

ХV.

1750 г., 1 л. (17 х 27 см), десният горен ъгъл е откъснат, писано с кирилски полуустав,
около заглавието несръчни рисунки с перо, украинска редакция. Това е титулният лист
на Ирмологий, писан през 1750 г. от „ергенин“ Яков Жудачовски в село Семегиново, а
именно в село Изски (ó âåñ¥ èç`ñêàõú [¹ w„òöà’ ìàê`ñèìà ìàðóöàíè÷à: Ïðè õðà‘ìý ñKòàãî
íèêîëà’ ìèðëèê·è‡ñêàãî ÷óäîòâîðöà: ðîêó áKæîãî àK¾Kí"]) при Отец Максим Маруцанич при
храма на св. Николай. И втората страница е изписана с нещо като увод за значението
на църковното пеене, краят липсва, началото е частично откъснато.

ХVІ. края на ХVІІІ в. 2 л. (24 х 39 см), кирилски курсив, 2 р[ъце]. Съдържа списък на
мараморошките манастири [Ñïèñàí·å Ìîíàñò¥ðåè‡ Ìàðàmîð¥ñê¥a.33 ì = m]). На л. 2а има
само 2 по-късни добавки. На последната страница приписка от ново време: onscriptio
Monasteriorum Marmaticorum 1716 (но в описа има дата 1794: потвърждение

на

манастира М. Обитель Мойсеовска); първият запис е от 1716 г., обитель Боронявска
(ÁîðîíÿFâñêà).
ХVІІ. ХVІ в. 1 л. (19,5 х 31,5), воден знак, подобен на онези, които посочва C. M. Briquet.,
Les filigrenes I (1923) под № 1258 и 1259 (Armoiries-Croix), които произхождат „du
battoir de Pradnik, en Pologne, connu dès 1528“; на л. 1б писано с кирилски полуустав,
на л. 1б с кирилски курсив, българска (молдавска) редакция, 2 р[ъце]. На л. 1а има 6
реда, явно от служебен миней (нач. âñ Ç ñúêë ¡âU î©’ è„ñïëúíý©ùå áåçà‘êîí·åÇ"".;
33

От Мараморска жупа
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край: ïýT¡ è* ¶„ðìîT¡ ñåDìü ñåDìèöå©). На л. 1б с курсив е записан апокрифен текст за Адам.
Маргинална приписка на проф. Яворски: Из с[ела] Золотарева, Марам[орошской]
ж[упы], въ Закарп[атской] Руси.
Началото на апокрифа за Адам гласи следното: Ñýäå àäàN ïðýìî ðàè„þ" ðKã¶ âî å„íà„ ñîò©O @
òîòú ðè„äà„©„" è„ ïëà„÷à„øå„ ñå„" ¹„âè„ ìíý" å„æå„ ïðýëúñòè„ëú""";
край: ... å„äè„í©„ çà„ïîâýD¡ ïðýñò©ïèa âëD¡öý"

ХVІІІ. 1738 г., 1 л. (20 х 25,5 см), писано с кирилски курсив, украинска редакция.
Съдържание на листа, който е изписан само от едната страна, е договор за продажба
на поземлен имот (в Буковци) от 8 февруари 1738 г.
Нач.: Êîíäðàòóøú" ðîêó áKæ·ÿ &àK¾KëKè Ñî÷èHíåíú" Ì¥ Äóäè‘ Oöîâû ÑíT¡û, Íàè‡mÿ¨ Ãðèöú, ÊïRRà
(êàðïà) è‡ Àíäðýè‡"""
Контрагентите са се подписали с кръстчета.
Ïîêëàäàåmú âëàñí¥mè„ ñâîè„mà ðóêàmà„ çíàìåí·å Êðåñòà ñâT¡òàãî" [ì = m].
ХІХ. ХVІІІ в. (1735 г.), 2 л. (21,5 х 33 см), л. 1б и 2а са писани с кирилски курсив
(останалите на празни), украинска редакция, 1 р[ъка], воден знак. Съдържанието е
списък на родените през 1735 г. в село Кертвилеш (Körtvélyes)34 и в дъщерното
селище Мигалфалви (Ìè„ãàëúôàëâ¥) и списък на духовните лица, както и
имуществото на този църковен оброк.
Нач.: Âå‘ñú Êåðòâè¨ëåøú Ëè¨öú Òà‘áëè„öà â¥ðàæà‘åì¥õú" Âå‘ùåè‡ Ïîí·æå È¨çwFáðàæàåO¡í¥õú
×è„íîN ÑâîèFìú ÒèFïè„êàõú " [На гърба на последния празен лист запис с перо: „Zemplén ...
Körtvélyes“].
ХХ.

1797 г., 1 л. (24 х 39,3 см), писан с кирилски курсив, украинска редакция, 1 р[ъка].
Циркулярно

писмо,

изпратено

до

свещениците

от

ужгородския

диоцез

[мукачовския със седалище в Ужгород], датиран към 18 септември 1793 г.;
съдържанието му представлява обобщение, дописано към грамотата:
de non Emendis Rebus Ecclesiasticis uti, Vestibus, Calicibus etc. a
34

От Земплинска жупа

Currentales
quibuscumque

78
vagabundis Gallicianis Hebraeis. Подписана от епископ Андрей

Бачински (Àíäðåè‡

ÅïT¡ïú).

ХХІ. 1797 г., 1 л. (25 х 38,2 см), изписан с кирилски курсив, украинска редакция, 1
р[ъка]. Циркулярно писмо, изпратено до свещениците от диоцеза [мукачовския
седалище в Ужгород], датиран към 4 март 1797 г., подписано от епископ

със

Андрей

Бачински (Àíäðåè‡ ÅïT¡ïú); Съдържанието представлява лат. обобщение: Currentales de
Protocollis Matriculis et Ratiociniis Ecclesiasticis item de Iuventute in ritu instruenda.
ХХІІ. 1796 г., 3 л. (25 х 40,5 см), писано с кирилски курсив, украинска редакция, 1
р[ъка].

Циркулярно

писмо,

изпратено

до

свещениците

от

[мукачовския] диоцез на 20 март 1796 г. и подписано от епископ Андрей

ужгородския
Бачински

(Àíäðåè‡ ÅïT¡ïú). Съдържанието представлява кратък преглед (regest): Currentales de
Emendandis Potatoribus.
[Eпископ Андрей Бачинский (1732 – 1809) вж. Encyklopédia Slovenska I, Bratislava 1977, str.
97; Slovenský biografický slovník I, Martin 1986, str. 95. За ръкопис № ХVІ: А. Кралицкий,
Список монастырей чина св. Василiя Великаго, существующихъ иногда въ Марамороши... и
истертыхъ... Йосифом ІІ. 1788 г. (Науковый сборник, издаваемый лит. обществом Галицкорусской Матицы. Львов, 1865, вып. І, стр. 50–52, примечание стр. 53)].
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Сигнатура ХVІІ А 50
ХVІІІ в., хартиен ръкопис, л. 1 + 3, първият лист (17,7 х 28,5 см) е изписан с латиница,
останалите три (20,3 х 32,5 см) с кирилски курсив, в края последните пет реда са с латиница,
2 р[ъце], подвързията е нова.
ХУКЛИВСКИ ЗАПИСКИ
На форзаца запис на проф. Яворски: Гукливскiя записки. І. „De origine
possessionis Hukliva“. II. „Новýшая яже когда случишася“ (ХVІІІ в.). Прiобрýт.въ
августý 1927 г. въ с[еле] Гукливомъ, Бережской жупы, въ Закарп[атской] Руси. Ю.
Яворскiй.“ Две записки, отнасящи се до село Хуклива в Подкарпатска Рус.
1а

Първата е латинска, със заглавие: „De origine Possessionis Hukliva“
(краят липсва).

1а–3а

Втората е със заглавие Íîâýøàÿ, ÿæå êîãäà ñëó÷èøàñÿ, съдържа летописни
бележки от 1660–1813 г. Нач. àKõK¿K çèìà á¥ëà òâåðäàÿ, ñíýãú ¹„ïàB á¥B âåëèê¥è,
òàêú æå ëþäå äîðîãó ¹ ëýñú ïðîòîïòàòè íåìîãëè"""
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Сигнатура ХVІІ Е 57
ХІХ в. (1833–1849), хартиен ръкопис, 10 тетради с различен формат (от 17,5 х 22 до 20,5 х
26,8 см), общо 37 л. (4+4+2+2+4+3+6+4+4+4), писани с руски курсив, 9 р[ъце], в хартиена
папка.
КАРПАТОРУСКИ ПРОПОВЕДИ ОТ НАЧ. НА ХІХ ВЕК
1. Анонимна проповед за Преображение Господне: Слово на Преwбраженiе Г.Н.І.Х. (л.
4). Мото от Мат. 17,1 Нач. Аще по реченiю сKòKàãî Iw¨àíàF Злат. слово с·å Прео…браженiе
ни¨чъ и¨ное незначитъ, токмо и¨ñòè¨нное лè¨цà è„ли¨ особъ è¨змè¨ненiе...
2. Анонимна проповед In festo Ascensionis D.N.J.Xsti 1833 (л. 4). Мото Исай 2,3.
Авторът пише последователно буквите б, в, м, н с латиница = b, v, m, n. Нач.
Vозлюbл.[енн·и] Сл.[ышателiе]! Кед mогол Ангел остýлтi, потýшати, i на vелiкó
радост` vозбудiтi Пастiреa vо час рождестvа Спасител нашего...
3. Анонимна проповед за празника на св. крал Ищван (Sz. István Király Napján (2

л.)

от 1849 г.) Пише б, в, м, н с латиница = b, v, m, n, но ръката е различна от
тази в № 2. Мотото е от Мат 9,36. Нач. Прежде деvят`сто роками жил vо сей
нашей

краиný

преbывающiй,

по

nайbолшой

части,

не

bыл

еще

výрою

Христiанскою просvýщенный...
4. Анонимна погребална проповед: Слово Погреbное (2 л.). (Мото) Состарýса
Ісаакъ йзайдоста (о)чи его; и‘ неmожаше vидýтиH, и рече ко сKнó сvоеmó Ісаvó vи’ди’ши’
ÿко Азъ состарýхс (sic) и’ не výmъ днеи’ Сmерти mое . Бытьÿ к: гл. ЗK
(!) Нач. Глет ¨ Ісъ снъ Си’рах во гл.: 51 (гл. 27, 1–2) Помяни’ Создателÿ¨ тvоего, vо
днехъ юности’ òvоеÿ¨: прежде даже непри’дóтъ днiе Лóкавства (= Еклисиаст 12, 1). [б,
в, м, н = b, v, m, n].
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5. Анонимна проповед за св Николай (4 л.): Слово на С. Ни’колаÿ¨. Мото: Влаженны
чистiи„ СерDцеN ÿко тыи„ bKга ¹„зрiатъ. М». гл. е*. зач. ¶*. Нач. Иw¨а»аmъ,

Гедеw¨¨ноB

сKнъ

Гоар·тъ Еди…нó При’повýсU: (б = v, м = m)
6. Анонимна проповед за Въведение Богородично (3 л.) Казанÿ на vоvеденiе Пр.
vо церкоB. (б = b, м = m) На л. 1 аб в горната половина приписки от друга

БцKа

ръка.

Мото (на л. 1б): ПремóдросU созда себý храmъ, и’ ¹„тvерди’ столпъ седmъ.Притч.
(Притчи Соломонови. 9,1). Нач. Предвýчнаÿ Мóдрость’ bжаÿ¨ С. хсъH: извóдовала собý
доmъ длÿ¨ mешкан·а ЦеркоB стóю¨
7. Анонимна проповед за Рождество на Д. Мария (6 л.), писана от същата ръка,
както предходната. На л. 1б край на някаква друга проповед и две приписки;
Л.1б нач. Слово на рождество Пре С. дývы bKрдицы. (Мото) Рождество тvое bце
дýво радость vозvýсти„ vсеи„ Селеннýи’. Такъ ЦKркоB С. спývаеU. Нач. Днешни„ день
рождестvа прес: дývы Марýи‘ и’ бцDы всегда § хрсти’анъ vесело, и’ радосно почтенъ bý...
8. Анонимна проповед De vitae brevitate (4 л.). Мото: Остаvи„ мене почи‘ти‘ мало. Йов
10,22. Нач. Vо нýкоеN vароши оbычай быB. Кажюрочно ноvаго царÿ¨ постаvлÿ¨ти’
9. Анонимна проповед за Рождество Христово (4 л., като л. 4 е неизписан); (б = b, м =
m). Слоvо на рождестvо ГдKа нашего Іса ХрT¡та. Мото: И’ §vерше сокровiща сvоÿ
При‘несоша емó дары, злато, и’ ли„vанъ и’ Сmи’рну. У М» гл: 2 с. 11 (Мат 2,11). Нач.
Voсíÿеть оныHи„ радосны¨и’ денъ vонеmже на изbаvленiе рода члоvýчкаго w¨вýщаныи’
mесйÿ¨ ÿви’тсÿ¨ при’шолъ wFны¨й то часъ веселыи’... проповедта има три части и
Заключение (...казалъ еmъ vаmъ vократцý...)
10. Проповед за Рождество Христово, Слово на рождестvо ХрT¡тово (4 л.), писани

в

две колони. На л. 4, който иначе не е изписан, има приписка: Concio Pro Nat. Dni. nKr i

82
IchKri. febKri elaborata per Ioannem Dobe35 In V. Sem. Unghvariensi... S. Theologiae
Auditorem 1833. Мото: Й пришедше vо Храmйну výдýша §троча (sic!) со МрKйею¨
Матерею¨ его й падше поклоn·ша сÿ¨ еmу. Маth 11 versu caput 2. Нач.: Дnесъ уже
vожделэnйю¨ чекан·ю¨ стых §цъ задост учйnяетсÿ¨. Днесъ уже йсполнйлосÿ¨ тото что
пророцы пророчестvоvали...

35

J. Dobe – един от деятелите на националноосвободителното движение на закарпатските украинци през ХІХ
в., публицист, автор на народовъзпитателни филологически трудове, църковен деец.
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Сигнатура ХVІІ F 61
ХVІІІ в., хартиен ръкопис, 157 л. (14,5 х 18,3 см), от л. 17 е запазено само парче от долната
част, от л. 87 е запазена само долната половина, освен това са изрязани рисунките на л. 45,
87, 114; писано с неугледна полууставна кирилица, заставките и началните букви

са с

червенослов; текстът е нотиран, линиите за нотите са правени на ръка, началото и краят на
ръкописа липсват; украинска редакция, 1 ръка; без подвързия, в хартиена папка [силно
повредена].
ИРМОЛОГИЙ
Според приписките на л. 84б ... wielmozny miłosciwy panie dobrodzeiu nas łaskawy, a на
л. 140б (Finis koniec…), ръкописът произхожда от Галиция. Последната част на
ръкописа (от 154 до края) съдържа песнопения за

литургия

преждесвещена

(Ëèòóðã· ÏðåFäåñù¡åíà)"

Ръкописът започва от глас 1, песен 3, с думите (преди íåD êðåT¡36): """ ò áKëãî äàò¥ áî...

1а

[по-нататък писаното на тази страница е силно изтрито; заставка ïýT¡ ò"/ ãëàT¡ а*]
17

запазило се е само малко парче от долната част (изрязана е рисунка)

45

изрязана рисунка

76

откъснат десен долен ъгъл

84б

полска приписка

87

само долна половина с изрязана рисунка

92б

разписване на перото

114а

изрязана рисунка

130а

приписка: Àíäðåè åïT¡ïú

138б отново приписка: Àíäðåè åïT¡ïú, също и на 139а и още няколко пъти
140а

Finis "Koniec, и други...

153а

приписка в долния край êòî áîãàòú òîòú vñýmú áðàòú êòî íè÷ú íåmàå"""

36

â íåäýëþ êðåñòîïîêëîííyþ
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Сигнатура ХVІІ L 10
1863 г., хартиен ръкопис, 92 л. (21 х 22 см), писан с неугледен кирилски полуустав,
примитивни рисунки с перо преди заставките, в инициалите и на л. 65а (Луцифер) и на л. 86б
(ангел, смърт и дявол); страниците са пагинирани с кирилски букви, но страници çK¶ - êKè са
надписани два пъти с едни и същи букви [ръкописът има по-нова фолиация с арабски цифри
с молив], в долното поле на страниците са отбелязани препратки; украинска редакция; нова
подвързия.
ИВАНОВСКИ ДУХОВЕН ПЕСЕННИК ОТ 1863 Г.
На гърба на корицата: Закупено през 1932 г. от проф. Яворски. На форзаца
приписка на Яворски: Ивановскiй Духовный Пýсенникъ. Рукоп. 1863 г. (92 листа).
Прiобр. въ iюлý 1931 г. въ с. Жнятинý, Мукачевскаго окр., въ Закарп. Руси. Ю.
Яворскiй Ръкописът е писан в 1863 г. от Андрей Фрющьок (Андрей Фрюштекъ,
Früsták András) и Йоан Храбучак (Iwанъ Грабучакъ, János Hrabüsák), както
свидетелстват многобройните приписки в ръкописа (л. 14б, 20а, 24б, 25б, 27а, 37а,
45б, 60б, 61а, 70а, 88б, 90а), посочени от Яворски (цит. съч. 111–112); освен това в
горното поле на л. 21 има подпис: „Николай Малецъ пýвцо-учитель одъ года 1906го,
еще и въ сiе время 1914. V/19“; на л. 39 отгоре: Lukecsa László irta 1907 be október
11én. Ръкописът съдържа духовни песни, с изключение на няколко светски песни и три
унгарски; подробното им изброяване със съответните литературни препратки вж.
у Яворски, цит. съч. 111–127; някои от песните са препечатани пак там в
приложението (Тексты).

[В долното поле на л. 90б–91а нотен запис: èæå õåðóâèìè"]

Ю.A. Яворский. Материалы для истории старинной песенной литературы в Подкарпатской
Руси 111–127.
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Сигнатура ХVІІ L 11
Втората половина на ХІХ в., хартиен ръкопис, 27 л. (11,3 х 17,5 см), писано с неумел
кирилски полуустав, на л. 20б – 26а има заставки и инициали с червенослов, л. 26б е изписан
с молив, малоруска {украинска} редакция, хартиена папка, 1 р[ъка].
СБОРНИК ДУХОВНИ ПЕСНИ НА ИВАН КОРМАШ
На форзаца запис на проф. Яворски: Сборничекъ духовныхъ пýсенъ. 2-ой пол. ХІХ в.
– Ивана Кормаша (27 листковъ). (Приобр. въ iюлý 1930 г. въ с. Тюшкý,
Мараморошской ж., въ Закарпатской Руси, черезъ А.В. Саханева). Ю. Яворскiй.
1аб

1) Песен за Преображение ïýñíü íà ïðåîáðàæåí·å: нач. ‚àâîðñêà ãîðà äíåñü ïðîñâýòèñ (4
строфи, четвъртата е непълна);

1б

2) Ï" ïðîðîêó, ·ëèHþ; нач. Ãàëààäñê·è‡ ñëàâíå ïðîðî÷å" (3 строфи) [рефрен: ·ëè‘å ïðåñëàâíå,
ðåâíèòåëþ ÿâí¥è‡, ìîëèH áîãà î íàñ];

2аб

3) Ï" ïåòðó èH ïàâëó; нач. Wðãàí¥ èHãðàè‡òå, ïåòðà âåëè÷àè‡òå (1 строфа);

2б–3а 4) Ï" íà ïîêðîâú áKö¥; нач. Áëàãîâýñòâóåìú äíåñü ðàäîñòü âñåìó ì·ðó"" (4 строфи);
3а–4б 5) Ï" íà ðîæäåñòâî áKö¥; нач. Ðîæäåñòâî ñëàâíîå ïðèñíî (7 строфи);
4б

6) Ï" ÌèõàèHëó; нач. Ìèõàèëå êòî ÿêî áîãú (2 строфи);

5аб

7) Ï" íà âîâåäåí·å áKö¥; нач. ÀðõèHåðåå çàõàð·å ïð·è‡ìèH äýâèöó (3 строфи);

5б–11а 8) Ï" ïðè„ñKòîè‡ äKâý Ìàð·èH; нач. Ìàòåðè’ ÕðèHñòîâîè‡, ïýñíèH çàñïýâàè’ìå (47 строфи);
11а–13а 9) Ï" áKöè; нач. Ïðè’ïàäàåìú êú òåáý, äýâè’öå ïðîõâàëíà (16 строфи), [рефрен: ïîêð¥è‡
ìàòè‘ ëþäè ñâî / ò¥ íà íåáý âñýìú ïîêðîâà,/ ìàðýå ìàðýå ìàðýå äýâè‘öå];
13а–15а 10) Ïýñíü; нач. Ò¥ ìàðýå íàøà ïàííà, § âñýõú ðîäîâú ò¥ èHçáðàííà (23 строфи),
[рефрен: î ìàðýå ïðå÷è‘ñòà / ÿêú âåñåëà ðàäîñòü òâî ];
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15а–17а 11) Ï" áKöè; нач. Ïðåáýãàåìú ê òåáý, íåáåñíà öàð·öå (11 строфи), [рефрен: ìàòêî ÷óäîâíà
ðîâæåè‡ ïîäîáíà, / ïîâ÷àíñêà ìàðýå];
17а–20а 12) Песен за страстите христови; нач. Åãäà íà ñòðàñòü ãîòîâèHëñ , ·Kñå (48 строфи),
[рефрен: äýâà ïKð÷è‘ñòà ìàòè‘ áîëåñíà/ æàëîñíî ïëàêàëà];
20б–21а 13) Ï" íà ñîøåñòâ·å ñòàãî äóõà; нач. ÈHñòî÷íèHêú äóõîâí¥è‡, ðàäîñòè‘ èHñïîëíåí¥è‡ (8
строфи);
21а–26а 14) Ï" êî êðåñòó; нач. Ïð·è‡äýòå âîñõâàëýìú w† ñò¥è‡ êðåñòú.. (46 строфи, последните две
изписани в червено);
26б

15) Ï"; нач. w ïðåñòà (sic) äýâî, çäàëåêîè’ ì¥ ñìå êðàèí¥ (писано с молив, 4 строфи);

27аб

16) без заглавие; нач. Êîãäà äåìîíú åâëàä·þ çà æåíó çàïè‘ñàëú, òîãäà ñKò¥
âàñ·ëè’ ïðå÷ú äåìîí¥ îòãíàëú (8 строфи).
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Сигнатура ХVІІ L 14
ХVІІІ в., хартиен ръкопис, 32 л. (9 х 15,3 см), писано с кирилски курсив, 3 ръце (първата л.
1а–5б до средата на страницата, втората л. 5б–11б до р. 14 и л. 22а–26а, третата л. 11б–20б,
лист 21 е празен, и л. 27а–32а; л. 6а–30а във външния край имат празна ивица с ширина 1,5 –
2 см, отделена от начертана с мастило линия; л. 1а–5а, л. 31а–32а са изписани до самия край);
украинска редакция, нова подвързия.
РАКОШИНСКИ СБОРНИК
На гърба на корицата: Закупено през 1932 г. от проф. Яворски. На
форзаца приписка от Ю. Яворски: Ракошинскiй сборникъ. Луцидарiй и
другiя статьи. Ркп. ХVІІ в. 32 листа. (Прiобр. въ февралý 1930 г. въ с.
Ракошинý, возлý Мукачева, въ Закарпатской Руси.) Ю. Яворскiй
Яворски не разграничава отделните ръце, въпреки че разликите между тях са
забележими; той датира ръкописа към ХVІІ в., но характерът на писмото говори поскоро за ХVІІІ в.
Съдържанието на ръкописа е следното:
1а–20б

специфична, силно съкратена редакция на „Луцидария“, разработена въз
основа на чешка подложка, както свидетелстват многобройните бохемизми:
нач. WF ï¥òàí·è’ w¨ òðîõú Ðý÷àa" À w¨ ò¥a òðåa ðý÷è„ èHìàåìî áëàãîñëîâåíO¥ òðèH äàð¥;
обширна литература е представена у Яворски, цит. съч. 95–96;

1а

wF ï¥òàí·è’ wF òðîõú Ðý÷àa" À w¨ ò¥õ` òðåa ðý÷è„ èHìàåìî áëàãîñëîâåíO¥ òðè’ äàð¥ §öKú íàT¡
ñòâîðèM" À¨ ñKíú íàT¡ âè’êóïèM à äKõú ñKòè íàT¡ wFñâýòèM: à òî åñU ñKòà òðîJöà" ¹F ñâîèa ñKòèa äýëåõú
íåá¥ëà íè’ãä¥ ðîçäýëåíà è„ íå áóäå :" ÌëíDöú Ðå÷å" Þæ` åñ` ìý ïîâýë` wF ñòâîðèHòåM J
Ïîâý÷ú (sic) ìý è„ wF ñòâîðýíþ :- Ìèñòåð` Ðå÷å: wF áîæåñòâý" íå êóñìååì ãëóáîêî çíàòèH
Àíè„ ìîâè„òèH, ×îN ïðîñò¥è„" ×ëKâêú àëúáî ëþäú âîè‘äóòú â áëóä` ÿFêú ¹Fñë¥øàòú ðý÷ú
ãëóáîêó- êîòð¥N äîáðý íåðîçóìýåòú- À âè„äú è„ìàåìî âýðèHòèH èF áKãú á¥" âñýãä¥ è„ áóäåU
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íà âýêè„ :" ÌëDíö`" Öè¡ á¥ëú áKãú ïåðâý íè’æëè„ ñâýòú : Ì·ñòð` ðå÷¡ : Á¥M ñàì` àëå
ñòâîðýí"" íå á¥ëî ïðåD íè„ ïî÷àò`êó
22а

край на ñëîâî î çë¥õú æåíàõú, има откъснати листове, нач. (на запазения
текст) áKãàòà à ëæè„âà ñòàðà ïðåëþáîäý" ÑòK¥è ¶FîàO ðåc¡ ÿFêî ñâý÷à âî õðàìèíý
ñâè„òèò`ñ """;

22б–25б

Ñíîâú â¥êëàäàí†ÿ‘ äàí¶Fëà (изписано като äàíyFëà) ïðîðîêà ñKòàãî; нач.: ÀFãKãåëà
âî ñòíý âèHäýòèH ðàäîñU (отпечатано от Яворски, цит. съч. приложение ХІІІ.);

26аб

откъс от „въпроси и отговори“, има откъснати листове; нач. на запазения
текст: ï¥U: êó ÷îìó áè„ëî wFñëÿ„òêî óâÿFçàíOî íà êîòîðîN õKñ äî åðT¡ëè‘ìà è„øîëú;

27а–30а

Писмо от небесата, без заглавие и без край, писмото не е дописано, на л. 30 са
написани по-малко от три реда; нач.: Âî è„ìÿ„ §öKà è„ ñKíà è’ ñKòîãî äKõà è„ íKíý è„
ïðèHñòíî è„ âî âýêè’ âýêîìú Àìè’íú - Ñåè„ ëè’ñò ãKà áKà è ñKïñà íKøåãî èKñ õKà""", обширна
литература у Яворски (цит. съч. 97);

31а–32а

Ñêàçàí·å wF âK¶ Ïÿ„òíèöàõú; нач. õðè„ñòèÿí·íú ïîâè„íåíú ïîñòèòè„ ñÿ„ äî ðîêó wF õëýáý è„
âîäý;

32а

Àçúáóêà æèäîâñêà, названията на еврейските букви: Àëåôú, áåòú, ãèìåëú и т. н.;

32б

Ñëîâà ñK: Àâðîñè’ÿ„ § ìîðó (отпечатано от Яворски в цит. съч., приложение ХІV);

Ю. А. Яворский: Новыя рукописныя находки въ области старинной карпаторусской
письменности ХVІ–ХVІІІ вýковъ. Съ 5 снимками съ рукописей. – Nové rukopisné nálezy
v оbоru starého karpatoruského písemnictví XVI.–XVIII. stol. (Knihovna Sboru pro výzkum
Slovenska a Podkarpatské Rusi při Slovanském ústavu v Praze, č. 2, 1931, 95–98; образци 127–
131).
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Сигнатура ХVІІ L 17
1757 г., 70 л., писано с кирилски полуустав с курсивни елементи [на места по страниците има
експлицити (цяла дума от следващата страница)], украинска редакция.
ПЕСЕННИК НА МИХАИЛ ТАРАХОНИЧ
На форзаца запис на проф. Яворски: Духовный пýсенникъ Михаила Тарахонича.
Рукоп. 1757 г. (70 листовъ).
Прiобр. въ августý 1931

г. въ с. Репенномъ, Мараморошской жупы, въ

Закарп[атской] Руси. Ю. Яворскiй
Началото и краят липсват; също и в средата (след л. 63а) липсват няколко листа. На
л. 16б долу е дописано с ръката на писача на песенника: ðîêó #à‰K¾Kíç: Ñïè‘ñàí¥

ñèè‡

ïýñíèH" На л. 6 и 16 с печат е отбелязано името на последния собственик: Taráchonics
Mihály.
1а

Последните пет строфи на богородична песен. Нач.: Ñîâýòú ïðåDâý÷í¥èH
§êð¥ò¥èH åT¡ òåáý;

1б–2б

Ïýñíü ïðT¡òî¨ ÁöKè, нач. ÐàäóèHñ

öàðèöå ìàð·å äKâöå (отпечатано у Яворски, цит.

съч. № 14);
2б–3б

Ïýñíü íà ïîëîæåí·å ÷òT¡íû ðèHç¥ ïðT¡òî¨ ÁöKè, нач.: ÐèHçà äíåT¡ òâîÿ èHñòà÷àåòú öýëá¥,
краят липсва, след л. 3 има липса (отпечатано у Яворски, цит. съч. № 7);

4а

край, последните две строфи, на песен за страстите Христови, нач.: Êðîâú
òâî ñKòà çðåáðú èHçíîãú ïðîëèHòà""";

4а–5б

Ïýñíü íàáîæíàÿ„ íà à„êòý æàëîáíîìú, нач. W¨ âñå ñóåòíàãî ñâýòà (отпечатано у
Яворски, цит. съч. № 131);

5б–6б

Ïýñíü ïðT¡òîèH ÁöKèH, нач. ÄèHâí¥ òâî òà¨í¥ ÷òT¡à (срв. Fr. Tichý, цит. съч. 12, 80);

7а

Ïýñíü íà ðîæäñòâî ·Kñ õðT¡òâî, нач. ÄèHò òê[î] с íàðîäèëî (отпечатано у Яворски,
цит. съч. № 47);
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7б–8а

също. нач. ÍíKý ÷òT¡àÿ öKðöå (отпечатано у Яворски, цит. съч. № 48);

8а–9б

Ïýñíü ïðT¡òîèH áKöè: Âóòðàïëåí·è, нач. ìàòêî ñKòàÿ ëþäåìú ¹„òðàïëåí¥ìú, срв. по-долу
л. 21б–22б (отпечатано у Яворски, цит. съч. № 17);

9б – 10б

Ïýñíü ïðT¡òîèH ÁöKè, нач. ×òT¡àÿ„ ïàí`íî ñâýòëàÿ„ öàðèHöå, срв. по-долу л. 20а–20б
(Tichý, цит. съч. 15);

10б–11б

Ïýñíü ¹„ìèHëíà, нач. Òàìú çà ãîðîþ çà íåáåñíîþ„ (отпечатано у Яворски, цит. съч.
№ 110);

12аб

Ïýñíü wF ïîêóòý, нач. Òîæ`ìý íåìèHëî ùîñ çìåðçýëî (отпечатано у Яворски, цит.
съч. № 123);

13а–14а

Ïýñíü ¹„ìèHëíà wF ïîêóòý, нач. Ñàì` ÿ„ íåçíàþ„ ÿ„êú íà ñâýòý æ¥òèH (отпечатано у
Яворски, цит. съч. № 128);

14а–15а

Ïýñíü íàáîæíàÿ wF ïîêàíiè‡ è wF ñì`ðòèH, нач. Êî‘í÷èHíà ïðèHõîäèòú æå ñâýòó íåá¥òèH
(отпечатано у Яворски, цит. съч. № 124);

15б–16б

Ïýñíü ïðT¡òîèH ÁöKèH, нач. áKöå öKðöå ïKð÷òT¡à Âëàä¥÷èHöå (отпечатано у Яворски, цит.
съч. № 15);

16б–17а

също, нач. ÐàòóèH ìàðiå, ðàòóèH âîëàåìú (отпечатано от Возняк, Материалы І,
182–183);

17а–18б

Ïýñíü ñKòîìó ²wàíó çëàòî¹ñòîìó, нач. Çëàòî êîâàíOóþ "âK" òðóáó âîñõâàëèìú äåíåñú (срв.
Tichý, цит. съч. 12);

18б–19б

Ïýñíü ñKòîìó ²w„àHíó Áîãîñëîâó, нач. ÀFïT¡ëå ÕðT¡òó áãó âîçëþáëåí`íå (отпечатано у
Яворски, цит. съч. № 88);

20аб

Ïýñíü ïðT¡òîèH ÁöKèH, ×òT¡à ïàíOî ñâýòëà öKðöå, също като на л. 9б – 10б;

20б–21б

Ïýñíü ïðT¡òî¨ ÁöKè, нач. Ê òåáý áKæi ìàòèH ïðèHáýãàåìú (срв. Tichý, цит. съч. 13);

21б–22б

Ïýñíü â óòðàïëåíþ ïðT¡òîèH ÁöKèH "¤", нач. Ì[à]òêî ñKòà, също като на л. 8а–9б;

22б–23б

Ïýñíü íà ðîæäåTâUî ïðT¡òîè ÁöKè, нач. ÄKâî ïð÷T¡òà áKãîìú èçáðàíOà (отпечатано у
Яворски, цит. съч. № 3, нач. Дýво пресвятая);
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23б–24б

Ïýñíý ïðT¡òîè ÁöKè, нач. ÁöKå öKðöå ï÷T¡òà âëD÷öý ìàòèH" âñýõú öKð (!) " öàð èH áKãà

(срв.

Tichý, цит. съч.11);
24б–25б

също, нач. Áëàãàãî öðK ìàòèH" ÷òî òè„ ìàåì` âîçäàòè (срв. Tichý, цит. съч. 11;
Возняк, Материялы І, 184–185);

25б–26б

Ïýñíü íà çà÷àòiå ïðT¡ò¥ÿ äKâè áKöè, нач. Âñåãäà ¹Fôàþ íà ïàíOó ïðT¡÷òó (отпечатано
от Яворски, цит. съч. № 2);

26б–27б

Ïýñíü íà ðîæäåT¡òâî ·Kñú õðT¡òîâî, нач. Äàðú äíT¡å ïðåáîãàò¥¨ § íKáñú ïðè‡äåòú (Возняк,
Материялы І, 131, ІІ. 300, 313, 406);

27б–28б

също, нач. Íîâà ðàäîT¡ U ñòàëà ÿFêà íåá¥âàëà (Возняк, Материялы І, 104, 114, 131,
143, 155, ІІ. 437–438; Tichý, цит. съч. 78);

28б–29б

също, нач. ÂèHòàè„ äè„ò ìàëîå (отпечатано от Яворски, цит. съч. № 43);

29б–30а

също, нач. ÑKíú áKæiè ñ íàìú íàðîäè„ëú (отпечатано от Яворски, цит. съч. №
46);

30б – 31а

Ïýñíü íà áîãîÿâëåíiå ÃäT¡íå, нач. IFwFðäàíü ðýêî ¹„ãîòîâèHñ

(Возняк, Материалы,

много примери; Tichý, цит. съч. 80);
31а–32б

Ïýñíü íàáîæíàÿ ¤ýëî êðàñíàÿF, нач. âî äîìó äàâ¥äîâý ñòðàøíàÿF ñîâåðøàþò`ñ
(Возняк, Материалы І, 107, 162; Tichý, цит. съч. 12, 81);

32б–33б

Ïýñíü wF ñòðàøíîìú ñóäý, нач. Ïëà÷óñ è„ ó‘æàñàþ (Возняк, Материалы І, 94, 98,
123; Tichý, цит. съч. 14);

33б–34б

Ïýñíü ñòðàñòåìú õKâ¥ìú ¤ýëî êðàñíàÿ, нач. W iKñå òâîð÷å öKðþ ñòðàñòè òâî áKëãîäàðþF
(отпечатано от Яворски, цит. съч. № 60);

34б–36а

Ïýñíü ïðT¡òîè" ÁöKè âåëèêîïñT¡íUàÿ‰, нач. W¨ äKâöå ïð÷T¡òàÿF ìàòè„ (Возняк, Материалы І,
104, 133, 143, 144, 156, ІІ. 440–441; Tichý, цит. съч. 13);

36б–37б

Ïýñíü ñòðàñòåìú õâT¡¥ìú, нач. ÖðKþ õðT¡òå ïàíå ìèHë¥è‡ (Возняк, Материалы – много
примери; Tichý, цит. съч. 15);

37б–38а

Ïýñíü âåëèHêîïîT¡íUàÿF, нач. ÎyFæúñ æ¥äè„" è„çîáðàëè (Возняк, Материялы І 98–99);
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38б

Ïýñíü ñòðàñòåìú õH Kâ¥ìú, нач. Ðîäú æè„äîâñê· çàòâîðåí¥¨ (отпечатано от Яворски,
№ 61);

39а–40а

също, нач. ÞFæå äåêðåòú ïîDïè„ñóåòú (Возняк, Материалы – много примери; Tichý,
цит. съч. 15, 83);

40б–41а

Ïýñíü íà âîâåäåíiå âî öKðêîâü ÏðT¡òî¨ ÁKöè, нач. Âåëè÷à¨ äKøå ìî

ïð÷T¡òóþ ïàíOó

(отпечатано от Яворски, № 5);
41а–42б

Ïýñíü ïðT¡òîèH áKöè, нач. ÄâKî ìàòè„ ïðåáëàãàÿ (отпечатано от Яворски, № 34);

42б–44а

Ïýñíü ñKòîìó íèêîëàþF ÏîD ÄâKî ìàòèH ïðåáàMãàÿ, нач. Íè„êîëàå ñKòèòåëþ ìèHðëè„êiè„ñêè¨
¹F÷è„òåëþF (Возняк, Материалы І. 158;Tichý, цит. съч. 76);

44б–45а

също, нач. Ãîð¥ ñëàäîT¡ U è„ñêàïàè„òå (Возняк, Материалы І. 100, 110, 158, ІІ. 292–
293; Tichý, цит. съч. 12, 71, 80);

45б–46а

Ïýñíü ïðT¡òîè ÁöKè; нач. ×òàT¡ÿ áKöå ãðýøí¥ìú ëþäåìú ïîìîùíè„öå (Возняк,
Материалы І. 97, 108; Tichý, цит. съч. 15, 73);

46а–47а

Ïýñíü íà ðîæäåñòâî IKFñú õKðòâî, нач. Ìàð¶ÿ äKâà íàìú ïîðîäèHëà (Tichý, цит. съч. 13,
77);

47аб

също, нач. Åè„ ïàíåíêà çìèëåíîãî ñKíà ïîðîäè„ëà (отпечатано от Яворски, № 49);

47б–48б

също, нач. Äè„âíà íîâè„íà íKíý ïàíOà ñKíà" ïîðîäèëà (Возняк, Материалы І. 98, 110,
120, 131, 143, 155; Tichý, цит. съч. 12);

48б–49б

също, нач. ÀFãKãú ïàñòåðåìú ìîâèëú (отпечатано от Яворски, № 41);

49б–50б

също, нач. Â äåíü áKæåãî íàðîäæåí (отпечатано от Яворски, № 176);

50б–51б

ÎyFñòóïóè„ íî÷è„ þæú ñâýòëT¡îUw„÷è„ (Tichý, цит. съч. 15);

51б–53а

също, нач. Ïðåäâý÷í¥H ðîäèëñ ïîäëýò¥ (Возняк, Материалы – много паралели;
Tichý, цит. съч. 14);

53аб

също, нач. ÍíKý ¤îð çàñâýòèHëà (отпечатано от Яворски, № 37);

54аб

също, нач. Íîâà ðàäîT¡ Uñâýòó ñ
Tichý, цит. съч. 13);

ç` âèëà (Возняк, Материалы – много паралели;
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54б–55а

също, нач. ÕðèHñòîT¡ñ ç ïàíO¥ ðàæäàåòú (отпечатано от Яворски, № 42);

55б–56б

също, нач. ÄâKàÿ„ äåíåT¡ õKà ðàæäàåòú (Возняк, Материалы І. 97, 166–167; Tichý,
цит. съч. 12);

56б–57б

Ïýñíü ïðT¡òýè„ áKöè, нач. ÁöKå âýðí¥ìú wFáîðîíî (Возняк, Материалы І. 90, 107, 138;
Tichý, цит. съч. 11, 73);

57б–59а

също, нач. Ïðåäñòà öKðöà íà â¥„ñîêîìú òðîíý (Возняк, Материалы І. 101, 138, 157,
183–184);

59а–60б

Ïýñíü ñKòîìó Âàñè„ëiþ, нач. FÈçë·ñ áKëãîäàU âî óñòíàõú òâîè‡õú §÷å (отпечатано от
Яворски, № 99);

60б–61б

Ïýñíü íà áîãîÿâëåíiå ÃïT¡äíå" ïîä ðàäó¨ñÿ ìKð¶å, нач. ÀãKãëè ñîãëàñíî ïýñíè„ ïîþòú
êðàñíî (отпечатано от Яворски, № 54);

61б–62а

Ïýñíü w ñòðàøíîìú ñóäý, нач. Wõ¨ ú ÿ„êú ñòðàøí¥¨ ñóäú òâîè ïàíå (отпечатано от
Яворски, № 137);

62аб

Ïýñíü ñKòîìó ·wàíó êðT¡òèòåëþ èH ïðD÷èH, нач. ÑòK¥¨ âåëèê¥è„ ïðîðî÷å (Возняк, Материалы
І. 100, 157;Tichý, цит. съч. 14);

62б–63б

Ïýñíü â íKäëþ ÑèHðîïóñòíóþ ïîD w äKâöå ïð÷T¡òà, нач. Ïëàêàë`ñ

àäàìú ïðåD ðàåìú

(Возняк, Материалы І. 112, 146,156; Tichý, цит. съч. 14, 74); след л. 63 има
празнина;
64а–68а

песен за страстите Христови (без начало), текстът започва с думите:

·ñKú

ðåêëú åñòåìú çîñëàí¥¨ ëå÷ú § âàñú „ íåïîçíàí¥è‡ (отпечатано от Яворски, № 58);
68а–70а

Ïýñí` íà âîñêðåñåíiå õðT¡òâî, нач. Âåñåë¥èH íàìú äKíü íàñòàëú (отпечатано от
Яворски, № 69);

70аб

също, нач. FÈçûè„äýòå àãKãåëîâú ëèHêèH (краят липсва);(Возняк, Материалы І. 93,
100, 126, 132, 150, ІІ. 413–414; Tichý, цит. съч. 13);

Срв. Ю. А. Яворский, Материалы для истории старинной песенной литературы в
Подкарпатской Руси (Praha 1934, knihovna sboru pro výzkum Slovenska a Podkarpatské Rusi při
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SÚ, č. 8) стр. 13–24, Тексты (стр. 128 и сл.) – Fr. Tichý, Československé písně... (Praha-Bratislava
1931).
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Сигнатура ХVІІ L 18
ХVІІІ–ХІХ в. 80 л. (10,5 х 16,5 см), писан с кирилски курсив от девет различни ръце, без
текстовете, писани на латиница, редакцията е южноруска, подвързията е от ново време [кожа
и хартия, украсена с цветчета].
ПРЕШОВСКИ ПЕСЕННИК
На [новия] форзац запис на проф. Яворски: Пряшевскiй пýсенникъ половины и конца
ХVІІІ в. (80 листовъ.)
Прiобр. въ 1931 г. въ Густý, въ Подкарпатской Руси. Ю. Яворскiй
На л. 1б [първоначалния форзац] има приписки от 1808–1838 г.: може да се
прочете: [Ïiâíèê] Öåðêâå Âýêàð· èZ Ïð øîâñêîè ðîêó 1808; 1834 dekbe (!) Nezetetet Soltés
Andrasus és Haszvics Anta(l); Александра Шолтиш [На л. 6б Andreas Soltész; на л. 42
Anno 1759; л. 52б Munkáts; л. 76 ...dicta 1805.]

Началото

липсва.

Съгласно

оригиналната пагинация ръкописът е имал 194 страници; от тях липсват следните
страници: 1–12, 15–16, 97–106, 121–122, 127–130, 139–142. В правописа често в
различни части заместване на кирилски букви с латински: [b, m, n, v].
2аб

(песен за морската буря), нач. Ïóñòü ïàðóñ¥ (написано: ïàðîñè) ïîäèìàþU
(отпечатано от Яворски, цит. съч., Тексты № 158);

2б–3а

‰àëìà íèêîëàþ, нач. FW õòî õòî íèêîëàÿ ëþáèU (Возняк, Материалы І. 96, 110, 113,
123, 129, 135, 158);

3а

‰àëìà Âîâåäåí¶þ, нач. Ïàòðèàðñè òðèóíôóèòå, ñî ïðîðîêè äíåT ëèêóèòå""" (Возняк,
Материалы І. 162, 195–197);

3аб

Ïñ(àëìà) ñ" Ïàðàñêåâèè (написано in margine), нач. Ðàäîñòíèìú ñåðäöåìú
âîñïýâàåìú ãëàñú (Возняк, Материалы І. 92, 101, 158, ІІ. 452–453);

3б–4а

‰àëìà Iëèþ¡, нач. Iñòî÷íi÷å áëàãîäàòè (Возняк, Материалы І. 94, 100, 108, 138,
144, 157, 160, ІІ. 421–422; Tichý, цит. съч. 13,);
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4аб

‰àëìà Äàíièëó ñòT¡îìó, нач. Äàíièëú ïðîðîêú âîâåðæåíí[¥]è‡

4б – 5б

W ìèòàðñòâý, нач. Åãäà äóøà [îU] (Яворский: çú) òýëà ðàçëó÷àåòñÿ (Возняк,
Материалы І. 106, 110, 136, 140, 163, ІІ. 410–411; Tichý, цит. съч. 12);

5б–6а

Ïýñnü w¨ ïóñò¥OnîN æèò·è’, нач. Î ïðåêðàñíàÿ ïóñòånå (отпечатано от Яворски, цит.
съч., Тексты № 116, срв. № 115);

6аб

ÏýT¡nü Óñïån·þ ÏðT¡òîè ÁöKè‡, нач. Òðînå âèønè änåñú äâènè‡ñÿ (Возняк, Материалы
І. 103, 124, 133, 139, 152, 158, 202, ІІ. 464–465);

6б – 7б

Êànòú, нач. ÏëÿøåU èãðàåU â ÕðTòý (отпечатано от Яворски, цит. съч., Тексты №
155);

7б – 8а

без заглавие, нач. Äîêîëý äKøå ónèâàåøè (отпечатано от Яворски, цит. съч.,
Тексты № 113);

8б–9а

‰àëmà àRõèñòðàòèãó ÌèHõàèHëó, нач. ËèHêyþòú âñèH íàíåáåñè (Возняк, Материалы І.
97, 101, 134, ІІ. 428–429);

9аб

Êàíòú, нач. Êàêî âîñïîþ ÷òî â ñåè‡ ïå÷àëè (отпечатано от Яворски, цит. съч.,
Тексты № 157);

9б–10б

Êànòú âñ" ãîñyä" Åëè[ñàâåòý], нач. Ëèâànú ãîðè Êèåâñêiÿ âñêîðý (отпечатано от
Яворски, цит. съч., Тексты № 152);

10б–12б

Êànòú IìïåðàUðèöè‘ Åëèñàâåòè‘, нач. Äîáðîãëàñnèa ìóçú ïðåêðàñnèa (отпечатано от
Яворски, цит. съч., Тексты № 153);

13аб

Âîñêðåñåíiþ ÕðT¡òîâó, нач. Ñîòîðæåñòâóè‡òå âñèH êóïíî ííý (Возняк, Материалы І. 102,
127);

13б–14а

Áãîÿâëåniþ ÃïT¡änþ, нач. Ãðяäåòú ÕðT¡òîñú êî Èîðäànó (В. Н. Перетц, Историколитературныя изследования и материалы І. 2,70, 100)

14аб

Ïýñnü âîñêð[åñåí¶þ] ÕðT¡òîâó, нач. Içiè‡äýòå Ànãåëîâú ëèêèH, вж. ХVІІ L 17, л. 70аб;

14б – 15а

Ïýñíü

×óäîòâîðnîè‡

ÁöKè

Êàïëónîâñêîè‡,

нач.

Ãëàñú

(отпечатано от Яворски, цит. съч., Тексты № 27);

âîZnîñÿè‡

êðàñnî

÷ènnî
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15аб

без заглавие (кантата в чест на царица Елисавета), нач. Âýâàòú (= Vivat)
ïðåñëàânà ñàìîäåðæàânà (отпечатано от Яворски, цит. съч., Тексты № 154);

15б–17а

Ñâýòú è ÷åëîâýêú ìåæäó ñîáîþ ïðåïèðàþòñÿ" Ïýñíü ê` íàñòàâëåniþ ÷åëîâý÷åñêîN ,k нач.
Êîëü òяæöý ïîçíàõú íà ñåìú ñâýòý (отпечатано от Яворски, цит. съч., Тексты
№ 114);

17аб

Âîñêðåñåí·þ ¾àëüìà, нач. Âîñòà ÃäT¡ü ÿêî ñïÿ (отпечатано от Яворски, цит. съч.,
Тексты № 66);

17б – 18а

‰àëìà Áîãîÿâëåíiþ, нач. Ãðàäåòú ÕðT¡òîñú êî èîðäàíó; също както по-горе на л.
13б–14;

18а – 19а

‰àëìà àRõèä¶ÿêîíy Ñòåôàíó, нач. Ñòðàäàíiå ìó÷åíèêà Ñòåôàíà ïðîñëàâëяè‡ìî
(Возняк, Материалы І. 96, 99, 135, 140, 148, ІІ. 313, 459–460);

19аб

без заглавие и без край (кантата в чест на хейтман Кирил Разумовский),

нач.

ÑõîòDåñя âñè ìóçè § êàñòàëñêè âîD (отпечатано от Яворски, цит. съч., Тексты №
156);
19б–20а

Íà Ñîøåñòâiå ÑòKàãî äKõà, ïîD È¨î¨ðäànú ðýêî, нач. Òðîè‡öå ÑòKàя áKæå ëàñêàâèè‡ (Возняк,
Материалы І, ІІ; Tichý, цит. съч. 15);

20аб

Ïýñnü ÑòK¥N ÀïîñòîëîN ïåUòðó è ïàâëó, нач. W¨ðãàn¥ è‡ãðàè‡òå Ïåòðà âåëè÷àè‡òå (Возняк,
Материалы І. 100, 108, 128 и др.; Tichý, цит. съч. 14, 74);

20б–21б

Ïýñíü

FÀïKëó ÀíDðåþ "ïîD" âî äîìó äàâ¥äîâý, нач. ÂîBñþ çåìëþ è‡ç¥è‡äå âýùàí·å

(Возняк, Материалы І. 95, 109, 157, ІІ. 398–399);
21б–22б

Ïýñnü ÏðT¡òîè‡ ÁöKè, ÑòîRìèëèâî-Êàìånåêbîè‡, нач. „Èñïîëíèñя íKáî è„ çåìëя (Возняк,
Материалы І. 94, 101, 109, ІІ. 210–212);

22б–23б

Ïýñnü ÏðT¡òîè‡ ÁöKè, ÑàìáîRñêî¨, нач. Äè’âíè’ òâîÿ òàèíè‡, ×è’ñòàя; срв. ХVІІ L 17, л. 5б–
6б;

23б–24б

Ïýñnü Íà ïîêðîâú ÁöKè" ïîD" áKöå âýRí¥N w¨áîðîíà, нач. ÏðåDñòà öKðöà, íà âèñîêîN òðîíý;
срв. ХVІІ L 17, л. 57б–59;[(Возняк, Материалы І. 97, 115, ІІІ. 493–494)];
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24б – 25а

Ïýñíü ÁöKè Òèâðîâñêî¨, нач. Òèâðîâå ãîè‡íå (Яворски неправилно: ãîè‡íî) âåñåëèñя
(Возняк, Материалы І. 97, 115, ІІІ. 493–494);

25а – 26а

Ïýñnü ÏðT¡òîè‡ ÁöKè, нач. ÄâKî ÌòKè ïðåáëàãàя (отпечатано от Яворски, цит. съч.,
Тексты № 34); срв. ХVІІ L 17, 41–42б;

26аб

Ïýñnü ÁöKè ÕîòýOñêî¨ è„ ïîäîëîêàìåOåöêîè‡, нач. Ðàäóè‡ñя Ìàð·å ÍáT¡íà öàðèöå
(отпечатано от Яворски, цит. съч., Тексты № 29, срв. № 30)

26б–27а

Ïýñnü ÁëKãâýùåí·þ ÏðT¡òîè‡ ÁöKè, нач. Äà ïð·è‡äåU "â*"[= bis] âñåìó ìèðó ðàäîñòü (Возняк,
Материалы І. 91–92, 106, 107, 111, 112, 208–209 и др.; Tichý, цит. съч. 12);

27аб

Ïýñnü Âàðâàðý, ïîD, Iîàíà áKãîñëîâà, нач. w¨ âàðâàðî ÌöKå â íàãëî¨ ñìRòè ïîìîeíèöå
(Возняк, Материалы І. 95, 114, 134, 158, ІІ. 438–439; Tichý, цит. съч. 71);

28а

ÏýT¡ âîçnåñåí·þ ÃäT¡nþ, нач. Âñè„ ÿçèöè„ êyïíî ñëè¡öè„ (Возняк, Материалы І. 93, 94,
104, 109, 147, ІІ. 402–403, ІІ. 536);

28б – 29а

ÏýT¡

âîâåäån·þ ÁöKè "ÏîD" èç¥¨äýòå àããëîâú, нач. Âîñïýâàè‡òå ïýT¡ nîâóþ (Возняк,

Материалы І. 118, ІІ. 272–273, 315);
29а

пак там, нач. Âîñêëýênýòå âîñòðóáýòå (Возняк, Материялы І. 91, 109, 120, 127...,
ІІ. 399–400);

29б

също, нач. ÏîD" äè¡ân¥ òâîя òàèí¥, нач. Âåëè„÷àè äKøå ìîя; срв. ХVІІ L 17, л. 40б–41
(отпечатано от Яворски, цит. съч., Тексты № 5);

29б–30б

ÏýT¡ w‡ áëóäíîìú ÑíKó, íà÷. Içë·è‡ íà ìя áKæå ñî íKáñå ðîñó (отпечатано от Яворски,
цит. съч., Тексты № 122);

30б–31а

Ïýñnü [ñâяòèòåëþ] ÕâT¡ó nè„êîëàþ, нач. Ãîðå (вместо: Ãîð¥) ñëàäîñòü è„ñêàïàè‡òå,
срв. ХVІІ L 17, л. 44б–45; ХVІІ L 15, л. 127б–128;

31аб

ÏýT¡ IñT¡ó Ñëàä÷àè‡øîìó, нач. Ïîõâàëó ïðènåñó ñëàäêîìó IñT¡ó (Возняк, Материалы І. 123,
146, 156; Tichý, цит. съч. 14, 81);

31б–33а

Ïýñnü íà ïîêðîâú ÏðT¡ò¥я ÁöK¥, нач. Ôónäîâàí¥¨ õðàN òâîJ ÷òT¡í¥J (отпечатано от
Яворски, цит. съч., Тексты № 8);
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33аб

ÏýT¡ âåëèêîì[ó]÷[åíè]êó äè„ N Jòð·þ, нач. Ëè„êóè‡òå ñâý‘òëî âñè (Возняк, Материалы І. 92,
158);

34аб

Ïýñnü ñ. Iîànó Çëàòîóñòîìó, нач. Çëàòîêîâànnóþ òðóáó "â*" âîñõâàëè„ìú; срв. ХVІІ L 17
л.17б–18б; ХVІІ L 19, л. 26б–27а; ХVІІ L 15, л. 118аб; ХVІІ L 13, л. 78б–79а;

34б – 35а

ÏýT¡ Ðîæäåñòâó ÏðT¡òîè‡ ÁöKè, нач. Ðîæäåñòâî ñëàânî ÏðnT¡îäýâ¥я (Возняк, Материалы
І. 102, 108, 113; 122...; Tichý, цит. съч. 73, 79);

35а–36а

ÏýT¡ áKãîÿâëåí·þ ÃäT¡íþ, нач. Iîðäàíú ðýêî yãîòîâèñя, срв. ХVІІ L 17 л. 30б–31; ХVІІ L
15, л. 16аб; ХVІІ L 13, л. 13б–14а; ХVІІ L 10, л. 23а–24а;

36аб

Ïýñnü wF ñòðàñòè„ ÕâT¡îè‡, нач. w¨ äKâöå ïðå÷è„ñòàя, срв. ХVІІ L 17, л. 34б–36; ХVІІ L 19,
л. 9б–10; ХVІІ L 15, л. 39–40б; ХVІІ L 13, л. 24аб; ХVІІ L 10, л. 41–44;

36б – 37б

също, нач. ÖðKó ÕðT¡òå ïàíå ìè„ë¥è‡; срв. ХVІІ L 17, л.36б–37б; ХVІІ L 10, л. 5–6;

37б–38б

също, нач. Þæå äåêðåòú ïîäúïèñóåòú; срв. ХVІІ L 17, л. 39а–40а; ХVІІ L 19, л.
31б; ХVІІ L 15, л. 41б–42б; ХVІІ L 13, л. 25а–26а; ХVІІ L 10, л. 8а–9а;

38б – 39б

Ïýñnü Àðõàíããåëó Ìè„õàèHëó, нач. Ïîâñòàíü ìîíàðõî ç â¥ñîêîãî òðîíó; срв. ХVІІ L 15,
л. 114б–115б; ХVІІ L 13, л. 76а–77б (отпечатано от Яворски цит. съч. Тексты
№ 79, срв. № 80);

39б–41б

Ïýñnü îF ìàðnîñòè Ñâýòîâîè‡, нач. Àõúòî [=Àõú õòî] íà ñâýòý áåçú äîëý ðîäè„ëñÿ
(отпечатано от Яворски, цит. съч., Тексты № 138);

41б–42а

Ïýñnü" ÏðT¡òîè‡ ÁöKè ×óäîòâîRnîè, èçÿâëånîJ âî âåñè ÿ„ðêó" Ïîäú Ïîäîëånú(sic)" Ïð÷T¡òàя
äKâî ÌòKè, нач. Ïëà÷åU wFáðàçú ×òT¡îè ÏànO¥ (отпечатано от Яворски, цит. съч.,
Тексты № 25);в долното поле приписка: Anno 1795;

42б

Ïýñíú ïðåT¡âòîè ÁöKè, нач. ÀíãåëèH äíåñú âîñòðóáèòå (краят липсва); срв. ХVІІ L 15, л.
95аб; (оттук отпечатано от Яворски цит. съч., Тексты № 6);

43а

край на песен за Рождество Христово: Âî ãîðíåìú FIåðT¡ëìý, ðà‘÷ú âîìýñòèòè; ç
â¥áðàí¥ìè ò

õH âàëèòè, "â*" –ÕñK âîñêðåñå èç ìåðòâ¥õú òåáý ñïýâàòè, âåñåëî è’

ðàäîñ[òíî] äíT¡å ëèêîâàòè "â*" –Êóïíî ñî §öåìú èH ñKíîìú, è ñKò¥ìú äKõîìú òîìó ñëàâà èH
äåðæàâà íà âýêèH âýêîìú "â*" [Finis Rei Dei fratia];
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43б–44б

латинска творба: De vanitate Mundi, нач. Quid sint mundi gaudia Nisi
vana somnia;

44б–45б

латинска творба: Cantio pro die onomastica, нач. Undhvara palas doctaque
Minerva;

45б–46а

Ïýñnú íà Ðîæäåñòâî Õâî, нач. Àíãåë¥ çíè„æàè‡òåñя ([В.Н. Перетц, Историколитературныя изследования и материалы І. 2, 14]); (Возняк, Материалы

І.

98, 115);
46аб

Âòîðàя (втора песен за Рождество Христово), нач. Êðè„ênè„òå Ànããåë¥37 íà íåáåñý
ñîãëàñíî (Возняк, Материалы І. 137, 139; Tichý, цит. съч. 76);

47а–48а

Ïýñnü ñKòîìó ÊðT¡òó, нач. Ç åïìýðîâú ãîðn¥a ÁãKú ñ çÿâëÿ„åòú (Возняк, Материалы І.
95, 106, 112, ..., ІІІ, 484–487; Tichý, цит. съч. 71);

48б–49б

Ïýñnú Ïðåïîäîáíîmó Àëå¿·þ, Òînú" Îyæå äåêðåòú ïîäïè„ñóåòú, нач. Êîõànàãî

ñ

w„ñòàëà (Возняк, Материалы І. 106, 111, 119, 135, ..., ІІ. 424 – 425; Tichý, цит.
съч. 13);
Pro nativitate Dni, нач. ÁãKú íàòóðó "â*" õîòÿè‡ èçáàâèHòèH (Возняк, Материалы І. 116,

50а

120, 158, ІІ. 388);
50б

унгарска песен за Рождество Христово, нач. Menyböl az anygyal lejöt
hozátok pásztorok;

51аб

Ïýñnü Ñâýöêàÿ, нач. FW Êîðónî Ïîëñêà ÷òî ñ

ñ òîáîâú äåå (отпечатано от

Яворски, цит. съч., Тексты № 178 – песен за „конфедератите”);
52а

две коледни песни, първата е чешка, а втората – словашка, записани с
унгарски правопис:
а) Narodil se Krisztusz pan, veszelme sze
б) Us mi terasz pasztuskove do betlehem podzme
(отпечатани от Яворски, цит. съч., Тексты № 169; Tichý, цит. съч. 29–30);

52б

унгарска коледна песен, също като на л. 50б;

53а

латински текст: Himnus, нач. Dulcis o Jesu posionate, totus formosus natae
minutae;
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53б–55б

четири унгарски коледни песни, началото на всяка от които е посочено от
Яворски (цит. съч. 39);

56а

‰àëìèJ ñâýöê·å, нач. Ïîðà ïðèõîäèòú ïîùàñòþ òóæèòü (отпечатано от Яворски,
цит. съч., Тексты № 166);

56б–57а

без заглавие, нач. Íåìîãó çnàòè êàêú á¥ ñêàçàòè (отпечатано от Яворски, цит.
съч., Тексты № 164);

57аб

без заглавие, нач. Çäðàâñòâóè‡ òîòú õòî ï`åòú (отпечатано от Яворски, цит. съч.,
Тексты № 167;

57б–58б

без заглавие, нач. Íåãäå â` màëånêîmú ëýñêó (отпечатано от Яворски, цит.
съч., Тексты № 159;

58б–59а

без заглавие, нач. Òîëü íàãðàäà çà mîþ âåðnîñòü (отпечатано от Яворски, цит.
съч., Тексты № 162;

59а–60а

без заглавие, нач. Âè êëþ÷èH nåáåè‡òå âîZmóòýòå âîäè (отпечатано от Яворски,
цит. съч., Тексты № 161);

60аб

без заглавие, нач. Ñïåñü mя çåëà ìný ðàçñóæäàòè (отпечатано от Яворски, цит.
съч., Тексты № 165);

60б–61а

без заглавие, нач. Ïðîùàè ñâýòú mîè‡ êâýòå ïðèяònîè‡ (отпечатано от Яворски,
цит. съч., Тексты № 163);

61а–62а

без заглавие, нач. Ïî ëóãàìú ãóëÿëà, è öâýòî÷êè ðâàëà (отпечатано от Яворски,
цит. съч., Тексты № 160;

62аб

Ïýñíü íà ¹ñïåíiå (погрешно дописано по-късно, тъй като песента е за
покаяние), нач. Àõú óøëè ìîè’ ëýòà (краят липсва; отпечатано от Яворски,
цит. съч., Тексты № 129);

63а–75б

латински химни и песни (вж. подробности у Яворски, цит. съч., стр. 40–41);

76а

Ïýñnü ñâýöêà, нач. Òàmú åänà ìëýêàðêà (отпечатано от Яворски, цит. съч.,
Тексты № 149;
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76а

латински поздравителни стихове, нач. Alma dies venit, roseo signanda
colore, към които е дописано: Dicta 1805 Pari (sic вместо Patri) Hemugeno
Kasper per Клерит38;

76б – 77б

Ïýñnü Ñâýòñêà, нач. Íà nè‡bñnîè‡ ãîðý ïðè ñKò¥mú ñîáîðý (отпечатано от Яворски,
цит. съч., Тексты № 111;
Onomastic[on], нач. Äîmîâ¥è‡ [?] ëèHêèH âîñïîè‡òå êðàñnо (отпечатано от Яворски,

78а

цит. съч., Тексты № 143);
Ïýñnü ¤ýëî êðàñnà, нач. Wa míý òýñíî æàëú nåmàë¥ (отпечатано от Яворски,

78б

цит. съч., Тексты № 140;
79–80б

без заглавие (Äüяêîâñêiå ãëàñ¥), нач. Ãëàñú à" Íà ïåðâ¥ ãëàñú çàñïèâóå
(отпечатано от Яворски, цит. съч., Тексты № 151);

Срв. Ю.А. Яворский, Материалы 24–42.

38

най-вероятно записът е на смесен латинско-кирилски правопис (Клерum = Klerum)
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Сигнатура ХVІІ L 19
ХVІІІ в. хартиен ръкопис, 31 л. (20 х 17 см), началото и краят липсват, между л. 12 и л. 13 и
между л. 23 и л. 24 има липси; писано с кирилски полуустав с курсивни елементи, украинска
редакция, нова подвързия, 1 ръка. [На л. 1б след текста на първата песен долу в средата има
подпис (с латиница): Fankovicz].
БУЩИНСКИ ПЕСЕННИК
На форзаца запис на проф. Ю. Яворски: Буштинскiй Духовный пýсенникъ. Рукоп.
полов. ХVІІІ. в. (31 листъ). Прiобр. въ iюлý 1931 г. въ с. Буштинý, Марамор[ошской]
ж[упы] въ Закарп. Руси. Ю. Яворский
1а

Съдържанието са духовни песни.

последни три строфи от песен за страстите Христови, нач. Ìåæäó äâýìà’
ïðèãâîçäè’øà’, Ñú áåççà’êîííè’ìè‡ âìýíè’øà’; [напречна маргинална приписка с друга
ръка: ïîäîáåíú ìèõàè‡ëå êòî êî áîãú];

1аб

Ïýñíü íà’ ÁëKãîâýùåí·å ÏðåñKò¥я ÁöK¥", нач. Ïîñëà’íú á¥ñU Àðõàíãåëú Çõà‘âð·è‘ëú"
(Возняк, Материалы І. 100, 108, 137, 156; Tichý, цит. съч. 14);

2а

също, нач. Äà’ ïð·è’äåòú, äà’ ïð·ä¨åU Âñåìó ì·ðó ðà’äîñòú; срв. ХVІІ L 18 л. 26б–27а;
ХVІІ L 15, л. 34б–35б; ХVІІ L 13, л. 33а; ХVІІ L 10, л. 20аб;[приписка в горното
поле: áëàãîâ·ñòâóHè äíåñúñåìó ìèðó êú íà ïîêðîâü]"

2б–3а

Ïýñíü. Íåäåëþ ÖâýòîíîñíóþH, нач. Ðàäóè‡ñя ¤ýëî äùè„ Ñ·w„íà’; в текста на песента
са вписвани добавки от писача, който е правил маргиналните бележки на л. 2б
и 3б, между другото той пише: àçú ì¥ñëþ æå ãîðàçäú àëå áîãú çíàå" àëå áðàòå
ä ÷å ïåðåáà÷ú" - ïîïðàâë âú âîèHíàãà ·wàíú äîï·ñîâàâú" ïóíò¥" ìàäýñòåðú âåñè
ñëàâíàãî á¥÷êîâà "ðK"áK" #àKwKêK-ãî (=1820) ìàðòà êKäK-ãî (Возняк, Материалы І, ІІ;
Tichý, цит. съч. 14, 74); [срв. ХVІІ L 15, л. 36б–38а; ХVІІ L 13, л. 33б–35а; ХVІІ L
10, л. 19аб];
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3аб

Ïýñíü Ñòðà’ñòåìú Õð·ñòîâè’ìú, нач. ²èñóñå öà’ðþ Ðàñïÿ¨ò·è„ (Возняк, Материалы І. 149,
220–221);

3б

Ïýñíü íà’ Âîñêðåñåí·å ²è„ñóñú Õðè’òT¡âî, нач. Âîñêðåñú ·ñKóñú § ãðîáà’ (Возняк, Материалы
І; Tichý, цит. съч. 12, 81);

4а

също, нач. Õð·ñòîñú Ãîñïîäü âîñêðåñå [срв. ХVІІ L 13, л. 37б–38а; ХVІІ L 10, л. 20б–
21а] (Возняк, Материалы І. 143);

4б–5а

Ïýñíü íà„ Âîçíåñåí·å ÕðT¡òâî" ÏîáD Ðàäóè’ñ ¤ýëî, нач. Âç¥è’äå ÁãKú ê` Åëåw„íñòåè„ Ãîðý
(Возняк, Материалы І, ІІ; Tichý, цит. съч. 12);

5аб

Ïýñíü íà’ Ñîøåñòâ·å ÑòKàãî ÄõKà‘, нач. FÎxòýøè’òåëþH ì·ðó, õðàíè’ íà’øó âýðó [срв. ХVІІ L
15, л. 65аб; ХVІІ L 13, л. 49; ХVІІ L 10, л. 22аб] (Возняк, Материалы І. 96, 112...,
ІІ. 314, 468);

5б–6а

Ïýñíü" ÏðåñKòîè„ Åyõà’ð·: ²w„ðäà’í` Ðýêî, нач. Òâî ÷åñòü ñëà’âà’ âýêîâú ÃäKè (Возняк,
Материялы І, ІІ);

6а

Ïýñí`" ÑòKîìó ÀïKòîëó, è„ ÅyKëñòó ²w„à’ííó Áîãîñëîâó, нач. ²w„àííà’ áîãîñëîâà’, è„ ðè’òîðà’
ñëàòêàìîâà’ (Возняк, Материалы І, ІІ; Tichý, цит. съч. 13, 71);

6б

Ïýñíü" Âåëè„êî Ìó÷åíè„êó Ãðè„ãîð·þ, нач. ÍåïðåñòàOíî ÃäT¡à w„ íà’ñú ¹ìîëè‡ (отпечатано
от Яворски, цит. съч., Тексты № 101);

6б–7а

Ïýñíü" ÑòKîìó Àëå¿åþ¨" ×åëîâýêó Áîæ·è‡, нач. Êîõà’ííîãî ãä¥ â`òè„ðà’ëà’; срв. ХVІІ L 18
л. 48б–29б; ХVІІ L 15, л. 23а–24б; ХVІІ L 13, л. 30б–31а;

7аб

Ïýñíü" ÑòKîìó ÏðP¡ðêó FÈë·þ, нач. Èñòî÷íè„÷å áKëãîäà’òè„; срв. ХVІІ L 18 л. 3б–4а; ХVІІ L
15, л. 91; ХVІІ L 13, л. 60б–61; ХVІІ L 10, л. 1;

7б – 8а

Ïýñíü" íà’ Ïîêëîíåí·å ÑòKàãî Êðåñòà’, нач. Ç åìïýðåè’ ãîðíè’õú ÁãKú ñ ÿFâëÿ‡åòú; срв.
ХVІІ L 18 л. 47а–48а; ХVІІ L 15, л. 103а–104а; ХVІІ L 13, л. 38а–69а; ХVІІ L 10, л.
17а;

8а

Ïýñíü " íà’ Ïðåw„áðà’æåí·å" ÏîáD: Íîâà ðà’äîñòú, нач. Íà ãîðý ïðåw„áðàçè’ñ
Материалы І. 124, 133);

(Возняк,
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8а–9а

Ïýñíü" íà’ Ðîæäåñòâî ÏðåñKò¥ ÁöK¥, нач. Ðîæäåñòâî ñëà’âíî ïðè’ñíî äýâ¥; срв. ХVІІ L
18, л. 34б–35а; ХVІІ L 15, л. 96б–97б; ХVІІ L 13, л. 65а–66а; ХVІІ L 10, л. 70а–
71а;

9аб

Ïýñíü" íà’ Ïîêðîâú ÏðåñKò¥ ÁöK¥, нач. Áëà’ãîâýñòâóè’ìú äíåñ` ðà‘äîñòú âñåìó ì·ðó
(Возняк, Материялы І, ІІ);

9б – 10а

Ïýñíü" íà’ Ñîñòðà’äà’í·å ÏðåñKò¥ ÁöK¥, нач. W¨’ äýâè’öå ïðå÷è’ñòà’ ; ХVІІ L 17 л. 34б–
36а; ХVІІ L 18 л. 36а; ХVІІ L 15, л. 39а–40б; ХVІІ L 13, л. 24а; ХVІІ L 10, л. 41а–
42а;

10б–11б

Ïýñíü" íà’ ÎyFñïåí·å ÏðåñKò¥ ÁöD¥, нач. Òðîíå â¥øí¥è’ äíåñú äâè’ãíè’ñ ; срв. ХVІІ L
18, л. 6а; ХVІІ L 13, л. 63а–64а;

11б–12б

Ïýñíü" ÏðåñKòîè‡ ÁöD¥, ×óäîòâîðíîè„ Ïî÷à’åâ:, нач. Ïðå÷Kòà’ äýâî ÌòKè [Ðóñêà’ãw„ êðàHþ¨],
(Возняк, Материалы І, ІІ);

12б

Ïýñíü" ÏðåñKòîè‡ äýâý ÁöD¥ Íîâîñà’ìáîðñêî¨, ïîäîá" Íîâàð:, нач. Äè’âíà’ òâî

òà’è’íà’

÷è’ñòà ÿ’âè’ñ ; срв. ХVІІ L 17 л. 5б–6б; ХVІІ L 18 л. 22б–23б; ХVІІ L 13, л. 100;
13а

край на песен за Дева Мария, нач. на втората част от предпоследната
строфа: â: § äà’âíè’õ` ëýòú ãîíè’ìóþ;

13аб

Ïýñíü" Ï: ÁöD¥" ×óäî: Êðàñíî Áðîöêî¨" Ïî: Âñåë: ñâý:, нач. Àùå êòî ¹„ìîìú
w„êðà’äåíú á¥âàåòú (отпечатано от Яворски, цит. съч., Тексты № 36);

13б–14а

Ïýñíü" ÑòKîìó Âåëè’êî Ì÷Kêó Äè’ìè’òð·þ‡: Òðîíå â¥øí·, нач. ×òî âîçäà’ìè’ Õð·ñòó
Áîãó (Возняк, Материалы І. 134);

14б–15б

Ïýñíü" ÑòKîìó Àðõàíãåëó Ì·õàè’ëó Ïîäîá: Íà’ »à’âîðú ãîðý ïðåwáðà’çè’ëñ , нач. Ì·õàè’ëå
êòî ÿFêî ÁãKú (Возняк, Материалы І; Tichý, цит. съч. 13);

15а

също, нач. È øåòú ñîçè’âà’øå [!] ¹„ìí· ñè’ë¥ (отпечатано от Яворски, цит. съч.,
Тексты № 81);

15аб

Ïý: ÑòKëþ Í·êîëà’þ¨" ÏîäP¡á: Íîâà’ ðà’äîñòú, нач. W¨ ñâ òýø·è‡ Î¡÷å ÑòKè’òåëåìú ñëîâî
(Возняк, Материалы І. 92, 123; ІІ. 444–445);
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15б – 16б

Ïýñíü" Ïðåïîäîáíîìó Î¡öKó Î¡íóôð·þH, нач. Ñå áýãà’

¹„äà’ëè’ñ

âñåëè’ñ

âî ïóñòè’íè‡

(Возняк, Материалы І, ІІ; Tichý, цит. съч. 14);
16б–17б

Ïýñíü" ÑòKýè‡ Âåëè’êîìK÷íöý Âà’ðâà’ðý, нач. W¨ Âàðâà’ðî Ìó÷åíè’öå; срв. ХVІІ L 18, л. 27;
ХVІІ L 15, л. 122б–123; ХVІІ L 13, л. 82б –83б;

17б–18а

Ïýñíü" ‰à’ëîìíè„÷åñêà’ , нач. Õâà’ëèHòå Ãîñïîäà’ Ñî íåáåñú (Возняк, Материалы І;
Tichý, цит. съч. 81);

18б – 19а

Ïýñíü" ²è’ñóñó Õð·ñòó, нач. Õâà’ëè’òå ÃäKà ñî íåáåñú, друг вариант на предишната
песен;

19аб

Ïýñíü Iè„ñóñó Ñëà’äêîìó, нач. FIñKå ìîè‡ ïðåäíà’äñëà’ødè, è„ òâîð÷å ÑòKà (Возняк,
Материалы І. 193–195; ІІ. 416);

19б–20а

Ïýñíü íà’ Ñîøåñòâ·å ÑòKàãî Äóõà’, нач. FÈñòî÷íè’êú äóõîâí·è‡, Ðà’äîñòü è„ñïîëíè„ (Возняк,
Материалы І, ІІ; Tichý, цит. съч. 74, 81);

20аб

Ï: íà Îxñýêíîí·

×åñí·

ÃëKâè‡ Iwà’íà’, нач. Ïà’ìíÿ¨òú òâî

ïðà’âåäíà ’ (Возняк,

Материялы І, ІІ; Tichý, цит. съч. 14);
21а

Ïýñíü" Ñâòîìó Íè„êîëà„þH, нач. Äè„âí·è¡ âî äýëåõú Ñâ ’òè’òåëú âåëè‡ê·è (Возняк,
Материалы І, ІІ);

21аб

също, нач. FW êòî êòî Íè’êîëà’ ëþáèU; срв. ХVІІ L 18, л. 2б; ХVІІ L 15, л. 126б–
127; ХVІІ L 10, л. 26;

21б – 22а

също, нач. Áîëøà’ãî íýñòú íà’ çåìëè‡ òðîíà (Возняк, Материалы І, ІІ);

22б

Ïýñíü" Çà’÷à’ò·þH Áîãîðîäè’ö¥, нач. Çîðíè’öå çãîðíà’ Ñyw„íó (отпечатано от Яворски,
цит. съч., Тексты № 1);

22б–23а

Ïýñíü íà’ Âîâåäåí·å ÏðåñKòî¨ ÁöK¥; нач. Âîñòðóá¥òå âîñêëè’êíýòå; срв. ХVІІ L 18, л. 29;
ХVІІ L 15, л. 119б–120;ХVІІ L 13 л. 89; ХVІІ L 10, л. 73б;

23аб

Ïýñíü íà’ Îxñïåí·å ÏðåñKòî¨ Áö¥; нач. Ðà’äóè‡òåñ À¡ãKãëîìú ëè„êè„ (Возняк, Материалы
І, ІІ; Tichý, цит. съч. 14);

23б–24а

Ïýñíü ÏðåñKòîè ÁîKðîäè„ö¥; нач. Áóäè„ âîñõâà’ëåíà’ w„ (вместо îòú) âñýõú ðîäîâú
çåìí¥õú, краят липсва (Возняк, Материялы І, ІІ; Tichý, цит. съч. 11, 80);
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24а

край на песен за Богоявление, 8 строфи, последната гласи: Ñëàâà òè’ ÁæKå
ïðåäú ÷îëîâýêè„, È ïðåäú ÀãKãåëè’ áóäè’ í‘à’ âýêè’;

24а–25а

Ïýñíü" Íà ÁãKîÿ¨âëåíiå" ÏîD" ²w„ðäàO Ðýêî; нач. Òðîèöå ÑòKà’ ÁæKå ëà’ñêà’â¥è’; срв. ХVІІ
L 18, л. 19б–20; ХVІІ L 15, л. 67б–68б; ХVІІ L 10, л. 50аб;

25б

също ÏîD: ÁîãîN è„çáðàíè‘ì`, нач. Ñâýòëî äíåñú ëè’êóè’ìî (Возняк, Материалы І; Tichý,
цит. съч. 14);

26аб

Ïýñíü ÏðKðêó ²w„à’ííó Ïðåäè’òå÷è’; нач. Âåñåëè’ñ ’ êðàñíà’ ïóñòè’íè‡ (Возняк, Материалы І,
155); след 7 строфа приписка със същата ръка, която е оставила приписките
на л. 2б–3а: çú §õëàí·â: ìàäýñòåð;

26б–27а

Ïýñíü" ÑòKè’òåëþH ÕðT¡òâó ²wà‘ííó Çëà’òîó", нач. Çëàòîêîâàííó òðóáó" â:; срв. ХVІІ L 17, л.
17б–18б; ХVІІ L 18, л. 34а; ХVІІ L 15, л. 118; ХVІІ L 13, л. 78б–79а;

27а–28а

Ïýñíü ÑòK¥N Òð·åN ÑòK¥òåëåN: Âà‘ñ·ë·þ¨ Âåëè’êîìó, Ãðè’ãîðþ¨ ÁãKîñëîâó, È„wàííó ÇëàòKîìó" ÏîD:
Âîñòðó:, нач. Òîðæåñòâåííî âîñêëè’êí·òå (Возняк, Материалы І, 135);

28аб

Ïýñíü" íà’ ÍåëDþ w„ Áëóäíîì` Ñ¥íý, нач. w„ ãîðå ìíý ãðýøíè‘êó ñóùó (Возняк,
Материалы І, ІІ; Tichý, цит. съч. 13);

28б

Ïýñíü íà’ ÍåëDþ Ìíÿ’ñîïóñíóþ [!], нач. FÈäóòú ëýòà’ âñåãî ñâýòà’; срв. ХVІІ L, 13 л.
107; (отпечатано от Яворски, цит. съч., Тексты № 127);

29а

Ïýñíü" Â` íåäýëþ Ñè’ðíóþ ÏîD: FW äýâöKå ïðå: нач. Ïëà’êàëñ Àäà’ì` ïðåDðàåìú; срв.
ХVІІ L 17, л. 62б–63б; ХVІІ L 15, л. 137б–138а; ХVІІ L 13, л. 23б–24а; ХVІІ L 10,
л. 25а–26а;

29б–30а

Ïýñí`"W¡ ñòðàøíîN ñóäý’" ÏîD: W¨ ãîðå ìíý Ãðè’ø:, нач. Ïëà‘÷å äóøå, ñëåç` è„çë·è„
ìîðå (Возняк, Материалы І. 132, ІІ. 447);

30а–31б

Ïýñí` íà’ Íåäåëþ¨ Â ] Âåëè„êîïîñUíóþH, нач. ÕðT¡òå öKðþ¨ ñïðàâåäëè’â¥è’ (В. Гнатюк, Дух.
вiршi 128, 166–167, Богогласник № 40 (44));
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31б

Ïýñí`" íà’ ÍåäåëþH Ã ] Âåëè’êîïîñíóþ¨ [!], нач. Îxzæå äåêðåòú ïîäïè’ñóåòú, краят
липсва; срв. ХVІІ L 17, л. 39а–40а; ХVІІ L 18, л. 37б–38б; ХVІІ L 15, л. 41б–42б;
ХVІІ L 13, л. 25а–26а; ХVІІ L 10, л. 8а–9а;
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Сигнатура ХVІІ L 20
Хартиен ръкопис, ХVІІІ век, 10 л. (9,5 х 7,7 см), писано с кирилски курсив, избледняло
мастило, така че ръкописът се чете трудно, последната страница е напълно нечетлива,
украинска редакция, нова подвързия, 1 р[ъка. На л. 4 дата 1768. Правопис м=m , н=n].
ФРАГМЕНТ ОТ ПЕСЕННИК
На форзаца запис от проф. Яворски: Отрывок пýсенника Рукоп. 18-го вýка (10
листовъ). (Прiобрýт. въ iюнý 1909 г. въ с. Давидовцах на Буковинý – изъ наслýдiя по
протоiереý Николаý Димитрiевичý). Ю. Яворский.

1а

[ïýñíü ñâýòñêà, нечетливо, запазени 9 строфи], последен ред:

1б

Ðàñòî÷èëè áî÷êó äðå ùèOêà ñîðî÷êó

2а

íåðàòóåF """ îþ áåñýäóåF ÃäT¡è Ïîìèëóè‡ ÂåðåùèU [Íèêèòà äîáKðà wFêîâèòà39 àëè[ëóÿ]] è íà
íåáý ãîðýëêà ... ìîëåáý ëåæà áåç ìýð· è„ áåç ãðîøà wFòî ¹òýõà õîðîøà Ìýõàè‡ëî ¹
òðóáó êðèêíóâú íà âñþ ãóáó [Яворский, Материалы (Извори) – Ïýñíü ñâýòñêà, стр.
42, препратка № 111 от Прешовския песенник. Силно променен вариант];

2а–3а

Ïýñíü ñâýòñêà, нач. [Ï]îðà ïðèõîäèòú âî ùàñòþ [òóæèòè]""" Åñòú ãäå âî ñâýòý
òàêîâú ÷Këêú ÿ‰êú ÿ íåùàñòí¥¨ ïðåZ [¹]âåñú mîè âýêú;""" äåñÿò` áýäú äðóãèa çà ìíîâú
èäóòú âñëýäú ÿêú ïðèñÿæí¥è äðóãú" ÒàN ðàçâý äýáðå òàN èçðÿäíî¨ ñâýòú òàN æèòèå
äîáðå òàN ãäå ìåíå íýòú, À ÿ êóäà äà ïîèøîëú è òàN ùàñò[è]ÿ íåçíàè‡øîëú êðîìý
åäèíèõú áýäú § ñâîèõú ñóñýäú

3а–4а

Ïýñíü ñâýòñêà, нач. Wõú åãîìà âåëèêà òî òóãà ùî ìèëåè‡êîãî íèìà wõF ú åãîìà" Wõ¨ ú
åãîìà òèëêî ñòóãè íåïëà÷ó êî""" åãî íåáà÷ó wFõú åãîìà""" WõF ú åãîìà ñàìà ñîáý ãàäàþ

39

според Яворски: Aqua vitae
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ùî ÿ åãî êîõàþ wFõú åãîìà""" WõF ú åãîìà wFïàñàâñÿ òîíåè‡êî àæú ãëÿäýòè ìèëåFêî wa
åãîìà" WõF ú åãîìà ñàìè ïëèíóòú ç óñòú ñëîâà ëþáàæìè çíèN ðîçìîâà wa åãîìà""",
Яворский, Новые даные, І–ХІІ, Львов 1921, стр. 18;
4а–6б

1768, Ïýñíü xìàíñêà, нач. Íà ùîæú íàì òîþ áëàãî÷àñò` çðîáèëà äýòK¥è‡ è õóäîáè
æèòÿ [ïî]çáàâèëà ... ãîRêî ñëåçàìè çàëÿòè è í[à] ñâîþ äîëþ î âýêú ïðîêëèíàòè""",
[Яворский, Новые даные, І–ХІІ, Львов 1921, стр. 9–10]

6б–8б

Ïýñíü Êîíôåäàðàöêà (!), нач. Ãåè‡ öè ÷óâàâú õòî wF ëÿõîâñêîè‡ ñëàâ[ý] """ [äîñòóïèëè
â ìýñòý ñòàíýñëàâý, """ ïî÷àëè "áóëè ìýñòà] ðàáóâàòè ïåðåD ìîñêàëÿìè

ìóñýëè

âòýêàòè, [Яворский, Новые даные, І–ХІІ, Львов 1921, стр. 15]
8б–9б

Ïýñíü íà Áëàãîâýùåíèå ÏK" ÁK", нач. Äà ïð·è‡äåU âñåìó ìèðó ðàäîñòü § íKáñú [âî
íàçàðåòú ñëàäîñòü, Tichý 12]

9б–10б

Ïýñíü íà Ïîêðîâú Ï" ÁîãîðîDöè, нач. Âîñïîèòå ñîãëàñíî Ïýñíü íîâó ïðåLðàT¡íî Ìàðýè’
ÄâKöè, ÍáKñíîè Öàðèöè, [Ю. Яворский, Новые даные..., І–ІХ, Львов 1921, стр. 8–
10; според него този дефектен екземпляр през 1909 г. е имал още 18 листа.]
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Сигнатура ХVІІ L 21
ХVІІІ век, хартиен ръкопис, 4 л. (9 х 14 см), писано с кирилски полуустав, украинска
редакция [препратки, силно повреден текст на първите два листа], нова подвързия, 1 р[ъка].
ДВА ФРАГМЕНТА: СЛОВО ЗА ПРЕМЪДРИЯ СОЛОМОН
И ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
На форзаца запис от проф. Яворски: Отрывокъ сборника. (1. Слово о премудромъ
Соломонý и о мудрости его. 2. Вопросо – отвýты). Ркп. ХVІІІ. в. (4 листа). (Прiобрýт.
въ апрýлý 1911 г. въ с. Верхней Липицý, рогатинского у., въ Галичинý.) Ю. Яворский.
1а–2а а)

Първите два листа са фрагмент от Слово за Соломон Премъдри, но между

тях има липса; нач. ÑëKâî wF ïðåìóäðîìú Ñîëîìîíý èF wF ìóäðîT¡òè åãKî" Ãä¥ öKðú ñîëîìîíú
ìåøêàëú íà öðúñòâý ñâîåìú òåäèF òðàôèëîìóñ

åäíàãî ÷àñó ïîè‡õàòè„ ¹„ ïîëå íà ðåãðàö¥þ

ñâîèì¥ ñëóãàì¥"""
3а

б) Вторият фрагмент започва така: -íîþ ñèì¥w„åêîþ ï òü ìóæå¨ w„áëè„÷è„ëú æåíý
ñàìàðàí¥íý äè„âè„øàñ

"âK¶ àïîñëòîëîâú" След това следва въпросът: âK" (= âîïðîñú)

Ïðîùî ðåêú õKñ æåíý ñàìàðàí¥íý "åK" ìóæåè„ è„ìýëà åñ¥" Следват 23 въпроса и отговора
(краят липсва). Последният въпрос: â*" ÷òî åòT¡ú "áK¶" w¨[ñò]ðîâú à ï òäåñ òú è„ äâà äàëåöú
"ò*"¿*"å* øïàêîâú" [§[â]ýòú äâàíàö òú wñòðîâú "âK¶" ìýñ ö·è‡ ï äåñ òú ã(à[ëå]öú) òî åòT¡ú
íåäåëü â ðîêó]"
Информация за автора:
Маргарита Младенова – доцент, д.ф.н.
Катедра по славянско езикознание
Факултет по славянски филологии
СУ „Св. Климент Охридски“
Е-mail: margo@slav.uni-sofia.bg
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ДРЕВНА РУС В СЪВРЕМЕННАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИОГРАФИЯ
Албена Стаменова

Аннотация: Рассмотрены работы болгарских историков и филологов, посвященные
Древней Руси, вопросам ее истории и культуры, связанным с Болгарией, отношениям между древними русами и
болгарами, а также посвященным болгарской истории, связанным с Русью. В Болгарии научный интерес,
относящийся к Древней Руси, направлен на события, темы и проблемы, так или иначе связанные с болгарской
историей. Исследования, посвященные специально Древней Руси, редки. В них в основном рассматриваются
проблемы возникновения Руси и панорамное ознакомление с некоторыми аспектами ее культуры и церковной
истории. Практически отсутствуют специальные исследования болгарских гуманитариев, в которых
рассматриваются конкретные вопросы истории, религии и культуры Руси.
Ключевые слова: историография, Древняя Русь, Болгария, история, культура, религия.

Характерът на проблематиката, свързана с историята и културата на Древна
Рус, България и връзките между тях в най-широк диапазон, поражда интердисциплинарен
интерес, затова е естествено както историци, така и филолози да взимат отношение по тези
въпроси. Тук е невъзможно да се изброят всички случаи на упоменаване на Рус и
историческите и културни събития, свързани с нея, в различни хуманитарни изследвания,
защото такива случаи са многобройни. Избрали сме да опишем тези работи, които са
посветени специално на Рус, на културни и исторически въпроси, отнасящи се към Рус и
свързани с българската история и култура, на отношенията между древните руси и българи, а
също изследвания, посветени на българската история, в които се разисква или се взима
становище по проблеми, свързани с Рус. Няма да се спираме на специфично езиковедските и
литературоведските изследвания на езиковите и литературни отношения между двата народа
през средновековието. Изследователите и трудовете им са многобройни, проблематиката е
широка, а фокусът на техните търсения лежи извън обсега на настоящата работа. Затова и не
си поставяме за цел, нито бихме могли да я изчерпаме в рамките на тази статия.
Като цяло в собствено историографските работи, а и изобщо в
изследванията, в една или друга степен свързани с Рус, могат да се набележат няколко
тематични кръга, неминуемо свързани помежду си: общуването между южните и източните
славяни в културно-религиозната област, духовно-културното влияние върху Рус от страна на
България, походите на княз Святослав срещу България, някои аспекти и датировка на
приемането на християнството в Рус, произходът на Анна – християнската съпруга на княз
Владимир (съответно на синовете му Борис и Глеб) и като цяло обсъждането на тези теми.
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Хипотезата за покръстването на Рус не непосредствено от Византия, а от България или с
българско посредничество, както и свързаните с тази идея сюжети и алтернативни мнения
относно мястото и времето на покръстването на Рус, са представени по-скоро на периферията
на изследователския интерес.
Тук трябва да отбележим тази особеност на българския историографски (и
отчасти филологически) дискурс, че държавното образувание Рус много често се нарича
Русия, което представлява недопустим анахронизъм. По наше мнение, това състояние се
дължи основно на две причини. Първата от тях е историческа и се изразява в особеностите на
разпространената съветска историографска концепция за историята на източното славянство.
Втората е по-скоро езикова. В българския език производните прилагателни както от Рус, така
и от Русия, са омофонични и омографични: Рус – руски, Русия – руски40.
Ще отделим внимание като начало на изследванията, посветени специално
на Древна Рус.
В българската историческа наука вниманието си върху проблематиката,
свързана специално с Киевска Рус, съсредоточава проф. Емил Михайлов, специалист по
ранна и средновековна история на Рус. Историята на това държавно образувание е
представена в статията му „Киевска Русия (882–1132)“ (Михайлов 1982) и в монографията
„Формирането на Киевска Русия в историческата литература. Основни насоки и
представители“ (Михайлов 1999). В нея той представя в пълнота историографията в
областта на изучаването на Киевска Рус и засвидетелства отличната библиографска
осведоменост на изследователя и аналитичното му и критично отношение към изказваните
научни гледни точки.
Друго изследване на същия автор, „Киевска Русия като културен феномен“,
е насочено към културната специфика на Киевска Рус (Михайлов 1994). В него той изследва
особеностите на духовния живот на източните славяни, като проследява корените му назад
към индоевропейската общност. Особено внимание е отделено на християнството като
40

По същия начин стоят нещата и в руския език: Русь – русский, Россия – русский (не става дума за
възникналите и употребявани в последните години в обществено-политическия дискурс в Русия производни
от понятието „Россия“ – „российский“ и „россиянин“). Това състояние естествено намира отражение в
руската и в следващата я българска научна традиция. За разлика от тях в украинската филологическа и
историографска

терминология

например

понятията

„руски“,

„древноруски“

(укр.

„руський“,

„давньоруський“) еднозначно се свързват с понятията „Рус“, „Древна Рус“ (укр. „Русь“, „Давня Русь“) и
отчетливо се диференцират от понятията, свързани с Русия (укр. „Росія“, „російський“).
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културно явление и на положителните промени, които то донася в областта на бита и
мирогледа им, а също при формирането на тяхната писменост и култура.
Книгата на проф. Людмила Боева „Старата Киевска Русия: история,
култура, литература“ е популярно описание на изброените в заглавието феномени,
предназначено за запознаване със сложния културен комплекс Киевска Рус (Боева 1983).
В най-широк културен контекст на взаимодействието на средновековните
славянски народи и държави с Византия и нейната култура поставя изследванията си
известният български историк и полеограф, специалист по българска и византийска
средновековна история проф. Иван Дуйчев. Той разглежда всестранното влияние на
Византия върху развитието на различни аспекти от културата на славянските народи, в
частност на южните и източните славяни, като изтъква приноса им в запазването и
обогатяването на византийското културно наследство през вековете (Дуйчев 1998: 26–44). С
оглед на възникналата върху основата на православието византийско-славянска общност,
проявяваща се преди всичко в областта на литературата и изкуството, Дуйчев обръща
внимание на средищата на византийско-славянското общуване. Като основни той набелязва:
„столицата Цариград, вторият по значение град в империята – Солун, светогорските
манастири, Йерусалим и намиращите се там обители, възникващите в някои области на
Балканския полуостров през XIV в. исихастки общности и, накрая, българската столица
Търново в периода ХІІІ–XIV в. Във всички тези места заедно с писателите и художниците
византийци са работили и културни дейци със славянски произход – от южните и източните
славяни.“. В някои от тези средища ученият предполага и контакти между руси и българи
(Дуйчев 1963: 107–129).
Възможност за по-релефно очертаване и документално обосноваване на
предположенията за такова общуване дава сборник с документални свидетелства за
контактите между Русия, Атон и Рилския манастир, публикуван неотдавна (Сборник 2016).
На духовните и културни връзки между Русия и България през Х– XV в. е
посветена работата на проф. Иван Снегаров „Духовно-културни връзки между България и
Русия през средните векове (Х–XV в.)“ (Снегаров 1950), където духовното въздействие от
страна на България е изразено в религиозно измерение. Той разглежда България и Рус в
контекста на отношенията с Византия, книжовното влияние от страна на България, второто
южнославянско влияние и най-ярките му дейци в Рус.
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Обширно проучване от проф. Емил Михайлов, публикувано в две части –
„Българско-руските взаимоотношения от кр. на Х до 30-те г. на ХІІІ в. в руската и
българската историография“ и „Българско-руските културни взаимоотношения от кр. на Х
до 30-те г. на ХІІІ в. в руската и българската историография“ (Михайлов 1966, 1967) –
проследява различни аспекти от историографското осветляване от руски и български автори
на българско-руските взаимоотношения от кр. на Х в. до 30-те г. на ХІІІ в. Изследваните
области са обособени тематично: устното народно творчество, българското влияние в
областта на книжовните връзки, апокрифната и еретическа книжнина, върху руското
летописание, правните паметници, изкуството. Отбелязано е безспорното преобладаване на
работи из областта на литературните връзки.
На руско-българската взаимност е посветена друга работа на този учен –
„Руси и българи през ранното средновековие до 964 г.“. Тя разглежда обособяването и
разселването на южните и източните славяни, етническата граница между тях и
възможностите им за общуване до средата на Х в. Авторът смята, че те са поддържали
непосредствени и постоянни икономически и търговски връзки. В това изследване се
разглеждат сведения за проникването на християнството в Рус през ІХ в., изказано е
становище по въпроса за произхода на княгиня Олга и се оборва хипотезата, че тя би могло
да е с българско потекло (Михайлов 1989).
По въпроса за старобългарското влияние върху руското летописание са
писали известни български историци още в началото на ХХ в., напр. проф. Петър
Мутафчиев (Мутафчиев 1912), Васил Златарски (Златарски 1932) и др. Днес тази тема
намира продължение. Работата на проф. Милияна Каймакамова „Старобългарската
летописна традиция в „Повесть временных лет“ (Каймакамова 1980, вж. също Каймакамова
1982) е посветена на анализ на древноруския летопис, за да се установят насоките на влияние
на старобългарската историко-летописна традиция върху началното руско летописание, да се
разкрие характерът на старобългарските източници, използвани при съставянето на ПВЛ, да
се разкрие и оцени значението на ПВЛ за възстановяването на българското летописно
творчество от кр. ІХ – нач. ХІ в. Друга работа на изследователката е посветена на влиянието
на среднобългарския превод на Манасиевата хроника върху Руския хронограф – един от
забележителните паметници на историческата мисъл в Московска Рус, чиято първа редакция
се отнася към 1512 г. (Каймакамова 2004). Изследването излиза извън хронологичните рамки
на понятието „Древна (Киевска) Рус“ и дава представа за силата на българското културно
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влияние върху формирането на бъдещите национални историографски традиции на
източните славяни.
На събитията, свързани с нашествието на княз Святослав на Балканите,
така или иначе се спират всички изследвания и изложения, отнасящи се до българската
история от третата четвърт на Х в.
В статията си „Българи, византийци и руси по долното течение на Дунав
през 968–971 г. (аспекти на културното взаимодействие)“ Николай Руссев прави опит да
разкрие сложните взаимодействия между тези три основни сили в периода, който става
пролог към залеза на Първото българско царство, през призмата на опозицията „свои-чужди“
(Руссев 1996). Авторът стига до извода, че независимо от безспорната близост в много
отношения между руси и българи, те остават едни за други чужди. Причина за това са
военните действия и разликата в нивото на общественото им развитие, както и поради
напредналия славянобългарския етнически синтез в България, който е довел до възникването
на нов тип етнос, до известна степен противоположен на източнославянския. Византийците
пък експлоатират християнското съзнание на българското население, което се оказва
печеливш ход в противостоянието с русите.
На въпроса за българската политика по време на нашествието на Святослав
е посветена статията на Михаил Раев „Към въпроса за отношенията между България,
Византия и Киевска Рус в началото на 970 г.“ (Раев 2001). В нея авторът поставя въпроса
какво обуславя българската политика към това българите да се съгласят на съюз с русите и да
увлекат и свои съюзници срещу Византия. Той намира отговор в променената позиция на
Византия спрямо България след дворцовия преврат – тя възстановява старите си претенции
върху Мизия, отказва да сключи съюз с българите, води преговори със Святослав. В тези
условия българските владетели взимат решението да се съюзят с нашественика, тъй като
държавната независимост на България е заплашена от Византия.
Проф. Пламен Павлов оценява руското нападение като непредизвикано
нахлуване в държава, с която Рус не е в състояние на война. Подчертани са завоевателските
планове, неприкритата враждебност и жестоката политика спрямо българската върхушка и
население (Павлов 2014: 27–53).
В българската историческа и филологическа наука е прието за официална
дата на покръстването на Рус да се смята 988–989 г., като се отчитат и данни за съществуване
на ранно християнство по източнославянските земи. Изследователят на българското
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средновековие акад. Васил Гюзелев в статията си „Старобългарски свидетелства за
покръстването на русите през 866 г.“ обръща внимание върху сведение, съдържащо се в
среднобългарски ръкопис – Ватиканския препис от среднобългарския превод (1344–1345 г.)
на Хрониката на Константин Манасий (ХІІ в.), което отнася приемането на християнството от
русите към 866 г. (Гюзелев 1990). Става дума за една миниатюра и два текста. Единият отнася
покръстването на русите към времето на управлението на император Василий І Македонец
(867–886), а другият пояснява миниатюрата, изобразяваща самото покръстване. Ученият
изтъква, че спомен за покръстване на група руси по времето на Асколд и Дир през 866 г. е
запазен в редица византийски документи, между които особено влиятелна е била Хрониката
на Йоан Зонара, от която е почерпил сведения съставителят на българския превод на
Манасиевата хроника. Във византийски ръкопис от XV в. пък е запазено сведение за
покръстване на русите през 882 г. Тези два неуспешни опита за християнизация на
населението в земите на източните славяни не са останали неотбелязани от византийските
летописци.
Като цяло историческата наука в България се придържа към известните от
историческите източници данни за покръстването на Рус.
Специалистът по църковна история проф. Иван Снегаров е автор на
двутомната „Кратка история на съвременните православни църкви“ (Снегаров 1946), където
на историята на руската църква е посветен самостоятелен раздел. В него хронологично са
разгледани всички етапи от развитието на християнската църквата от покръстването на Рус
до ХХ в. в Русия. На религиозните въпроси в литовските и полските земи през XV– XVІІ в. е
отделена самостоятелна глава. Това е и единственото съчинение с църковно-историческа
проблематика от български автор, посветено на Рус и Русия.
В българската историография придобива известна популярност хипотезата
на руския учен М. Присьолков, която в общи линии се свежда до предположенията, че Рус
приема християнството от България и че до 1039 г. църквата в Рус е била подчинена на
българската патриаршия. В България тласък за популяризирането на тази идея става работата
на Всеволод Николаев „Славянобългарският фактор в християнизацията на Киевска
Русия“ (Николаев 1949). Ограничен брой нейни привърженици поддържат идеята до днес.
В

изследването

си

„Владимир

покръстител

и

княгиня

Ана“

старобългаристът Пейо Димитров прави преглед на информацията в различни източници
относно приемането на християнството от Рус. Той критично анализира сведенията и изказва
мнения относно браковете и децата на княз Владимир. По отношение на споменатата в
летописа „болгарыня“, майката на Борис и Глеб, и християнската му съпруга Ана той смята,
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че те са едно и също лице. Обяснението се състои в това, че тя е внучка на българския цар
Петър, дъщеря на сина му Борис ІІ. Като такава тя би могла едновременно да отговаря на
условието да е „болгарыня“ и „сестра“ на Василий ІІ (не родна, те и двамата са правнуци на
Роман Лакапин и съответно са братовчеди), т.е. едновременно тя е българска и византийска
принцеса. Ученият проследява сюжети, свързани с властови интереси и принципите на
наследяване сред наследниците на княз Владимир, както и с политическите и религиозните
интереси на Византия и стига до извода, че историческите извори последователно са били
идеологически обработвани и редактирани в посока към разделянето на актовете на
кръщението на Владимир и на брака му с християнката. Това се е извършвало с цел да се
делегитимизират наследниците на тази „болгарыня“, които са убити с цел домогване до
властта, а сведения за деца от брака с християнката гъркиня Ана няма. Така започнатото от
княз Святополк изтриване на паметта за Ана и нейния произход е завършено от княз
Ярослав. По този начин се тушира и информацията за приноса на Ана, а оттам и участието на
България, в християнизирането на Киевска Рус. Това участие се изразява в предоставянето от
Византия на българските богослужебни книги (трофеи на Константинопол от покорения
Преслав), с участие на придворния, както и на нисш български църковен клир в
просвещаването на новопокръстения народ (Димитров 1991).
Един от последователите на алтернативни възгледи относно приемането на
християнството в Рус е Асен Чилингиров, който ги развива в изследването си „България,
Византия,

Русия.

Изследвания

на

средновековната

култура“

(Чилингиров

2002).

Потвърждение за своето мнение авторът открива в историческите извори за юридическия
статут на руската църква до 1039 г., преглед на който той прави в първия раздел на своето
изследване (Чилингиров 2002: 1–20). В светлината на споменатата по-горе хипотеза авторът
вижда повторното освещаване на Десятинната църква в Киев и последвалата манипулация на
руските летописи (позовавайки се на А. А. Шахматов) под гръцки натиск, довела до
изличаване на повечето сведения за участието на България в християнизирането на Рус. Тази
манипулация според него не засяга само твърде ограничен брой руски писмени източници,
между които и Йоакимовият летопис, на който той се позовава като на надежден източник41
(Чилингиров 2002: 129–158).
В друга своя работа същият автор (Чилингиров 2005: 58–64) се позовава на
работата на княз Михаил Оболенски от 1870 г. „Исследования и заметки по русским и
славянским древностям“, посветена на един т.нар. Архивен сборник от XV в. След редица
41

В съвременната източнославянска историография Йоакимовият летопис се признава за изкуствен текст,
създаден през XVII или XVIIІ в. (Шамбинаго 1947; Азбелев 1960; Толочко 2012).
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логически ходове и комбиниране на информация авторът отъждествява дееца на
Преславската книжовна школа презвитер Григорий с Григорий, споменат от Константин
Багрянородни като член на свитата на княгиня Олга при посещението ù в Цариград.
Чилингиров смята, че „По време на дългия си живот, по-голяма част от който Григорий
прекарва в Киевска Русия, именно той трябва да е положил основите на книжовността в
Русия...“, като същевременно е и автор на протографа на Архивния сборник.
В работата си „Неделникът на българските патриарси и архиепископи“
Анчо Калоянов намира основание за преразглеждане на традиционните гледни точки на
учените към християнизацията на Рус във фалшифицирането и изкривяването на
историческите свидетелства, както и в равнодушието на учените към тези безчинства
(Калоянов 2013). Авторът отстоява тезите си в полемика със стари и съвременни руски,
съветски и украински историци.
Проф. Пламен Павлов гласува доверие на Йоакимовия летопис и допуска
възможно участието на българско духовенство в руското покръстване. Той допуска също, че
са били възможни съвместни действия от страна на Византия и България към Киевска Рус по
отношение на него. Авторът изтъква като неоспорими факти, че в Рус се налага кирилицата и
старобългарският език, и че първият духовен водач на русите е българин (митрополит
Михаил). Възможно е византийските хронисти да премълчават българското участие в
покръстването на Рус поради сблъсък на сфери на влияние на двете църкви (Павлов 2014:
120–124).
От филологическа гледна точка като правило основното внимание е
съсредоточено върху заемането на кирилската азбука и книжовния език (езикът на
богослужението) от България, пренасянето в Рус (и как би могло да стане това) на
преславската царска библиотека, копирането в Рус на старобългарските богослужебни и чети
религиозни книги и на старобългарски преводи на гръцки текстове със съответното
съдържание (включително апокрифи), влиянието на старобългарската книжовност върху
формирането на оригинални древноруски произведения, възникването на редакции на
старобългарския език и формирането на църковнославянския език, влиянието на
старобългарския и среднобългарския език върху формирането на книжовните езици на Рус,
Русия и Украйна, второто южнославянско влияние в езиков, литературен и културен план и
пр. Ще отбележим някои ярки изследвания, създадени от филолози, които са посветени на
Киевска Рус и българско-източнославянската взаимност.
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Класическа за българската русистика е книгата на проф. Румяна Павлова
„Българско-руски и руско-български езикови връзки“ (на руски език), в която са разгледани
хронологично (първо българско-руските, а после и руско-българските) взаимните езикови и
културни влияния (Павлова 1979). Първите пет раздела от изследването на посветени на
средновековния период. Проследени са двете мощни вълни на влияние от страна на
България: първата, когато българската книжнина прониква заедно с християнството в Древна
Рус и става ядро за формирането на древноруската писмена култура, и втората – през XIV–
XV в., т.нар. „второ южнославянско влияние“, когато отново български произведения и
културни дейци допринасят за културното издигане на източните славяни. Очертани са
езиковите измерения на културното взаимодействие, като е характеризирани българските и
източнославянските специфики и езикови реализации в книжовните паметници, заемането на
думи и словообразувателни модели и пр.
На старобългарското влияние върху писмената култура на Рус е посветено
изследването на ст. н. с. Нина Гагова „Царската библиотека в Преслав и нейната съдба“
(Гагова 2005, вж. също Гагова 2010). Авторката взима отношение по различни проблеми и
хипотези в областта на покръстването на Рус и евентуалното българско участие в този акт.
Също така тя обсъжда хипотези за пътищата на проникване едновременно на голямо
количество български книги в Киев и изказва твърдението, че това е именно преславската
царска библиотека, която ляга в основата на древноруската писмена култура. Очертани са
особености на управлението и политическия живот в Рус от гледна точка на необходимостта
от книги и възможността за тяхното производство. Полемизира се с мненията, че: 1) всички
старобългарски книги, пренесени в Киевска Рус, са загинали; 2) всички ръкописи със
старобългарски език и правопис, запазени на територията на бившия Съветски съюз и
датирани от ХІ–ХІІІ в., са руски копия на старобългарски оригинали. Обосновано е
допускането, че някои ръкописи, макар да са датирани като по-късни източнославянски
копия, представляват запазени оригинални български ръкописи от Х в.
Изследването на доц. Илияна Чекова „Първите староруски князе-светци
(образи, символика, типология)“ е посветено на образите на княгиня Олга, княз Владимир и
князете Борис и Глеб. Те са разгледани в символичен и семиотичен аспект и типологично в
контекста на Slavia Orthodoxa. В изложението е отделено място за българско-руската духовна
и религиозна взаимност, изяснява се същността и типологията на определени старобългарски
модели, повлияли върху изграждането на образите и текстовете за тези светци (Чекова 2013).
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Запознаването с българските трудове може да ни убеди, че интересът към
проблематиката, отнасяща се до средновековна Рус, е насочен основно към събития, теми и
проблеми, свързани с българската история. Изследванията, посветени специално на Рус, са
рядкост, като в тях най-добре разработените аспекти са историографията на възникването ù и
панорамното запознаване с някои аспекти от културата ù и църковната история. Като цяло във
всички работи преобладава позоваването на трудове на дореволюционни, съветски и
съвременни руски учени, а български разработки, посветени на конкретни въпроси от
историята, религията и културата на Рус, на практика отсъстват. Понякога за потвърждаване
на научните догадки се привличат съмнителни текстове (като например Йоакимовият
летопис).
Видно е, че изброените по-горе въпроси изискват днес от ученитехуманитари в България сериозно внимание и специални изследвания.
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СИНДРОМЪТ „ПОДЧИНЕН ЕЗИК“ И ПРОЯВИТЕ МУ В БЪЛГАРСКАТА
И УКРАИНСКАТА ПОЛИТИЧЕСКА СРЕДА
Юлияна Узаничева
Анотацiя: Яке явище називаємo підпорядкованим мовним синдромом, яку мову називаємo
домінуючою мовою і як політичнi взаємодії між народами можуть призвести до лінгвістичної та фізичної
агресії? Відповіді на ці питання та приклади синдрому підпорядкованої мови представлені в доповіді «Синдром
«підпорядкованої мови» та її виникнення в політичному середовищі Болгарії та України».
Ключовi слова: полiтика, мова, агресiя, Болгарiя, Українa.

Развитието на езика е неизменно свързано с историческите и политически
обстоятелства, в които той съществува. Като жив организъм езикът се развива и се влияе от
взаимодействието с други езици – на съседни държави или на държави, в чиито състав под
една или друга форма съществува народът, носител на дадения език.
Явлението, при което се наблюдава враждебно отношение спрямо
определен език от страна на носителите на друг език вследствие на вид политическа
зависимост на последните, приемаме да наричаме синдром на подчинения език. А езикът,
който предизвиква този синдром, – доминиращ.
Какво е синдромът на подчинения език?
Преди всичко нека изясним в какво точно се състои синдромът. Ако езикът
беше човек, то същността на гореспоменатия синдром би се приближавала много до
определението „комплекс за малоценност“. С други думи, липса на самочувствие, придобита
вследствие на дългогодишно натрапване на идеята, че си малък, незначителен, некрасив,
недостоен. Към това обаче трябва да добавим и зависимостта на дадения език от друг,
породена от политически обстоятелства. Ако отново сравним езика с човек, то би било нещо
като съжителство между зла мащеха и доведена дъщеря. С поведението си мащехата –
доминиращ език, доведена в родния дом на дъщерята – подчинен език, по силата на брачен
договор или друг вид документ, кара момичето да се чувства недостойно, нехаресвано и
ненужно. Но в същото време, благодарение именно на лошото отношение, дъщерята започва
да желае отделянето си от тази опека, отхвърлянето ù и началото на свой собствен
самостоятелен живот.
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Следва да отбележим, че приемаме за неоснователно и недопустимо
подобно отношение към език, както и към личност, независимо от обстоятелствата. Факт е,
обаче, че има не един и два езика, които са се озовавали в положението на доведената
дъщеря.
Проявления
Всеки един език в определен момент от съществуването си може да се
окаже доминиращ или подчинен в зависимост от дадения исторически момент. Но нека
обърнем повече внимание на ситуацията на подчиненост. На първо място ще споменем
словашкия, който дълги години съжителства като подчинен на чешкия в рамките на
Чехословакия и нерядко е наричан „цигански“ от представителите на по-голямата етническа
група. Той започва да живее истински самостоятелен живот едва след разделянето на двете
държави – Чехия и Словакия. Същото може да се каже и за словенския, босненския и
хърватския, които съществуват в сянката на сръбския по времето на Югославската
Федерация. С риск да предизвикаме полемика, подобна на тази „робство, присъствие или
съжителство е имало в Османската империя“ за българите, ще споменем и македонския език.
Макар да приемаме за безспорно, че той е възникнал като диалект на българския език,
смятамe за неоспорим и факта, че върху него много сериозно влияние е оказал отново
сръбският, отново поради политически обстоятелства, свързани с включването на
македонската територия в рамките на Югославия. В момента обаче носителите на
македонския език, които определят себе си именно като македонци и отричат всякаква връзка
със сръбски и особено с български корен, са принудени да защитават идентичността си
именно чрез езика. Лятото на 2017 г. беше белязано от нечувана до момента в страната
агресия – нахлуване в парламента и бой между цивилни, политици и полицаи. Искрата, която
подпали размириците и доведе до опасения дори за гражданска война, беше изказване на
албански език, изречено от трибуната на македонския парламент от новоизбрания му
председател Талат Джафери.
Другата голяма социалистическа империя, която обединяваше в своя състав
петнадесет републики, СССР, също бихме поставили в ролята на мащеха на езиците в своя
състав. Неслучайно до обявяването на независимост белоруският, молдовският, украинският
и другите езици в състава на Съюза са се превърнали в маргинални, измествани с годините
все повече и повече от доминиращия руски. Стига се до момента, в който след обявяването на
нeзависимост на републиките, има хора, които трябва да учат местния език – тоест майчиния
си, като чужд.
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Украинският синдром
Голяма част от децата на седемдесетте и осемдесетте години на XX век,
родени в Украйна, например, не владеят или владеят много слабо украински език и
възприемат руския като майчин. Въпреки сериозните усилия за утвърждаване на украинския
като единствен официален език в страната, голяма част от населението все още възприема
руския като роден и близък, и по-важното – по-престижен от украинския. От друга страна,
въпреки че Украйна обяви независимост, отделяйки се от СССР през 1991 г., Русия
продължава да предявява претенции към нейната територия. А общият език (в случая руски)
е предпоставка за по-лесно приемане нахлуването на чужда държава на нечия територия. В
този смисъл мерките за защита на украинския език, които предприе Върховната Рада в
последните години, са и мерки за защита на страната от чужда инвазия.
Ситуацията донякъде напомня на тази в България и отношението спрямо
турския език. Навлизането на турцизми и русизми в българския език са две активни явления,
отразяващи две различни и много ярки епохи на политическото развитие на страната.
Украинският също е бил подложен на сериозно влияние най-вече от страна на полски и руски
език, отделно от явленията, произтичащи от общия корен. Тези влияния също са в резултат
най-вече на наложило се съвместно съществуване между два отделни народа в рамките на
една държава. Сведения за това могат да бъдат открити в редица източници, изследващи
възникването и развитието на украинския език от времето на източнославянското единство
до наши дни. Макар да съществуват значителни прилики в развитието на българския и
украинския език по отношение на синдрома на подчиненост, налице са и съществени
разлики, произхождащи най-вече от историческите събития и политическа ситуация в
последните две столетия на тяхното развитие.
Българският синдром
След Освобождението българският език съществува в своя собствена
държава и е официален национален език. Заради дългото съжителство с турския и
подчинената му политическа роля спрямо него обаче голяма част от лексиката, която се
използва активно от населението в края на XIX и началото на XX век, са именно турцизми. В
този период са появява пуристичното течение. Представителите му се опитват да изчистят
речта от турски думи, което приемаме като действие, целящо отърсването от синдрома на
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подчинения език. Често обаче се залита в другата крайност – русифициране на българския,
тоест заместване на турцизми с русизми вместо с истински български думи. Това можем да
разглеждаме като още един симптом на синдрома на подчинения език. Руският в този момент
се явява като спасител от турската заплаха и далеч не се приема като доминиращ. Поголямата част от обществото не възприема насищането на речта с русизми като застрашаващо
езика и националната идентичност действие, а напротив. Именно в този период в българската
реч трайно се настаняват думи като „болшинство“, „удачен“, „считам“, за които има много
добри чисто български съответствия – „мнозинство“, „правилен“, „смятам“. В същото време
се изхвърлят от употреба или остават основно в диалектите или художествената литература
думи като „арно“ (хубаво), „келепир“ (печалба), „абдал“ (глупак).
В по-новата ни история обаче ситуацията се обръща и синдромът на
подчинения език се проявява спрямо руския. След 1989 г. той става врагът, езикът,
възприеман като доминиращ. Превръща се в символ на тоталитарния режим, който трябва да
бъде преборен, изхвърлен и унищожен в името на свободата не само на българския език, а и
на българския народ. В този момент руският език започва да се възприема като враг на
демокрацията и самостоятелното съществуване на нацията. Демонизацията му продължава
дълго и едва в последните години започва да се говори за реабилитация и завръщане на
интереса на българите към изучаването на руски език.
Трансформации на доминиращия език
Проявленията на синдрома на подчинения език спрямо руския в
последните няколко десетилетия са обратнопропорционални на тези към английския в
българската среда. В моментите от новата история на страната, когато руският е бил
„братският“ език, английският се явява по-голям „враг“ дори от турския. По-късно – след
1989 г. положението се обръща на 180 градуса. Русизмите се приемат за крайно нежелателни.
Не е далече и времето, в което разговорите на руски език на публични места често
предизвикваха агресия от страна на много българи, именно заради отъждествяването на
руския език с тоталитарния режим.
С отдалечаване от събитията от 1989 г. враждебното отношение към руския
все повече намалява и дори наскоро бе обявена тенденция за завръщане на интереса към
изучаване на езика на Пушкин у нас. Подобно „затопляне на отношенията“ обаче не
наблюдаваме спрямо турския, който, благодарение на стабилните позиции на политическата
партия, свързвана с Турция и потенциални претенции на съседната ни страна към нашата
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територия, все още се приема като заплаха не само за българския език, а за българската
идентичност и териториална цялост.
Понастоящем тече друг активен процес – на насищане на българската реч с
английски думи и термини. Употребата им се смята не само за престижна, а и за проява на
свободомислие и висока култура. Разбира се, това явление е неизменно свързано и с
навлизането на високите технологии и употребата на международно приета терминология
вследствие на налагането на английския като основен език за международно общуване. Факт
е обаче, че освен учените, които изучават българския, почти никой друг от носителите на
езика не съзира в това заплаха за националния език.
Подобно е и положението в Украйна. Английският не се възприема като
доминиращ и термини от него навлизат без съпротива във всекидневната реч през последните
две десетилетия. Руският обаче се смята за основна заплаха за украинския език и национална
идентичност. За разлика от българската политическа ситуация в Украйна подобно отношение
има доста по-сериозни основания предвид събитията от последните години, в които Русия
проявява нескрити претенции към определени украински територии и дори се стигна до
анексиране на Крим. В така създалата се ситуация нерядко употребата на руски език на
публични места води не само до вербална, но и до физическа агресия спрямо говорещия.
Закони срещу синдрома
През март 2017 г. зам.-председателят на Върховната Рада Ирина
Герашченко беше принудена да вземе спешни мерки, за да предотврати физическа
саморазправа пред трибуната на парламента в Киев. Олександър Вилкул, депутат от
Опозиционния блок, прави изказване на руски език, като се обръща към политическите си
опоненти с „Уважаемые блокадники – вернее, неуважаемые блокадники“ (Уважаеми
представители на блокадата – по-точно неуважаеми представители на блокадата). Това
предизвиква реакцията на Юрий Тимошенко и Михайло Бондар от „Народния фронт“, които
тръгват към трибуната и прекъсват изказването на своя колега с „Розмовляєш українською –
українською, ще раз тобі говорю!“ (Ще говориш на украински – на украински, още веднъж ти
казвам.). Пред трибуната се скупчват и хора в камуфлажни облекла и съпартийци на Вилкул,
а Герашченко едва успява да предотврати саморазправа в парламента. Тя се обръща към
Вилкул с молба да говори на украински, който, по нейните думи, той владее перфектно.
Случаят е добра илюстрация на вид агресивна стратегия на поведение,
основана на синдрома на подчинения език. В този случай може да се говори за провокативна
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употреба на възприемания като доминиращ език (в случая руски) и как тя предизвиква
ответна агресивна реакция от носителите на подчинения език (украински). В крайна сметка
изказването на депутата Вилкул продължава на руски език и до физическа саморазправа не се
стига.
Няколко месеца след описаната по-горе случка е приет закон за украинския
език, който замества действащия от 1989 г. до 2012 г. Закон за принципите на държавната
езикова политика. Новоприетите текстове, които влизат в сила от 13 октомври 2017 г.,
предвиждат употребата на украински език в 75% от телевизионното време и субтитри за
чуждоезиковите предавания. Телевизиите, голяма част от които в момента излъчват
предавания предимно на руски език, имат година, за да приведат програмата си в
съответствие с новите норми. Законопроектите, които бяха предложени и обсъждани в Радата
преди приемането на този текст, също красноречиво говорят за отношението към руския и
английския език. Един от текстовете, предложен от 33-ма депутати, а именно Законопроект за
осигуряване функционирането на украинския език като национален, повтаря почти едно към
едно текст от действащия от 1989 до 2012 г. Закон за езика в Украинската съветска
социалистическа република. Разликата е, че на местата, където в стария закон пише „руски“,
в новите текстове стои „английски“.
В отпадналия закон има текст, който гласи: „Езици за международно
общуване в Украинската социалистическа република са украинският, руският и други
международни

езици“.

В

посочения

законопроект,

внесен

за

обсъждане

през

парламентарната сесия 2016 – 2017 г., текстът е следният: „Езикът на общуване с аудиторията
на други държави се осъществява на украински език, английски или други чужди езици“.
Замяната на руския с английски в текстовете на тези документи е поредният симптом на
синдрома на подчинения език, тъй като нанесената поправка реално не променя смисъла на
текста.
Подкрепата на българския език чрез закони и опитите за „лечение“ на
синдрома на подчинения език у нас също са активни и в най-новата ни история. Както
споменахме по-горе, в последните години заедно с укрепването на позициите на смятаната за
турска партия ДПС, синдромът отново се проявява спрямо турския език. Както в Украйна,
така и в България съществуването на съответния национален език и употребата му като
официален на територията на цялата държава е гарантирано в Конституцията. Член трети от
българския върховен закон гласи: „Официалният език в републиката е българският“. В член
36 се посочва, че изучаването на български е задължително за всички граждани на
Републиката. „Гражданите, за които българският език не е майчин, имат право наред със
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задължителното изучаване на българския език да изучават и ползват своя език. ... Случаите, в
които се използва само официалният език, се посочват в закона.“ Приемането на споменатия
в Конституцията закон за езика обаче се проточва доста дълго и поражда редица спорове в
последните години. През зимата на 2017 г. беше внесен за обсъждане поредният
проектозакон, който предизвика сериозни дискусии, както в парламента, така и в медиите и
сред широката общественост. Текстът на депутата от ГЕРБ Кирил Добрев предвижда доста
сериозни, определяни на места като драстични или крайни, действия по защита на езика,
включително превод на всички наименования на поп групи на български език. Именно
подобни крайности не се харесват от мнозинството, както и фактът, че в заглавието и текста
на проекта са допуснати елементарни правописни и пунктуационни грешки. Затова и не е
изненада, че текстът не е приет от парламента. Извън това обаче няма спор в обществото за
нуждата от създаване на подобен закон, който е предвиден и в Конституцията. В
аргументацията на текста си, депутатът обяснява, че законопроектът обобщава опитите за
създаване на подобен закон, правени от 1995 г. насам. Той предвижда утвърждаване и
задължително изучаване на български език в училищата на територията на страната, както и
превод на чужди имена със съответните български еквиваленти.
Периодично в последните години в различни части от страната местните
власти или представители на патриотичните партии предлагат замяна на турските имена на
улици и местности с български. Инициативите се приемат с въодушевление от част от хората,
но друга голяма част са против. Аргументите срещу „неопуризма“ на местните власти са
основно два – фактът, че улиците и местностите са известни именно с турските си имена, и
необходимостта от смяна на личните документи на жителите, чийто постоянен адрес е на
съответните улици. Аргументацията против може да се разглежда като елемент, показващ
отърсването, поне частично, от синдрома на подчинения език на носителите на българския
спрямо турския в тези региони.
По-ярък пример за проява на синдрома на подчинения език обаче
наблюдаваме в постоянните промени на Изборния кодекс на България. Една от основните
борби при него в последните години е дали да бъде забранена или разрешена предизборната
агитация на майчин език.
Турският е новият стар доминиращ език за българския. Това са
заключенията, които бихме могли да направим от действията на българското народно
събрание и политическите битки около забраната на агитацията на майчин език. Публична
тайна е, че тя е поискана, приета и се следи спазването й единствено за агитацията на турски.
Досега не са регистрирани жалби, искове или друг вид официални протести заради агитиране
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на друг език, който за страната ни се явява малцинствен. Въпросът за агитацията на турски,
който беше повдигнат преди няколко години, стигна и до Европейския парламент с
инициирана от ДПС петиция, чиято цел беше разрешаването на предизборните речи на
майчин език. Тя обаче беше отхвърлена от Европейския парламент с мотива, че това са
решения, които се взимат на ниво държава членка на Европейския съюз.
Първата, и до момента единствена известна, глоба за агитация на майчин
език, която Шуменският съд наложи на тогавашният лидер на ДПС – Лютви Местан, по
време на предизборната кампания за парламент през 2014 г., даде нов тласък на дискусията за
употребата на турския език на публични места. Тя обаче утихна с решението на Европейската
комисия. Вероятно до наближаването на следващите избори.
Изводи
От казаното дотук се налага изводът, че синдромът на подчинения език
съществува там, където съществува доминиращ език. Всеки език може да се явява в ролята
на подчинен или доминиращ в зависимост от конкретната политическа ситуация и
исторически момент. Не бихме могли да разглеждаме синдрома на подчинения език като
негативно явление, ако се абстрахираме от обстоятелството, че той възниква при определена
наложена зависимост на една националност от друга. Причината е, че благодарение на
появата и проявленията на синдрома езиците, изпаднали в подчинено положение, започват да
търсят своята самостоятелност. Прочистват се от чуждо лексикално влияние. Понякога в този
процес се залита в друга крайност – освобождаване от доминиращия език, чрез възприемане
на лексика от друг, който се смята за незастрашаващ идентичността на съответната нация.
При всички положения обаче се стига да обогатяване на лексикалния запас, а нерядко и
възприемане на словообразувателни модели, обогатяване на системата от глаголни времена и
други. Негативните проявления на синдрома на подчинения език се проявяват най-вече в
опасността от залитане към агресия в процеса на защита от доминиращия език и пълно
отричане или забрана на последния. Тези отрицателни прояви обаче биха могли да бъдат
избегнати, ако се черпи опит от историята и развитието на народите, преминали и
освободили се от синдрома на подчинения език.
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ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ БІБЛІЙНОГО ПОХОДЖЕННЯ В
БОЛГАРСЬКІЙ І УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
Тетяна Доценко

Анотация: В статията се анализират фразеологични единици от библейски произход в
българския и украинския език в семантичен и структурен аспект. Компаративното изследване на семантиката на
библеизмите дава основание да се отделят тези, чието значение съвпада в двата езика и тези, чието значение се
различава напълно. Разликите са проследени на няколко нива – семанитчно, лексикологично, структурно.
Ключови

думи:

библеизъм,

библейски

фразеологизъм,

фразеологична

единица,

украински, български език.

Протягом всього свого існування Біблія відігравала і продовжує відігравати
велику роль у духовному і культурному розвитку християнських народів, її вплив на різні
сфери життєдіяльності настільки великий, що й сьогодні ми знаходимо відображення
біблійних сюжетів, мотивів в літературі, живописі, філософії. Біблія стає і одним з
найважливіших і найрезультативніших джерел поповнення фразеологічного складу мови,
зокрема болгарської і української. Ця найвідоміша в світі книга збагатила мови
християнських народів величезною кількістю стійких сполучень, які становлять значний шар
фразеологічної системи і активно функціонують як в усній, так і в писемній мові. Ці «готові
формулювання життєвої мудрості» (Коваль 2001) акумулюють в собі велику розумову
енергію, завдяки чому, набувають сили впливу, а також створюють нові простори для думок,
надають більшої переконливості та краси мовленню.
Дослідження біблійної фразеології є одним з перспективних напрямків
сучасної лінгвістичної науки. Біблійні фразеологізми широко вивчаються у різних аспектах
на матеріалі різних європейських мов, а останнім часом спостерігається підвищений інтерес
до їх вивчення в болгарській і українській мовах. Біблеїзмам присвячено наукові розвідки
відомих болгарських науковців К. Нічевої, С. Спасової-Михайлової, М. Филипової-Байрової,
Кр. Чолакової, П. Філкової, українських – А. П. Коваль, В.В. Коптілова, Л. Г. Скрипник,
дослідження яких пов’язані з різними аспектами фразеотворчих процесів, аналізом системнофункціональних характеристик біблійних ідіом, вивченням етимології окремих біблійних
виразів, функціонуванням цих одиниць у творах художньої літератури, лінгвістичними
питаннями перекладу. Вагомий внесок у вивчення біблійної фразеології болгарської мови
зробив В. Витов. У 2002 році вийшла у світ його праця «Библията в езика ни. Речник на
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фразеологизмите в българския език». Автор досліджує і описує біля 2000 фразеологізмівбіблеїзмів, наводить джерела походження та простежує процеси фразеологізації. Проте, в
науковому описі є чимало невирішених питань: не існує одностайності щодо терміну
біблеїзм, відсутній чіткий загальновизнаний підхід до їх визначення, походження,
класифікації, все ще недостатньо вивчено структуру та функціонування біблійних
фразеологізмів.
Переважна більшість біблійних фразеологізмів у болгарській та українській
мовах лексично, семантично і структурно є тотожними, але спостерігаються певні
відмінності. Компаративне дослідження семантики біблеїзмів дає підстави виділити
вислови, значення яких повністю співпадає в обох мовах і, які складають більшість від
загальної кількості одиниць. Наприклад: Вавилонско стълпотворение – Вавілонське
стовпотворіння (Буття, 11: 1–10) у порівнюваних мовах вживається зі значенням «шум,
галас, метушня, безладдя»; Иерихонска тръба – Ієрихонська труба (І.Нав., 6:1–4) –
«потужний, оглушливий звук, гучний голос»; Никой не е пророк в отечество си – Немає
пророка у вітчизні своїй (Лк., 4:24) – вислів вживають тоді, коли хочуть сказати, що людину
швидше оцінять на чужині, ніж на рідній землі; Ни на йота – Ні на йоту (Матв., 5:18) – «ні
наскільки, ні на найменшу дрібничку, зовсім»; Обетована земя – Обітована земля (Вих., 3:8)
– «багатий край, ширше – місце чиєїсь заповітної мрії»; Трънен венец – Терновий вінок (Іван,
19:2) – «символ страждання» та ін.
Тут варто зазначити, що є вислови, які функціонують з однаковим
значенням і в болгарській, і українській мовах, але мають різний компонентний склад.
Наприклад, для характеристики людини, яка не бачить власних вад, а в інших помічає
найдрібніші недоліки і помилки в українській мові вживається вираз У чужому оці заскалку
бачити, а в своєму колоди не помічати, а в болгарській мові з тим же значенням існує вислів
Комара цедя, камили гълтам (Мат., 23:24).
Стійкі сполучення, які походять з Біблії, існують у всіх мовах
християнських народів і можуть бути визначені як інтернаціональні, відповідно і семантика
цих виразів здебільшого збігається. Тому, в болгарській та українській мовах майже не
зустрічається виразів із зовсім протилежним значенням. Можна говорити про звороти, які
вживаються із різним відтінком значення в болгарській і українській мовах. Так, вираз Манна
небесна в болгарській мові вживається зі значенням – «блага, отримані задарма». Таку
семантику виразу подають автори «Фразеологічного словника болгарської мови» К. Нічева,
С. Спасова-Михайлова і Кр. Чолакова, а також В. Витов у словнику «Библията в езика ни.
Речник на фразеологизмите в българския език». Семантика виразу Манна небесна в
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українській мові – «несподівано одержані життєві блага». Функціонування виразу з
відповідними значеннями знаходимо і в текстах художньої літератури: «От затоплената почва
поникнали хиляди млади фиданки и буен младиняк... Но възрастните смърчове не седели
мирно, полакомили се и те да грабнат от манната небесна и протегнали клони встрани... Аз
сварих една драматична сцена: старците-скъперници се къпят в слънце, а в сянката вехнат
младите фиданки (Н. Хайтов. Писма от пущинаците); «Того дня, коли я побачив, отой
перший поїзд Червоного Хреста, – він вкарбувався мені в пам’ять як світле видіння, як чудо,
яке зійшло з неба з манною небесною, – того дня я впав не при пам’яті і не зводився півтора
місяці: висипний тиф поклав і мене» (Ю. Смолич).
В болгарській і українській мовах зустрічаються й багатозначні вислови.
Так, наприклад, болгарський біблійний вираз Всемирният потоп вживається зі значеннями –
«кінець світу»; іронічно – «паніка, нервозність, нетерплячість», а також має ще одне іронічне
значення – «перебільшення чогось лихого, яке має статися або вже сталося». В українській
мові вислів Всесвітній потоп вживають, коли йдеться про величезну катастрофу, стихійне
лихо, а також жартома, коли говорять про велику зливу; болг. Святая святих – «щось святе»;
«щось найбільш дороге, таємне для когось і недоступне для інших»; «внутрішній світ
людини»; «щось глибоко потаємне»; укр. Святая святих – «щось таємне, заповітне,
недосяжне для непосвячених»; «щось дуже цінне, дороге».
Також варто виділити біблійні фразеологізми, які в одній із зазначених мов
вживаються лише з одним значенням, а в іншій мають декілька значень. Так, наприклад, Ноев
ковчег в болгарській мові – «приміщення, переповнене різними живими істотами», а
українське Ноїв ковчег – це «надійний притулок від негоди чи злигоднів», «переповнене
різними людьми приміщення», а також може вживатися іронічно як «громіздке старомодне
судно або екіпаж».
З точки зору структури більшість біблійних висловів мають однаковий
компонентний склад як в болгарській мові, так і в українській: Агнец Божий – Агнець Божий
(Іван, 1:29), Блуден син – Блудний син (Лк., 15:11–32), Вълк в овча кожа – Вовк в овечій шкурі
(Мт., 7:15), Глас вопиющи в пустинята – Глас вопіющого в пустелі (Мт., 3:3), Името им е
легион – Ім’я їм легіон (Марк, 5:9), Книжници и фарисеи – Книжники та фарисеї (Мт., 23:1415), Не хвърляйте бисер пред свинете – Не кидайте бісеру перед свиньми (Мт., 7:6), Нося
кръста си – Нести свій хрест (Мт., 27:32), Няма нищо ново под слънцето – Немає нічого
нового під сонцем (Екл., 1:9), Око за око, зъб за зъб – Око за око, зуб за зуб (Лев., 24:20), С
пот на челото си – У поті чола (Буття, 3:19) та ін. Однак, в болгарській і українській мовах
зустрічаються біблеїзми, в яких спостерігаються деякі відмінності, представлені у додаванні
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нових компонентів до вислову в одній з мов і відсутності в іншій або скороченні
компонентного складу. Розглянемо вислів По-лесно е камила да мине през иглени уши, який є
частиною євангельського прислів’я «…и още ви казвам: по-лесно е камила да мине през
иглени уши, нежели богат да влезе в царството Божие» (Мт., 19:24). В болгарській мові як
фразеологічна одиниця вживається лише частина з біблійного висловлювання: По-лесно е
камила да мине през иглени уши, тоді як в українській мові функціонує розширений вираз
Легше верблюдові пройти крізь голчане вушко, ніж багатому ввійти в Царство небесне.
Крім семантичних та структурних відмінностей у висловах біблійного
походження зустрічаються і лексичні відмінності, пояснення яких слід шукати в
особливостях мови. Так, деякі з компонентів виразу можуть бути замінені синонімами або
іншими словами, близькими за значенням. Слід зазначити, що зустрічаються вирази, які в
одній мові мають тільки одну форму, а в іншій – дві або більше. Так, наприклад, в
українській мові Заборонений плід має одну форму, а в болгарській вживаються два варіанти
Забранен плод і Запретен плод; Вовк в овечій шкурі – Вълк в овча кожа, Вълк в агнешка
кожа; Бідний, як Лазар – беден като Лазар, сиромах Лазар; Бити себе у груди – Бия се
(удрям се, тупам се, бъхтя се) в (по) гърдите. Вислів Блуден син в болгарській мові існує в
одному варіанті, а в українській, крім Блудний син, зустрічається ще й Син Марнотратний.
Український вираз Випити чашу до дна, випити гірку чашу (Іс., 51:17) в
болгарській мові звучить як изпивам до капка горчивата чаша, але вживається також і у
формі ідентичній українській изпивам до дъно горчивата чаша. Болгарський вислів (изпивам
до капка горчивата чаша) на відміну від українського дає більш чітку, більш вичерпну
характеристику ситуації. Аналіз біблійних висловів дає можливість виявити фрази, які мають
по дві форми і в болгарській, і в українській мовах: Заблудена (загубена, изгубена) овца –
Заблудла (заблукана) вівця; Козел отпущения, Козел на изкуплението – Козел відпущення,
Козел офірний; Тома неверни, Неверник Тома, Неверен Тома – Хома Невірний, Хома
Невіруючий.
В українській і болгарській мовах зустрічаються біблійні фразеологізми, які
повністю або частково зберегли свою церковнослов’янську форму: в болгарській мові – Агнец
Божий, Во време оно, Жаждущи смятения води, Изчадие адово, Нищи духом, Обетована
земя, Притча во язицях, Святая святих, в українській – Агнець Божий, Всякеє даяніє благо,
Іщітє і обрящєтє, толцитє і отвєрзєтся вам, Притча во язицех. Частина таких біблеїзмів
мають сучасні варіанти (це відбувається завдяки новоболгарським/новоукраїнським
перекладам Біблії) і, в залежності від стилістичних потреб, можуть замінюватися чи
вживатися у двох формах: болг.: Имя им легион – Името им е легион, Не от мира сего – Не

137
от тоя свят, От лукаваго – От лукавия, Хлеб насущний – Насъщния хляб; укр.: глас
вопіющого в пустелі – Голос волаючого в пустелі, Золотий телець – Золоте теля, Обітована
земля – Обіцяна земля.
Незалежно від того, що вислови, які ми досліджуємо, мають одне й те саме
джерело походження, Біблію, зустрічаються, хоча й рідко, біблійні фразеологізми, які
відсутні в одній з мов. Так, вираз Хамово семе, який існує в болгарській мові і досить активно
вживається, не присутній в українській мові. Цей вислів походить з біблійної оповіді про Ноя
і його синів Сіма, Хама і Яфета. В українській мові функціонує Хам, яке набуває негативного
значення і закріплюється в мові як стійкий вираз (в болгарській мові відсутнє), який
характеризує поведінку людей грубих, невихованих, нахабних, жорстоких. («...Хама,
самовдоволеного і розперезаного, обтяженого рабським комплексом до слабших і залежних,
позбавленого моральних обов’язків, – не дай Боже, наділити силою, правами і владою пана».
Є. Сверстюк). Семантика болгарського вислову Хамово семе («нікчемна людина, людина
низьких моральних принципів») є тотожною українському, але в болгарській мові Хамово
семе вживається ще і зі значенням «блукач», «ледар» («Така, заедно с евреите и първите
християни («децата на стария Сем»), циганите, проклетото Хамово семе, ще останат завинаги
други, не само различени като другост, но и отхвърлени» Снежана Иванова. «Другостта –
лица и прототипи»). В болгарській мові можна зустріти і Като Хамово семе, що означає –
всюди, в різних місцях.
Не вживаються в болгарській мові біблійні вирази (присутні в українській),
як Аредів вік (Буття, 5:20), Гог і Магог (Ієз., 38-39), Гроби повапленії/Гроби побілені (Матв.,
23:27), Кимвал брязкаючий (1 Кор., 13:1).
Отже, як бачимо, Біблія є одним з найбагатших джерел поповнення та
збагачення фразеологічного фонду як болгарської, так і української мов. Структурносемантичний та лексичний аналіз біблеїзмів у болгарській і українській мовах показує, що
переважна їх більшість у цих мовах є семантично і структурно тотожними. Це пов’язано як,
зі спільним джерелом походження, так і зі спорідненістю мов. Причини структурних,
семантичних та лексичних відмінностей, які спостерігаються при дослідженні, слід шукати в
особливостях історичного розвитку болгарської і української мов.
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УКРАИНСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ И ДЪРЖАВНИ ХИМНИ
КАТО МЕСТА И „ПЕТНА“ НА ПАМЕТТА
В СЛАВЯНСКИ КОНТЕКСТ
Панайот Карагьозов
Анотація: В статті розглядаються національні та державні гімни як спосіб об’єднання
етнічної групи через триєдність тексту, музики і політики, для створення вигаданої реальності спільного
існування минулого та сучасного. У такому контексті деякі варіанти національного гімну України періоду УРСР
не виконують своєї первинної функції, тому їх тлумачать як плями в історії України. Також прослідковується
історія сучасного гімну України, його взаємодія з іншими національними гімнами і його природне перетворення
в символ держави.
Ключові слова: національні гімни, державні гімни, місця пам’яті, плями пам’яті,
культуроцентричність, партоцентричність.

Ако нациите възникват и се утвърждават като въобразени общности
(Андерсън 1998: 21-3), националните химни са еманация на въобразеното42. Още преди
превръщането им в съставна част от държавната символика редица патриотични песни
спомагат за емоционалното сплотяване на етническия колектив, за формирането на неговото
естетическо самосъзнание и за разграничаването му от другите народи. Получавайки статут
на национален или държавен химн43, триединството от текст, музика и политика на тези
песни надхвърля вътрешно общностната си функция и става средство за символно слухово
разпознаване на съответната нация и от чужденците. Докато в чуждоезикова среда химнът
въздейства предимно чрез мелодията си, за отъждествяващите се с него граждани той е
комплексно обобщение на миналото, настоящето и перспективите на етническата общност и
42

Б. Андерсън изтъква, че нациите „са въобразими като общности главно чрез посредничеството на

свещен език и писмен текст” (Въобразените общности. ИК „Критика и хуманизъм”, С., 1998, с. 27).
43

Понятията „национален” и „държавен” химн са идентични, когато в синхронен план „нация” и

„държава” съвпадат. Популярни патриотични песни изпълняват функцията на национални химни през периоди,
в които дадената нация няма суверенна държава или е част от многонационална федерация или политически
съюз, в които с наред с (общо)държавния химн официално се използват и съответни национални химни като
напр. словенски и хърватски национален химн в рамките на различните модификации на Югославия или химн
на Украинската ССР в рамките на Съветския съюз. Типичен пример за национален химн без държава е
израелската песен Hatikvah (Надежда), провъзгласена от Първия ционистки конгрес през 1897 г. за еврейски
химн. След създаването на държавата Израел от 1948 до 2004 г. песента се изпълнява като национален химн, но
официално е обявена за държавен химн със санкция на Кнесета едва през 2004 г.
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нейната държава. В този смисъл химните представляват въобразена реалност от най-висш
абстрактен порядък, която, способствайки „миналото да присъства в настоящето” (Нора
2004а: 63), осигурява националната приемственост.
Пиер Нора посочва, че „чувството за приемственост се обвързва с определени
места” (Нора 2004а: 35) и дефинира като места на паметта „всяка показателна единица от
материален или идеен порядък, която волята на хората или въздействието на времето са
превърнали в символен елемент от мемориалното наследство на която и да е общност” (Нора
2004б: 19-20). В тезисната си статия към колективното изследване Места на паметта,
озаглавена Между паметта и историята. Проблематика на местата, френският историк
разграничава историята, която е „неизменно проблематично и непълно възстановяване на
това, което вече го няма” (Нора 2004а: 38), от паметта, която е носена „винаги от живи
групи (хора)”, „развива се постоянно” и е „отворена към диалектиката на спомена и
амнезията” (Нора 2004а: 37). Именно поради това в места на паметта се превръщат преди
всичко патриотичните песни, които успяват да запазят функционалната връзка между
история и памет, в които споменът се предава от поколение на поколение и в които „се
наслагват две категории реалност: една осезаема и доловима, повече или по-малко
материална реалност, (...) и една чисто символна реалност, натоварена с история” (Нора
2004б: 19).
Настоящите бележки целят да разгледат различните украински химни като
места на паметта и да разкрият трансформирането на утвърдени чужди и предишни родни
химнични текстове и мелодии в свои и/ или нови места на паметта. Създадените да
обслужват тоталитарните режими държавно-партийни химнични версии са представени като
социалистически „петна“ в историята на Украйна.
Дългото съжителстване на украинците в многонародностни държавни
структури, в които те не са народът хегемон, се отразява и върху техните национални и
държавни химни. От написването и публикуването на оригиналното стихотворение, въз
основа на което е създаден настоящият химн на Украйна, до неговото необратимо налагане
като национален и държавен химн изминават цели 140 години. В исторически план т. нар.
социалистически химни на УССР функционират по-отрано и по-продължително от сегашния
официален химн, затова изложението ще започне с тях.
След абдикацията на император Николай Втори и Октомврийския преврат
през 1917 г. държавният химн на Русия Боже, Царя храни! се деактуализира и за временен
химн на Съветска Русия се използва песента Рабочая Марсельеза (1917–1918), чиито стихове
под заглавие Новая песня са написани през 1875 г. от народника-социалист Пьотр Л. Лавров
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(1823–1900), а музиката е заета от оригиналната Марсилеза (1792) на Клод Жозеф Руже де
Лил. Обективни и субективни (песента не е харесвана от Ленин) причини налагат от 1918 г.
за химн на страната на съветите да бъде използвана руската версия на Интернационала на
Южен Потие. По заръка на Сталин и под негово пряко наблюдение обаче през 1944 г. Сергей
Михалков (1913–2009) и Г. А. Ел-Регистан (псевдоним на Габриел Ал Уреклян (1899–1945)
създават Държавен химн на СССР (1944–1991). Именно по образец на двете версии на този
химн са създадени двата варианта и украинския соцхимн.
По инициативата на централното партийно ръководство на СССР в периода
1944–1952 г. всяка съветска република създава свой национален химн. Т. нар. републикански
химни са производна конфекция на Държавния химн на СССР от 1944/1977 г. и неизменно
освен името на съответния народ и необходимия минимум местна специфика, съдържат
имената на Ленин и Сталин, освободителната и ощастливителна роля на Русия, дружбата
между руския и другия народ „на веки веков”, общия път към комунизма и величието на
Съветския съюз. Най-често националното в „националните“ химни се съдържа в местния
език, на който е написан текстът на съответния химн. Известно „отклонение” от шаблона е
химнът на Грузинската ССР, в който присъстват стиховете „Ты [Грузия] дала миру великого
Сталина/ Разрушителя рабства народов”. Подобни химни са създадени в Румънската Народна
Република44 и Народна Република България. Текстовете на тези химни, известни като
„сталинска версия”, след развенчаването на култа към личността на Сталин в периода 1956–
1978 г. са редактирани с цел заличаване на името на бащата на народите, след чиято смърт
съветските химни се трансформират от култоцентрични в партоцентрични. В това отношение
не правят изключение и двата варианта на химна на Украинската ССР.
Стиховете на първичната версия на химна на социалистическа Украйна са
написани от поета Павло Тичина (1891–1967) през 1949 г. и в перспективата на далечното и
съвсем

44

близко

политическо

минало

и

настояще

представляват

най-демагогската

В първия румънски соцхимн (1953–1977) присъстват партията, социализмът и Ленин,

но липсва името на Сталин, а във втория (1977–1990) – остават обединеният от партията,
социализма и комунизма народ и някои румънски соцреалии. В Унгария са правени два
безуспешни опита да се създаде нов соцхимн или да се замени старият с друга песен.
Единственото, което успяват да постигнат комунистическите власти, е през периода 1949–
1956 г. унгарският държавен химн, започващ с думите „Бог да благослови Унгария”, да се
изпълнява без думи. Без думи през периода 1956–1977 г. се изпълнява и Държавният химн на
СССР.
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интерпретация на руската и съветската политика спрямо украинците. В началото на песента
се разказва как Украйна е намерила щастието си в Съветския съюз:
Живи, Україно, прекрасна і сильна,
в Радянськім Союзі ти щастя знайшла,
в който е равна сред равни и свободна сред свободни:
Між рівними рівна, між вільними вільна,
під сонцем свободи, як цвіт, розцвіла.
Припевът на химна възхвалява Съветския съюз – родината на „народите
братя” и вечното място на Украйна в Съюза. Успехите на украинците са резултат от дружбата
им с руския народ, който е техен брат и другар, светлите идеи на Ленин и мъдрото
ръководство на Сталин, който ще изведе Украйна до нови висини:
I Ленін осяяв нам путь на свободу,
і Сталін веде нас до світлих висот.
Промените направени (едва) през 1977 г. в Държавния химн на СССР
рефлектират и върху украинския, от който през 1978 г. чрез стихо-хирургическата операция,
извършена от поета Микола Бажан (1904–1983), са отстранени името и значението на Сталин.
За да не бие на очи промяната, в припева са извършени козметични размествания на изрази, а
в последния куплет – същностни идеологически промени. Последните три стиха на припева:
Слава Вітчизні народів-братів!
живи, Україно, радянська державо,
возз’єднаний краю на віки-віків!
са прередактирани в:
Слава Вітчизні на віки-віків!
Живи, Україно, радянська державо,
в єдиній родині народів-братів!,
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с което може би се смекчава вечността на Съюза, оприличен на „семейство
на народи-братя”45. Най-важната промяна се съдържа в последния куплет, в който
едноличното водачество на Сталин („Сталін веде нас до світлих висот”) е заменено с
колективната ръководна роля на ленинската партия:
В свет коммунизма – величественное будущее
нас Ленинская партия мудро ведёт.
Въпреки явната смяна на идеологическата парадигма от култ към
колективизъм и партоцентризъм, като цяло химнът е повече възхвала на СССР, отколкото на
Украйна, което потвърждават двусмислените първи два стиха на двете редакции на химна на
УССР („Слава Союзу Советскому, слава!/ Слава Отчизне на веки веков!) – идея, която много
по-ясно и искрено изразява припевът на популярната естрадна песен Мой адрес – Советский
союз на вокално инструменталния ансамбъл Самоцветы:
Мой адрес – не дом и не улица,
мой адрес – Советский союз,
изпълнявана по времето на десталинизираните съветски химни...
С разпадането на СССР и обявяване на държавния суверенитет на Украйна се
обезсмисля нейният социалистически химн и започват опитите за реставрация на
патриотичната песен Ще не вмерла Україна, която в хода на времето от патриотична песен
израства до неофициален национален химн, а по време на краткотрайната Украинска
република (1918–1920) има, макар и неофициален, статут на държавен химн.
Текстът на настоящия химн на Украйна Ще не вмерла Україна (Украйна още
не е загинала) е съставен въз основа на едноименното стихотворение на Павло Чубински
(1839–1884), което скоро след публикуването му през 1863 г. се превръща в популярна
патриотична песен, притежаваща потенциала на национален химн. Въпреки че не е
утвърдена официално, песента е химн на Украинската република, а от 2003 г. насам първата
строфа на оригинала е държавен химн на Украйна.

45

Всъщност, е трудно да се прецени откъде се излиза по-лесно от държавата или от семейството...
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Текстът на Чубински, подобно на създаването на Još Hrvatska ni propala, е
силно повлиян от Мазурката на Домбровски, известна като Песен на полските легиони в
Италия и най-вече – като Още Полша не е загинала („Ще не вмерла Україна, и слава, и воля”)
и панславянския химн Хей, Славяни (1834) на словака Самуел Томашик (1813–1887) („Гейгей, браття миле,/ нумо братися за діло”). Стихотворението на Чубински с течение на времето
е значително променено. Отпадането на имената на украинските исторически личности:
Наливайко, Залізнякъ и Тарас Трясило
кличуть насъ изъ-за могилъ на святеє діло,
на московците като поробители:
Ой, Богдане, Богдане, славний наш гетьмане,
на-що віддавъ Україну москалям поганим?!
и на славяните като побратими са компенсирани с допълнително въведени
географски маркери, очертаващи територията на страната: („Чорне море ще всміхнеться, дідДніпро зрадіє”, „За Карпати відіб'ється, згомонить степами”). В крайна сметка в химна остава
оригиналният първи куплет, който декларира, че Украйна с нейната слава и воля няма да
загине, че нейните неназовани врагове ще изчезнат „як роса на сонці”, и че „Душу й тіло ми
положим за нашу свободу”.
Чрез химна си украинците се възприемат като млад народ, идентифициращ се
с казачеството („І покажем, що ми, браття, козацького роду”), който желае да бъде господар в
родината си („Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці”). Химнът е надежда, че украинците ще
станат такива, каквито искат и заслужават да бъдат. Той е своеобразно бъдеще в миналото,
някога въобразено, а през 21 век необратимо превръщащо се в реално място на паметта на
осъществяващите се национални украински въжделения.
Как изглеждат украинските химни в славянски контекст? В монографията
„Музиката на европейския национализъм“ Филип Бохлман поставя риторичния въпрос:
„Какво е национално и какво не е в националните химни?“ (Bohlman 2004: 154). Миграцията
на теми, лайтмотиви и мелодии е типично за повечето европейски държавни химни и
повечето славянски химни са част от тази тенденция. Прегледът на славянските национални
и държавни химни показва, че между хронологията и типологията на редица от тях
съществува видима зависимост. Типологическите сходства са резултат от преки или
опосредствани словесни и музикални контакти и влияния, стимулирани от идентичното
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обществено развитие на приемащата и предаващата страна. Като цяло трансформирането на
чуждото в свое се извършва по правилата на литературната контактология, според които
решаваща роля в рецепционния процес играе приемащата страна. Моментната ситуация и
стратегическите интереси на съответния славянски народ (или на неговия елит) способстват
чрез алгоритма: харесване, приемане, адаптиране и усвояване възприетото „чуждо“ да се
превърне в „свое“ и с течение на времето да се утвърди като изконно място на националната
памет.
В европейски и световен контекст съдържанието и музиката на първия
европейски държавен химн – английската песен Боже, Краля пази, пряко или косвено
стимулира създаването на всички монархически химни. Английският химн God, Save the King
(1745) e първообразецът на руския Боже, Царя храни!, който от своя страна повлиява
написването на псевдополския химн на Конгресното кралство Pieśń narodowa za pomyślność
Króla [Песен за благополучието на Краля], българските варианти на Боже, Царя храни и
Химн на Негово Величество Царя, а до известна степен и на сръбския химн – Bože pravde
(Боже справедливи). В славянски аспект обаче най-силен „импакт фактор“ притежава
полският военен марш Още Полша не е загинала (1797), който подбужда създаването на
панславянския химн Хей, Славяни (1834) на словака Самуел Томашик (1813–1887), а също
така и на Još Hrvatska ni propala и украинската Ще не вмерла Україна.
Оригиналният текст на украинския химн възниква след полския (1791),
чешкия (1834), хърватския (1835); едновременно с черногорския (1863) и преди химните на
останалите славянски държави.
В исторически план украинците в продължение на векове се намират в
пределите на двете регионални суперсили – Руската империя и Полско-Литовската
жечпосполита. По времето на създаването на текста на сегашния украински химн и поляците,
и украинците не притежават свой национален суверенитет, докато имперска Русия е в своя
политически и териториален апогей. Фактът, че изразеното от Павло Чубински украинско
обществено самосъзнание в средата на 19 век гравитира към поляците (които в миналото
също са били поробители на украинците), а не към свободната и могъща Русия, говори, че
някогашните украинци също са се стремели към демокрация и децентрализация.
Направеният преглед показва, че славянските патриотични песни стават
химнични места на паметта само тогава, когато миналото и настоящото възприятие се
пресичат и дори съвпадат, когато историческият художествено музикален факт се е
превърнал в памет, „носена от живи групи хора”.
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Специално създаваните и променяни химни за нуждите на тоталитарните
социалистически държави са култо- и партоцентрични, а в редица случаи и омаловажаващи и
обиждащи националния суверенитет. Техният отявлен партоцентризъм и съветизъм,
демонстрират неравностойността на гражданите в държавата, което неминуемо предопределя
невъзможността словесно-музикалният държавен символ да стане консенсусно място на
паметта. В този смисъл и двете версии на социалистическия републикански химн на Украйна
представлява по-скоро петно в историческата памет на народа, отколкото естетизиран
символ на националното единство.
Фактът, че в дългосрочен план само Полша, Чехия, Словакия, Сърбия,
Хърватска и донякъде Украйна не сменят държавните си химни, свидетелства, че
националният облик и естетическата самопредстава за него се формират през епохата на
Възраждането и преди да се превърне в трайно общо място на националната памет се предава
и препредава от поколение на поколение, всяко едно от които се идентифицира с утвърдения
текст. Славянският обществен и литературен етноцентризъм по време на Възраждането е
най-благодатната почва за създаване и утвърждаване на национални химни. Този тип химни
възникват като патриотични песни, които с течение на времето прерастват в национални, а с
възстановяването или основаването на държавността по естествен начин придобиват статут
на държавни химни и консенсусни места на националната памет.
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АКТУАЛНОСТ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕТО „ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ
ЛИТЕРАТУРИ” В СЪВРЕМЕННИЯ ЛИТЕРАТУРЕН КОНТЕКСТ
Ани Бурова
Annotation: The article comments the sustainability of the definition "Eastern European
literatures" in the contemporary literary context. The paper investigates whether a constantly topical use of the
definition is a consequence of stereotypes and steady foregoing expectations towards the literatures it relates to or it is a
result of a really existing, recognizable today specific literary tradition.
It also comments to what extent the use of the definition represents an imposing of stereotypes
and easy categorizations, and to what extent the defence of the specific character of the Eastern European literary
tradition is a resistance to the inclination to unification inherent for modern culture. The interpretation is based mainly
on the works of contemporary Eastern European authors, written about 2000, where the examined concept have been
discussed.
Keywords: Eastern European literature, modern literature, literary tradition, stereotype.

В есето на украинския писател Юрий Андрухович „Централно-източна
ревизия”

се

съдържа

епизод,

описващ

дискусия

между

източноевропейски

и

западноевропейски интелектуалци, състояща се в началото на 90-те години на XX в. „За кой
ли път наблюдавах поредната и типична среща... – споделя повествователят. – Ставаше дума
за изясняването на изключително важни неща според тях: за „падането на Стената и за
културата без граници”, за „сближаването и противопоставянето на манталитетите”, за
„новите дрехи на старите национализми”, за „духовната архитектура на Европа през третото
хилядолетие”... (Андрухович 2007: 32). Епизодът звучи анекдотично и не е случайно, че
съответната глава в есето носи заглавието „Фейлетон”. Дискусията е описана като смесица от
модни интелектуални клишета и сблъсък на стереотипи, макар целта й всъщност да е тяхното
преодоляване. Разговорите – на тази конкретна среща и на многото подобни, както внушава
Андрухович – повтарят едни и същи тези и се оказват безплодни. В крайна сметка (понеже
отношението и тонът на участниците всъщност са доброжелателни, а и целта на начинанието
е сближаването и опознаването, а не сблъсъкът и противопоставянето) дебатите приключват
примирително:

„От

терминологичната

страна

на

несъгласуваност,

модераторите
за

изскачаше

неточността

на

спасителната
синхронните

мисъл

за

преводи,

за

необходимостта да се разбираме на лош английски, после някои от по-старите, които и без
това нищо не схващаха, започваха да убеждават останалите в правото на всеки да има
собствено виждане и че различните мнения били интелектуалното богатство на света. За
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заключителната вечеря е достатъчно да кажем, че всичко се донапасваше” (Андрухович 2007:
33).
Есето на Юрий Андрухович е показателно за устойчивостта на
антиномията „запад – изток” в контекста на европейската култура. В съвременната ситуация
на интензивен междукултурен диалог и в среда, доминирана от преводната литература,
определението „източноевропейски литератури” продължава да е актуално, а рефлексът
произведенията, създадени от автори от Източна Европа да бъдат вписвани в определена
традиция при появата им на чужд език и при възприемането им в чужда културна среда се
оказва стабилен и не дава признаци да отслабва. В критическата им интерпретация доминира
призмата, акцентираща върху принадлежността към тази културна традиция или поне
очакването да носят приписваните й белези. Съществуват издателства и издателски
поредици, специализирани в издаването на източноевропейски литератури. Това специфично
обособяване очевидно говори за възприемането на източноевропейската традиция като
разпознаваема, важна и ценна, но също така и като крехка или уязвима, щом се нуждае от
него.
Дали вписването на книгите и авторите, идващи от източноевропейските
страни, в точно определен контекст е следствие от действието на стереотипи, от улесняващия
рефлекс на предварителните очаквания и на класификациите, обслужващи функционирането
на книжния пазар, или има своите основания в реалното съществуване на литературна
традиция, разпознаваема чрез художествени и тематични белези и определени представи за
литературата? Проблемът има множество аспекти, но настоящият текст се спира преди
всичко върху начините, по които е интерпретиран от самите източноевропейски автори в
техните произведения. Оказва се, че темата присъства доста интензивно в съвременната
проза. Сюжетът за писателя, който се сблъсква със стереотипа за източноевропейската
литература, попада в него или пък отстоява тази своя принадлежност се очертава като
типичен през последните десетилетия – вероятно защото произтича от актуалната
литературна действителност, но и защото за съвременната литература са присъщи подобни в
същността си металитературни тематизации.
В контекста на тази тенденция създадената в есето на Андрухович картина
на затрудненото, сковано от стереотипи общуване между източно- и западноевропейски
интелектуалци и писатели не е изключение – тя е по-скоро представителна за начина, по
който мнозина източноевропейски автори възприемат и описват присъствието си в
съвременната литература. Сходен епизод откриваме например в есето на поляка Анджей
Сташук „Корабен дневник”. Тук действието се развива в рамките на писателски семинар,
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където американските автори се стремят да обяснят на източноевропейските „как се
разказват ясни и завладяващи сюжети”. Полският им колега обаче, въпреки добросъвестните
си усилия, не успява да приложи съветите им: „Бог ми е свидетел, че се стараех да схвана
метода, но собственото ми повествование се разкъсваше между пръстите ми... а те от време
на време ме питаха защо героят ми не се променя, защото в края е същият както в началото”
(Stasiuk 2009: 114). Героят на Сташук не е в състояние да обясни разказите си на
американските си колеги, но историите му намират отзивчиви и разбиращи слушатели сред
унгарските писатели – тоест, сред други източноевропейци – които не питат за характера на
героя, а се интересуват от онова, „което се случва зад гърба му”.
Още една сходна интерпретация на темата можем да открием в есето на
чешкия писател Яхим Топол „Супермаркет на съветските герои”. В него се съдържа епизод,
чийто герои са тримата писатели, за които става дума тук – самият Яхим Топол, Анджей
Сташук и Юрий Андрухович. Откъсът разказва за съвместно литературно четене на тримата
пред берлинска публика. В отзивите, които се появяват в пресата след това, се говори за
„мъдреците от Изтока, варвари пред портите и подобни. Хумор, така да се каже” (Topol 2007:
8). Очевидно тримата автори са посрещнати с одобрение или дори възторг, но реакциите
спрямо текстовете им произтичат и от предварително очакване, от предзададено клише за
характеристиките на източноевропейския творец и на създаваните от него произведения. От
своя страна пък тримата писатели се сплотяват в общата си, споделена източноевропейска
идентичност – „Ние сме писатели, които се подкрепят”, пише с автонасмешка Топол (Topol
2007: 8).
Показателно е, че и трите цитирани произведения се появяват около 2000 г.,
тоест, в период, когато тенденциите във възприемането на източноевропейските литератури,
настъпили след преломната 1989 г. и падането на Берлинската стена, са вече установени и
ясно видими. В този смисъл подобни творби пресъздават опита на източноевропейския
писател в създалия се нов литературен контекст на прелома на XX и XXI век. (Впрочем, една
от важните черти на типологическо сходство между произведенията, принадлежащи към
разглежданата тук тематична тенденция, е тъкмо автобиографичният характер, както
проличава и от сюжетите на споменатите по-горе есета.) Не е случайно също и че авторските
биографии на коментираните тук писатели са твърде близки – Юрий Андрухович, Анджей
Сташук и Яхим Топол са представителни фигури на авторското поколение, формирано на
прелома между тоталитарния и посттоталитарния период; от началото на 90-те години на
миналия век насам те се налагат като авторитетни имена в родните си литератури, а извън
границите им – и като знакови за съвременните източноевропейски литератури творци.
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Както е видно от есетата на Андрухович, Сташук и Топол, сюжетът за
стереотипите и сблъсъка с тях е показан преди всичко в ироничен – или по-точно
автоироничен – план. Отвъд комичните детайли обаче тези произведения представят темата
като комуникативен, всъщност по-скоро когнитивен проблем между представителите на
литературата от източната и западната част на континента. Очевидно става въпрос за
разминаване между два типа мислене за литературата, за противоположни разбирания за нея,
които й приписват различен статут и функции. Това противоречие е често коментирано в
прозата на хърватската писателка Дубравка Угрешич. При нея появата на подобна
проблематика е съвсем логична - емигрантската й позиция (тя напуска родината си в
началото на 90-те години на миналия век, в разгара на войните в бивша Югославия)
превръща темите за идентичността, но и за стереотипите в централна за творчеството й;
освен това от близо две десетилетия в произведенията си тя изследва промените в статута на
литературата в съвременния културен контекст. В есеистичната й книга „Четенето
забранено”, също издадена на прелома между XX и XXI век, се съдържа епизод, в който
идващ от Източна Европа автор е запитан какво работи. На отговора му, че е писател,
събеседникът отвръща: „Я, какво съвпадение! И нашата десетгодишна дъщеря тъкмо
завършва романа си. И издател си имаме!” (Угрешич 2002: 96). Непривичната за героя
ситуация, в която авторитет на писател има всеки, който пише, пък било то клюкарска
колонка, книга с рецепти или в някой от жанровете на масовата литература, го оставя
потресен, обиден и безпомощен. Дубравка Угрешич обобщава ситуацията на автора,
попаднал в литературния свят отвъд границите на родината си след преломната 1989 г., така:
„За вече оформения източноевропейски писател, който, докато се усети, се оказа в западния
литературен пазар, най-големият шок дойде от липсата на каквито и да било литературноценностни критерии. Защото ценностните критерии бяха капиталът, който нашият
източноевропеец най-грижливо къташе през целия си литературен живот. И тогава изведнъж
се оказа, че капиталът му не струва и пукната пара. [...] За източноевропееца срещата с
литературния пазар беше интимен трус от най-висока степен, загуба на почвата под краката,
смъртоносен удар по писателското его” (Угрешич 2002: 95 - 96 ).
Всъщност

сблъсъкът

на

тези

две

противоположни

представи

за

литературата е не толкова регионален (между изтока и запада), колкото темпорален. Поради
факта, че се развива в рамките на социалистическата държава, литературата в страните от
Източна Европа до много по-късно запазва идеята за мисия и послание, които надхвърлят
функцията просто на четиво или забавление, а оттук – и по-високия си обществен авторитет.
Особено неофициозната литература, която представлява алтернатива на идеологическото
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клише, е възприемана като източник не само на важни смисли, а и на етически критерии в
един свят на идеологическото безсмислие и на сгрешените морални норми. Ако съдим по
написаното от източноевропейските писатели, рязко променената ситуация след падането на
Берлинската стена ги поставя в сложно положение – дава им както неограничена свобода в
избора на теми и художествени почерци, така и възможността творбите им да излязат отвъд
границите на родните им литератури, но същевременно ги поставя в конкурентната среда на
един различен литературен свят, доминиран от неочаквани за тях закони и критерии, в който
доскоро присъщият за родните им общества статут на литературата отдавна се е променил
под напора на масовата култура.
Същинската сложност на ситуацията обаче произтича от парадокса, че при
все това „на запад” съвременните източноевропейски книги и автори биват посрещани с
очакването да отговарят на определена представа, която предполага, че те неизменно
принадлежат на традиция, обвързана с идеята за „високата” култура. Според тази представа
източноевропейските произведения неминуемо съдържат важни, „екзистенциални” проблеми
и са свързани с набор от сериозни теми като паметта, идентичността и т.н. Немската
публицистка и редакторка Катарина Раабе, работила за някои от най-авторитетните
германски издателства, публикуващи източноевропейски творци, пише, че в началото на 90те години на миналия век очакванията за появата на „големите романи”, които да опишат
европейския опит от втората половина на XX в. или прелома, настъпил след 1989 г., са
насочени именно към авторите от бившите социалистически страни. В студията си „Когато
мъглата се вдигна. Литературата на Източна Европа след 1989 г. през очите на Запада”46
Раабе посочва редица източноевропейски автори, които в романите си успяват да изговорят
това травматично минало и динамично настояще на континента (между тях впрочем тя
нарежда и коментираните в настоящия текст Яхим Топол и Юрий Андрухович), но също така
отбелязва, че въпреки безспорната си значимост никоя от тези книги не се превръща в
бестселър. Явно тези произведения, независимо от художествените си достойнства, са
обречени да останат оценени само в тесния кръг на професионалната или поне изкушената
публика и са по презумпция некомерсиални.
На какво се дължи противоречивата ситуация, в която се озовават
източноевропейските литератури в края на миналия век? Очакванията към тях са очевидно
наследени от предходния период, преди 1989 г., когато малкото книги, преминали Желязната
завеса (преди всичко творби на емигранти или дисиденти), са възприемани не само като
46
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художествен факт, а и като историческо свидетелство и морален жест. Чисто литературният
интерес към тях трудно може да бъде отделен от интереса към политическите реалности.
„Когато човек изследва начина, по който източноевропейската литература е била представяна
преди 1989 г., става ясно, че независимо от стила или темата на авторите, книгите им са
пускани на пазара като политически текстове”, пише славистът Андрю Вахтел (Вахтел 2007:
77). Ситуацията в края на миналия век е силно променена, но рефлексът от художествените
текстове да се очаква не само литературно преживяване, но и обяснение за историята остава.
„Литературата от страните от Източна Европа се възприемаше основно като документ. –
пише Катарина Раабе за ситуацията през 90-те години на XX век. – Читателите отделяха
внимание и на стила, но все пак основно се интересуваха от информацията. (...) Ставаше
въпрос за тежестта на историята, за историята, която можеше да бъде разказана едва сега,
след като тези страни се бяха освободили от монопола на Партията. В това отношение от
литературата се очакваше много” (Raabe 2013: 318).
Изглежда,

че

сложността

на

контекста,

в

който

се

озовават

източноевропейските литератури през последните десетилетия, се формира от паралелното
въздействие на два взаимно усложняващи се фактора – те са поставени в общата конкурентна
среда, но едновременно с това и пред очакването да отговорят на определен стереотип.
Същевременно завръщането им в общоевропейския контекст след 1989 г. ги лишава от онази
„екзотика” на свидетелство от един непознат свят, което неминуемо води до спад на интереса
към тях сред чуждата публика. Трудно можем да си представим, че днес с някой
източноевропейски писател, независимо от качествата на творчеството му, би се повторила
ситуацията с емигранта Милан Кундера от 80-те години на миналия век, когато се появяват
два сборника с текстове на някои от най-значимите световни писатели, посветени на прозата
му (между авторите в тях са И. Калвино, Ф. Рот, Д. Ъпдайк, Д. Лодж, О. Пас, К. Фуентес, Е.
Л. Доктороу и др.). Накратко, върху творбите на съвременните писатели от Източна Европа
продължава да се проектира очакването да носят белезите на определена литературна
нагласа, пребивавайки обаче в конкуренция с произведенията на авторите от останалата част
на Европа и изобщо на света, без вече да могат да разчитат на предимствата на „екзотиката”,
на принадлежността си към някаква различна другост. Или, както се изразява един герой на
Дубравка Угрешич в „Четенето забранено” – издател, който обяснява на писателка отказа си
да публикува книгата й – „Източноевропейците вече не са на мода” (Угрешич 2002: 32)47.
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Същевременно обаче идеята за наличието на източноевропейска традиция е
представена по нееднозначен начин в творбите на писателите от региона. От една страна, тя е
коментирана като клише, което ограничава възприемането на произведенията в определени
рамки и очаквания. От друга страна при много от разглежданите автори имплицитно или
експлицитно се отстоява нейното съществуване и принадлежността на собствените им
произведения към нея. Ако обобщим приписваните ù характеристики, тя е неразривно
свързана с паметта и черпи идентичността си от нея, стремейки се да изговори личностния и
общностен опит от миналото и съвременността. (В „Централно-източна ревизия” в основата
на непреодолимото разминаване между „западната” и „източната” гледна точка е тъкмо
отношението към историята – за идващите от западната част на континента, определени от
Андрухович като „извънисторически щастливци”, паметта за миналото е излишно бреме, за
източноевропейците – „историоцентрични нещастници” – тя е център на човешката и
културна самоличност.) Тоест, източноевропейската литература е разпознаваема през
художествени характеристики и доминиращи теми, но преди всичко през самото разбиране за
смисъла и статута на литературата, и възприема самата себе си като сложна, смислово
дълбока и многопластова. Изглежда странно, но ситуацията сякаш твърде малко се е
променила от средата на XX до началото на XXI век – почти по същия начин и със същите
затруднения през 50-те години на миналото столетие полският емигрант Чеслав Милош се
старае да обясни източноевропейската идентичност пред Запада в класическата вече книга с
есета „Моята Европа”. В сблъсъка си с взаимната непроницаемост между европейските
Запад и Изток Милош определя опита си като „проповед на мисионер сред диваци” (Милош
2012: 21). „Никога няма да ни разберете”, казват източноевропейските интелектуалци и
писатели на западните си колеги в спора, описан от Юрий Андрухович в „Централно-източна
ревизия”, изразявайки повече от пет десетилетия по-късно същото усещането за
недоразбиране, разминаване и неспособност за вникване в творчеството им.
Въпреки че – както е видно от разглежданите текстове – много от авторите
споделят тази литературна идентичност и се причисляват към нея, не липсват и нейни
критични опоненти. Един от типичните примери в това отношение е чешкият прозаик Михал
Вивег с есето си „Как се става чешки писател лесно и бързо” (отново издадено през
междувековната 2000 г.). Там авторът-източноевропеец е описан като жертва на собствените
си литературни предразсъдъци – той е „намусен и сърдит”, уверен, че „истинският” творец
публикуван едновременно на няколко европейски езици беше голяма новинарска сензация, днес появата на нови
творби от региона едва се забелязва. Освен това за източноевропейските писатели става все по-трудно да се
доберат до аудиторията на Запада, особено до английски говорещите читатели” (Вахтел 2007: 77).
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„бива легитимиран от две неща – бедност и неуспех” (Вивег 2003: 12-13). В саркастичния и
преувеличено гротесков прочит на Вивег типичната представа за източноевропейската
литература е видяна като предразсъдък, като „мит”, който обрича писателя на провал. За
Вивег изходът е в преодоляването и скъсването с това анахронично според него разбиране за
литературата. Явно обаче подобен избор не гарантира непременно успех – защото, както
видяхме, чуждата публика често иска да разпознае в източноевропейските творби чертите на
тъкмо тази представа за художествения текст, която Вивег отхвърля.
Видно

е,

че

ситуацията,

в

която

се

намират

съвременните

източноевропейски литератури, е противоречива, но противоречиво е и отношението към
това определение от страна на самите техни автори. Възприемането на произведенията им в
немалка степен е във властта на стереотипите, на оптиката на „западния” читателски (или
критически) поглед, който проектира върху тях собствените си предварителни нагласи и
очаквания. Едновременно с това обаче текстовете на източноевропейските творци често
подчертават принадлежността си към една собствена, специфична културна генеалогия. Така
в тези произведения могат да бъдат разчетени две взаимоизключващи се тенденции – от една
страна, съпротива срещу унифициращата мощ на предпоставените стереотипи, от друга –
доброволното

вписване в определението

„източноевропейски литератури”. В тази

идентификация собствената традиция е възприемана и описвана като различна, разминаваща
се с доминиращите в съвременния литературен контекст представи. В този смисъл
отъждествяването с нея представлява средство за дистанциране и съпротива срещу
закономерностите и конвенциите на днешната литературна среда, схващано е като търсене на
тяхна алтернатива.
Оказва се, че определението „източноевропейски литератури” е натоварено
с различни и разнопосочни смисли и функции. Вероятно именно на това се дължи
устойчивата му актуалност, както сигурно и перспективата тя да не намалее в близкото
бъдеще.
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РЕЛІГІЙНІ ОБРАЗИ ЯК РЕПРЕЗЕНТАНТИ ХУДОЖНЬОІДЕОЛОГІЧНИХ ЦІННОСТЕЙ СУЧАСНОГО ПОКОЛІННЯ
(НА МАТЕРІАЛІ ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТІВ)
Інна Літвінова
Abstract: The paper investigates the characteristics that are part of the poetic concept “religion”
as a voice of an artistic-ideological world of members from the modern generation. The religion is one of the
determinant visions of Ukrainians. Whereas every epoch has its own artistic and ideological principles, religious
characters and motives transform semantically. The analyses of these transformations will show the aesthetic values of
the epoch and the special characteristics of worldview of the generation.
Keywords: poetic speech, language concept, religious characters, discourse, figure of speech.

Одним із шляхів вивчення особливостей менталітету нації через мову є
дослідження концептів – ментальних утворень, що вбирають і транслюють певний
культурний контекст з усім розмаїттям супровідних значень, уявлень та асоціацій і мають
вербалізоване вираження. Концепти в сукупності створюють концептуальну картину світу
нації.
Перспективним

у

визначеному

напрямку

вважаємо

дослідження

концептосфери поетичного мовлення, яке за своєю специфікою містить образи, створені
на межі свідомого та підсвідомого, а відтак дозволяє робити спостереження щодо
світобачення як окремої особистості, так і представників конкретного покоління.
Як і в загальноєвропейській концептуальній картині світу, одним із базових
концептів українців є релігія. Відтак у творах української літератури різних періодів
представлено велику кількість релігійних образів і мотивів. Кожне покоління має особливі
стосунки з Богом, специфіку яких можна простежити через інтерпретації релігійних сюжетів
та образів. Відтак вивчення поетичного мовлення представників різних епох у визначеному
аспекті дозволяє глибше осягнути філософію конкретного покоління.
Функціонування релігійних образів у поетичних текстах української
літератури різних періодів повсякчас привертає увагу дослідників, зокрема їхні особливості
вивчали І. Дзюба, М. Жулинський, М. Ільницький, М. Кодак, І. Огієнко, В. Русанівський,
Л. Ушкалов, М. Філон, Д. Чижевський та інші. До вивчення українського поетичного
мовлення ХХ століття щодо визначеної теми зверталися О. Барабанова, Ю. Браїлко,
П. Водяна, Л. Лебединцева, Т. Мельник, В. Назарук та ін. Попри це, відчутний брак подібних
досліджень щодо поезії кінця ХХ–початку ХХІ ст., якa, на наш погляд, засвідчує доволі
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суперечливі стосунки з Богом представників зазначеного покоління, адже триває активна
фаза його реабілітації після тривалого періоду активного знищення. Усе це зумовлює
актуальність нашої роботи.
Період кінця ХХ–початку ХХІ століття ознаменувався низкою соціальних
змін в Україні, які зумовили докорінну трансформацію релігійної свідомості українців.
Простежимо еволюцію релігійних символів у поезіях деяких представників сучасної
української поезії. Матеріалом для аналізу довільно обрали збірки українських поетів, чию
творчість, на наш погляд, можна вважати показовою на сучасному етапі – С. Жадана,
К. Мордатенка, Ю. Іздрика, О. Ірванця, О. Коцарева, С. Осоки.
Оригінальність та неповторність інтерпретацій релігійних образів і мотивів
у поезії сучасників зумовлюється насамперед тим, що йдеться не стільки про реінтеграцію
релігійного дискурсу, скільки про динаміку культурних епох. Стосовно аналізованої поезії
можемо досить умовно говорити про тяглість релігійних образів, адже подекуди вони мають
абсолютно нове семантичне наповнення й засвідчують злам світоглядних орієнтирів.
Визначальною рисою релігійних образів сучасної поезії, на наш погляд, є
змішування різних дискурсів, зокрема релігійного та побутового, і створення на їхньому
перетині нетипових образів, що, власне, представляють нову реальність з новим Богом, який
не викликає сліпого поклоніння і позбавлений пафосу. Саме такий Бог вималюваний у поезії
С. Жадана: «Спаситель – він не зважає на шкіру, він зважає на солідарність і чесність.
Спаситель дбає про коріння й листя, Спаситель рухає череди й хмари, щоби ми з тобою не
загубилися, міняючи гостели й вуличні бари. Він спиняє смарагдову кров у венах, врівноважує
всі виробничі тарифи, і тютюн йому залягає в легенях і росте собі, як коралові рифи. І все є
так, як повинно бути. Все трапляється і все буває. І серце його нас щоранку будить,
підтримує, змучує і убиває» (Жадан 2016: 69-70). Образ Бога утримується в традиційній
тональності, оскільки він дбає, допомагає, врівноважує тощо. Попри це, велика концентрація
побутової лексики в описі Божих справ (тарифи, тютюн, гостели, вуличні бари тощо) міняє
стилістику образу, наближує його до людей.
Аналогічна інтерпретація та механізм творення образу Бога в контексті:
«Господь стоїть із нами на пляжі. Стоїть між сухих, як пісок, арабів. Виловлює з хвиль
дітей і крабів» (Жадан 2016:66–67). Реальність Господа посилюється його присутністю серед
людей, на грішній землі, навіть на пляжі. Попри це, він виконує свою рятівну функцію,
позбавлений упереджень і забобонів, не маркований конкретною релігією.
Образи Бога та його апостолів із надмірно вираженою семантикою
реальності й буденності бачимо в поезії Ю. Іздрика: «Одна моя знайома пише вірші про
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Адама. Постійно пише про Адама, так наче він їй племінник, дядько чи ще бозна хто. Інша
розмовляє з Богом, немов з дільничим терапевтом. Аж заздрісно: звідки таке близьке
знайомство, звідки панібратство, поплескування по плечах серафимів, вишукування бліхув
ангельських крилах, витирання носа прабатькам (…) І згодом уже так: увімкнеш телевізор,
а там – Петро з Павлом готують плов по-узбецьки (…) Нещодавно один такий – крила з
кашміру, ошийник від бліх, бейджик на лацкані з біблійним ім’ям, усе, як належить – каже
мені нахабно так: «Свабодєн!» І я – не повірите – полетів!» (Іздрик 2008). Конотація образу
визначається взаємодією із побутовими реаліями: Бог порівнюється із дільничим терапевтом,
Адам – з дядьком чи племінником; аналогічний механізм метафор шукати бліхув ангельських
крилах та Петро з Павлом готують плов; просторічна лексика з вуст ангела тощо.
Відзначимо, що в наведеній цитаті образ Бога має належність до християнської релігії через
супровідні образи Адама та апостолів.
Сучасний Бог має людські вади, зокрема він палить: «так бронхітно
свистить у прокурених грудях бога» (Іздрик 2017: 22), а також не позбавлений честолюбства:
«бог уміє прийти непомітно але любить приколи безмірно і являється в синіх спалахах
у вогнях у бенгальських блискавках» (Іздрик 2017: 102). Максимальне «олюднення» образу
Бога підкріплене написанням відповідного слова з малої літери.
Гіпертрофовано товариські стосунки з Богом у поезії: «лиш там
трапляються дива де бог тримає паузу а ти мій пане не мовчав і чувся сильним перцем чого
ж морозитись почав сховавшись у гримерці? Господь з тобою боже мій – месія ти чи місія –
виходь не бійся будь як свій – я дам тобі амністію» (Іздрик 2017: 68). Функцію прощати
перебирає на себе ліричний герой, а Бог опиняється у ролі підсудного за те, що почав
морозитись, сховавшись у гримерці. Надмірно використані жаргонізми (сильний перець,
морозитися, будь як свій), а також юридична лексика (амністію) остаточно нівелюють
традиційне зображення Бога.
У побутовому ключі виписано також образ Богоматері в поезії С. Жадана:
«Матір Божа в зимових гетрах, курячи люльку, гріючи нерви, палила багаття на площах
гетто, розігріваючи дешеві консерви» (Жадан 2016: 69). Як сама ситуація (площі гетто,
багаття, дешеві консерви), так і образ Марії (зимові гетри, люлька) кидають виклик канонам
конфесійного стилю й максимально зближують реальний і божественний світи. Фактично
зміщуються акценти: не людина створюється за образом і подобою Божою, а навпаки.
Показово, що, попри олюдненість, Бог не втрачає своїх обов’язків.
Щоправда, діючи в умовах реальної дійсності, він позбавлений магічних властивостей, відтак
воля Божа – складна фізична справа: «Бої без правил – заробіток святих […] І молоді
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апостоли б’ються проти місцевих, себто проти чужих. І Ісусу теж намотують бинти на
кулаки, і виштовхують в коло, ніби у води ріки, і проти нього стоїть вантажник, і,
вітаючись, не подає руки. У коли Ісус падає на циркове сукно, коли зісковзує в пекло, кудись
на дно, тіло його стає ламке, мов хліб, а кров – суха, як вино» (Жадан 2016: 9). Образ Бога
позбавлений конотації вищості, святості через контекст (його виштовхують в коло, він падає
на циркове сукно) та супровідні образи (вантажник, що не подає руки). При цьому образ
утримується в межах релігійного дискурсу завдяки мотиву Причастя: тіло Боже – хліб, кров –
вино. Сцена Божого Суду в поезії теж осучаснена: «Вали їх, Спасителю, рань об них кулаки!
[…] І валить правим прямим просто під дих! За кожне із заподіяних ними лих!» (Жадан 2016:
10).
Близькість і реальність Бога аж ніяк не позбавляє людства вічних питань
про майбутнє, справедливість і недосконалість світу, зокрема в поезії Ю. Іздрика «Silence of
the universum»: «білою млою заслано небо білий шум річки, білий шум моря боже всевишній
чого тобі треба? що ж ти мовчиш і до нас не говориш? лики твої мов лампади погасли
голос заглох у хоралах реклами ти ж обіцяв бути добрим пастирем – може поділишся
планами з нами? десь ти ж гуляєш у тлумах туристів по вернісажах і розпродажах знову
напевно собі щось замислив ізнову нічого нікому не скажеш?…давши обітницю вічно
мовчати губи зімкнувши в чорній задумі бог загортається в білії шати і розчиняється в
білому шумі» (Іздрик 2017: 26-27). У поезії передано душевну невизначеність сучасної
людини в пошуках Бога: з одного боку, яскраво виражені традиційні семантичні складові
образу, передані лексемами боже всевишній, лики, лампади, хорали, пастир, білий колірна
позначення святості, а з іншого, – відчутне доволі запанібратське та нешанобливе ставлення
до Бога (чого тобі треба? голос заглох у хоралах реклами; гуляєш по розпродажах тощо).
Подекуди естетика вихованого на атеїзмі покоління тяжіє до заперечення
Бога: «Немає жодних невірних і жодних святих, немає жодних праведних і жодних простих
(…) Є лише наша подяка, як вигадка від Творця» (Жадан 2016: 60). Духовні цінності не
вимірюються категорією божественного, а переростають у філософію прийняття всього, що
суттю і є основою християнства.
Подекуди спостерігаємо повну асиміляцію божественного в реальне життя:
«Всіх християн поєднують зображення святих подібні на портрети в родинному
фотоальбомі – близьке й зрозуміле нам із дитинства світло супроводжує нас протягом
життя, найбільші великомученики – ті, що виймали тобі скалки з дитячої долоні» (Жадан
2016: 34-35); «Таке минуле за плечима темне, Такий облич рясний іконостас» (Ірванець 2015:
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45). Бог у кожного в житті, він проявляється у найрідніших людях. Ця ідея втілена через
метафори, створені на перетині релігійного та сімейного дискурсів.
Через релігійний образ подано глибоку характеристику людини в цитаті:
«Постава його була покірна, а втома проста. Я думаю, так Ісус ніс на собі хреста» (Жадан
2016: 26). Прецедентна ситуація дозволяє двома рядками розкрити сутність описуваної
людини з акцентом на позитивні риси.
Релігійні образи в татуюваннях персонажів, з одного боку, створюють
портретну характеристику героїв, а з іншого, дають інформацію про їхнє світобачення: «і
голова Сталіна над лівим соском, мов голова Івана Хрестителя» (Жадан 2016: 53), «а хлопець
до неї загравав і мав голий торс із цікавим татуюванням недремне око й фігурка усміхнено
затишно дрімає на хресті» (Коцарев 2009: 11). Татуювання маркує певний прошарок
соціуму (кримінальні елементи, представники певної професії тощо). У першій цитаті
вималювано образ прихильника радянських часів із притаманним обожненням вождів
пролетаріату.
Розвиток техніки суттєво змінює людей, а відтак і Бога. Цікавий образ
осучасненого Бога у поезії О. Ірванця «Мойсей 3D»: «Де ми йдемо, коли смерті коса Нас
постинає? Чи попід землю, чи в небеса? Google його знає… Звідки божистість в тобі і у ній,
Звідки тваринність? З образом і в подобі своїй Google сотворив нас […] Хто на цю справу
благословить? Google всемогутній […] Можна до нього послати щомить: «Ну тебе к
Google-у! Лику свого, хоч проси, хоч клени, Він не являє. На моніторі кущ купини Тихо
палає…» (Ірванець 2015: 134). Технологізований образ бога Google водночас зберігає
релігійні конотації та гармонійно вписується в сучасну картину світу: він, як і належить
богові, невидимий, але всюдисущий і у всьому обізнаний. Ефектним прийомом
образотворення є трансформація сталих конструкцій із заміною компонента Бог на Google:
Google його знає, Google сотворив нас, Google всемогутній, ну тебе к Google тощо.
У подібному ключі вималювано й образ раю: «ми вступаємо в рай і в раю
виявляється гарно: узаконено драйв перешито вай-фай перекроєно з неба вітрила для
зупинки на ніч ніч обрала цей рай і вітрилом до ранку накрила» (Іздрик 2017: 91-92). Сучасні
реалії – драйв, вай-фай– доповнюють картину раю для людини.
У сучасному соціумі однією з іпостасей Бога є безіменний малий, який
вийшов із тюрми: «Які пророки?! Вони не вірять навіть синоптикам. Вони навіть Царство
Боже вважають окупованою територією. Вони бояться насправді, всі ці нарвані й
стримані. Бояться свого азарту й свого везіння. Бояться мого слова й мого імені. Й
боятимуться його до смерті. Навіть довше – боятимуться до воскресіння» (Жадан 2016:
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55). Попри сумнівну біографію, новий бог мудрий і добре розуміється на недоліках сучасного
йому соціуму. Він оперує релігійними номінаціями, осмислюючи проблеми сучасних людей,
у результаті чого створюються глибокі метафори, що засвідчують безглуздість соціуму (не
вірити в Бога – не вірити синоптикам, Царство Боже – окупована територія, боятися
Божого слова й імені – боятися свого азарту й везіння).
Подекуди ім’я Бога використовується як прізвисько персонажа із
сумнівною репутацією: «льоня «ісус» (…) показує замість про звільнення довідки шахівницю
своїх зубів» (Коцарев 2009: 54). Знижена конотація образу посилюється прийомом написання
власних назв (імені Бога та персонажа) з малої літери.
Маємо відзначити, що в аналізованій поезії подекуди диференційовані
поняття Бог і релігія. Останнє подекуди представлено як соціальне утворення сумнівної
ефективності: «Що робити зі священиками? Вони, мов худобу, випасають свої церкви,
пускають їх у смарагдову траву, дивляться, як церкви важко лягають у річковий мул,
ховаючись від червневого сонця. Ходять за церквами, виганяючи їх із чужої пшениці (…) Що
він може тобі порадити?» (Жадан 2016: 28). Отже, церква – дійна корова, що дозволяє
добре жити служителям церкви, достатньо безпорадним і недбалим.
Інформаційна відкритість соціуму щодо різних філософій і культур
засвідчена в поезії через появу символів нехристиянських віросповідань: «нас не стримає
жоден Спаситель і жоден Аллах» (Жадан 2016: 51), «та це старий – твої діла твоя стезя і
карма уже й за те тобі хвала що було щось не марне» (Іздрик 2017: 66-67), «склавши руки,
наче суніт при намазі» (Жадан 2016: 13), «від ранкової сутри в повітрі дзвін» (Іздрик 2017:
98).
Молодіжна релігійна субкультура виписана в поезії О. Коцарева «Пісня
працює

як

годинник»:

«Четверо

молодих,

русявих,

стрижених

монахів

Грають

християнський рок. Хвалімо Господа, бо Він є добрий, Господа хвалімо, бо добрий Він, Зелена
трава гойдається на площі, а сіра на голові, Слухачі плескають, слухачі стрибають, Ченці у
чорних і бузкових одягах […] І навіть монашки танцюють усі разом, Крутяться швидко,
хитаються в такт, Що вони думають, коли дивляться на молодих монахів?» (Коцарев 2009:
57). Реальна замальовка із сучасного життя засвідчує ступінь зміни релігійного канону:
монахи – стрижені, у бузковому одязі, грають на гітарі рок, танцюють, взаємодіють із
монашками тощо. Оксиморон християнський рок символізує ставлення сучасної молоді до
релігії. В останній строфі поезії вималювано також і ставлення до Бога: «Зовсім не соромно
сміятися, Зовсім не впадлу бути трохи ідіотом, Зовсім не ніяково хвалити Господа, Бо
він_не_видимий» (Коцарев 2009: 58). Поєднання лексем, притаманних конфесійному стилю
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(хвалити Господа), зі зниженою лексикою (впадлу, ідіот) втілює ідею знецінення релігії, а
відтак зміну базових засад соціуму.
Релігійні образи в сучасній поезії використовуються для втілення образу
Вітчизни, який поєднує, з одного боку, характеристики чистоти й святості, а з іншого, –
гріховність. Неоднозначність образу передано через низку епітетів у поезіях О. Ірванця:
«Гірка і пречиста, свята й ненависна, Добраніч, вітчизно» (Ірванець 2015: 20);
«Дев’ятиповерхова панельна вітчизно! […] Я дитина твоя і сльоза непричиста […] І стоїш
ти під небом на сірій землі І над нами є Хтось та від цього не легше…» (Ірванець 2015: 44).
Епітети пречиста та свята в першій цитаті утримують образ у межах релігійної тематики,
але при цьому епітети гірка, ненависна надають йому протилежної конотації. У другій цитаті
семантику образу Батьківщини створюють метафоричні епітети дев’ятиповерхова панельна.
Образ Бога представлений номінацією Хтось: використанню неозначеного займенника, що
засвідчує нешанобливе ставлення автора до Бога, дещо протистоїть написання слова з
великої літери.
Вітчизна як місце, у якому неминучі випробування, постає в поезії
С. Жадана: «батьківщина для кожного з нас починається там, куди нас виганяють із
райського саду» (Жадан 2016: 84). Семантику образу Батьківщини передано через біблійний
сюжет.
Релігійні мотиви є засобом втілення авторського задуму щодо змалювання
певних трагічних періодів історії нашої країни у низці поезій О. Ірванця: «Німець каже: Ви
хрещені? – Хрещені! Хрещені! Хрест на шиї, хрест на спині, Два хрести в кишені» (Ірванець
2015: 112); «Тобі хочеться Понтія Чи принаймні Лаврентія…» (Ірванець 2015: 98). У першій
цитаті важливе переосмислення образу хреста і хрещення, у другому – використання
прецедентних імен.
Відголоски трагічних сторінок української історії початку ХХ ст. маємо
в низці промовистих метафор С. Жадана: Одеса – південний Єрусалим революції (Жадан
2016: 74); «революція пожирає немовлят у різдвяному Віфлеємі, революція спалює в
паровозних топках своїх найсвятіших апостолів» (Жадан 2016: 79). Біблійні тексти
розгортають семантичне полотно поезії і дають автору змогу двома рядками подати
історичний період з аналізом ситуації, а саме трагічну долю представників «Червоного
Ренесансу».
Сюжет Різдва Христового є базовим у зображенні сучасних соціальних
перетворень, а саме подій Помаранчевої революції, у поезії О. Ірванця «Віґілійне»: «Нібито
іще не надійшло Різдво, Та уже полками чималими Загатило Іродове воїнство Вулиці твої,
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Єрусалиме. Зі значним відсотком вірогідності Розвідка донесла про можливість Скорого
народження тут Гідності Й Віри у Добро і Справедливість» (Ірванець 2015: 144). Події
сучасної України накладаються на історію про народження Ісуса, в образі новонародженого
Спасителя – Гідність і Віра у Добро і Справедливість, адже лише це може порятувати
Батьківщину від краху. Маля переховують в народі: «Ми його і виглядим, і виходим, Хліба
віддамо крихти останні! Ми його своїм зігрієм диханням В потаємних яслах на Майдані»
(Ірванець 2015: 144).
Максимальне злиття релігійного та соціального дискурсів спостерігаємо в
метафорі біблійний пролетаріат у поезії С. Жадана: «Їх часто зображували на давніх іконах
– у той час, коли святі займалися пророцтвами й дивами, вони займалися економікою.
Рибалки й будівельники, військові й торгівці, пастухи й безробітні – біблійний пролетаріат,
чию присутність дивним чином теж можна розгледіти за діяннями пророків та апостолів»
(Жадан 2016: 124-125).
Вислів Іоанна Богослова «Бог є Любов», очевидно, є відправним щодо
використання релігійних образів для втілення теми кохання. Ідея божественного походження
любові повсякчас транслюється в сучасній поезії: «Безперечно, Нашу любов задумав Бог»
(Коцарев 2009: 166); мірилом щирості та сили почуттів є релігійні мотиви: «Я готовий
позбавити міста керування і на портвейн перетворювати озерну воду» (Жадан 2016: 95),
«Хоч осіяння, як не воскресіння Прагне від тебе душа» (Ірванець 2015: 59), «З-поміж дощів і
марних воскресань нехай Вона (…) тебе торкнеться» (Осока 2015: 44).
Найбільш

показовим

у

визначному

плані

є

поетичне

мовлення

К. Мордатенка, зокрема поезії зі збірки «Милостива цното спраглих вуст», визначальною
особливістю якого є активне взаємопроникнення концептів «релігія» та «кохання».
Так кохана ліричного героя у прямому сенсі слова обожнювана. У поезіях
буквально кожна риса її зовнішності вималювана з посиланням до релігійних образів: «твої
вуста, як образи£намолені» (Мордатенко 2016: 32); «і нігтики, наче іконки, твої цілуватиму
свято» [10, 39]; «твоє обличчя, як свята ікона, – зцілює» (Мордатенко 2016: 42); «між
носиком і підборіддям розіпни» (Мордатенко 2016: 19); «бо вродливі – це Божі янголи, їхні
пестощі – благодать…» (Мордатенко 2016: 6) тощо.
Почуття ліричного героя також представлені через релігійні сюжети та
образи, зокрема в контекстах: «розіп’яла, потім воскресила, і святим зробила на віки»
(Мордатенко 2016: 55); «я Вас кохав […] тоді зійшла на мене благодать! […] тоді ще образ
в рушники заплакав й хліба мироточиві полягли […] Господь лиш знає, як я Вас кохав!»
(Мордатенко 2016: 9). Почуття ліричного героя транслюється довкіллю: кругом молитовний
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віщий прояв, безборонна благодать, ікони сяють в небі. Кохання в поезіях Мордатенка –
фактично стан молитви: «стояв з Євангелія віршем утихомиреним таким […] промовляв
імення всує, твоє освячене ім’я […] перед тобою на коліна, мов юродивий в храмі, впав – і
плакав, і молився довго» (Мордатенко 2016: 10-11); «трива літургійна меса, а голос лунає
ніжно, світлина, де ти смієшся, – іконою біля ліжка […] в солодкий собор зайшовши, молюся
до крові й хрипів» (Мордатенко 2016: 17). В аналізованих поезіях з великої літери виписано
номінації на позначення Бога та займенник Ви на позначення об’єкта кохання; займенник ти
в подібному значенні пишеться з малої літери й, очевидно, засвідчує інший ступінь
близькості.
Почуття, передані в поезіях, максимально сильні, щирі та оголені, тому
автор знаходить свій спосіб передати їх, поєднавши релігійні образи з еротичними: «я з Вами
хочу переспати… (…) вдивляючись в божественне лице (…) я з Вами хочу переспати ні разу
не торкнувшись, в молитвах…» (Мордатенко 2016: 5); «пірнувши в стегна навманці – не міг
оговтатись; у Господа на язиці твоя оголеність; малюють в храмі образи з Твоєї посмішки»
(Мордатенко 2016: 41); «ікони пишіть сосками на стегнах своїх мужчин» (Мордатенко 2016:
28); «єдиний і правдивий надих, що жити хочеш напречудо, як голу жінку розглядати й не
збуджуватись, а відчути (…) дивитися на жінку голу і бачить Господа у ній» (Мордатенко
2016: 16). На перетині релігійного та еротичного дискурсів створюється індивідуальноавторський образ кохання – святого, натхненного та щирого, з одного боку, та пристрасного,
невідворотного, усеохопного – з іншого.
Поєднуючи релігійне та інтимне, дещо інакше розставляє акценти
Ю. Іздрик: «як прощаються давні коханці так і бог розпрощається з світом» (Іздрик 2017:
74). Побутова ситуація віддзеркалює філософську проблему.
Подекуди

відзначаємо

вживання

релігійних образів

як виразників

екзистенційних тем, зокрема в поезії О. Ірванця «Мій хрест»: «Оце мій хрест. Зніміть його з
мене. Оце – мій хрест. Зніміть мене з нього. Оце мій хрест. Я ніс його довго. Зустрів її і
кинув під ноги. «Оце, – кажу, – такі мої дрова. Ти розпали мені вогню з нього». Вона сказала:
– В мене є фрески. У мене храми є, на них – шпилі. Якби маленький золотий хрестик. Якби на
шию, а не на спину (…) Хрестоносіння, кажуть, це – догма, І час новий мене змете, змеле.
Оце мій хрест. Я ніс його довго. Змініть мене. Зніміть його з мене» (Ірванець 2015: 31).
Образ хреста витриманий у традиційній семантиці – водночас символ захисту і страждань,
які випали на долю людини. Автор створює багатошаровий образ, що, з одного боку є
основним символом християн і має коріння в біблійний історії про смерть Ісуса, а з іншого –
просто золота прикраса.
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Цей же біблійним мотив є визначальним в іншій поезії О. Ірванця:
«Переночуй мене, вишневий саде, Бо це моя остання в світі ніч. Бо завтра хрест мені на
плечі сяде, як символ роздоріж і протиріч. Переночуй мене, вишневий саде, Вишневий саде,
звешся Гетсимань. Бо завтра, завтра хрест на плечі сяде, Як символ ще чого? ридань?
страждань? А півня крик розбуджено-співучий Розноситиме вітер по горбах. Ось вже мене
цілує в губи учень» (Ірванець 2015: 33). Біблійна історія зради учнем і страти Ісуса в
Гетсиманському саду створює тло для усвідомлення ліричним героєм сутності життя і
спонукає до екзистенційних роздумів.
Пошуки себе в житті та соціумі також передано через релігійний контекст у
поезії О. Ірванця «Диптих буденний»: «Хай ніхто не збагне: ти сякаєшся в небо чи каєшся
Возлюби розлюби возлюби розлюби возлюби» (Ірванець 2015: 42-43). Семантичні опозиції
каєшся – сякаєшся, возлюби – розлюби втілюють неоднозначність людського світовідчуття:
перший елемент апелює до духовного, другий втілює заземленість.
Попри всі шукання та суперечності, релігійні переконання – норма для
кращих представників сучасності, що засвідчує С. Жадан у характеристиці справжніх героїв
сучaності: «Іноді вони говорять про релігію. Бо релігія, як і любов, заповнює їхні легені, і
хочеш не хочеш – маєш видихати її, аби зовсім не зупинилося серце. До релігії вони
ставляться, ніби до обраної професії – серйозно й відповідально. Не надто афішуючи її, але
й у жодному разі не соромлячись свого вибору. Справжні герої завжди мають релігійні
переконання, можливо, це два стани, найбільш для них звичні та природні постійна
закоханість і тверда віра» (Жадан 2016: 131).
Як бачимо, у сучасній поезії представлена багата палітра цікавих
інтерпретацій релігійних образів. Серед визначальних особливостей їхньої реалізації можемо
виділити відсутність поклоніння Богу, асиміляція його в реальну дійсність, зміна полюсів у
стосунках людина–Бог, функціонування образів на перетині релігійного дискурсу з іншими,
на перший погляд, абсолютно несумісними – зокрема побутовим та еротичним. З іншого
боку, аналізовані образи є виразниками важливих тем: доля людини, людина й соціум,
кохання, патріотизм тощо. Така бінарність в інтерпретації релігійних образів, на нашу думку,
є результатом докорінних змін у світобаченні сучасних українців і засвідчує невизначеність
нашого покоління щодо моральних орієнтирів і перебування у фазі активного пошуку шляху
до Бога, а відтак і до себе.
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МИГРАЦИИ И КОНСТРУИРАНЕ НА ИДЕНТИЧНОСТИ
(Проект на ИЕФЕМ – БАН и Институт за изкуствознание, фолклористика
и етнология при НАНУ)
Петко Христов
Abstract: The paper presents the preliminary results of the joint project conducted by the
Institute of Ethnology and Folklore Studies with Museum and the M. Rylsky Institute of Art Studies, Folkloristics and
Ethnology. In the context of pan-European mobility, the two teams (from Sofia and Kiev) study the characteristics of the
cultures of the diasporas of the two countries and the state cultural policies.
Keywords: identity, mobility, diaspora, Bulgaria, Ukraine.

Динамичните политически промени в Източна и Югоизточна Европа в
последното десетилетие на изминалия ХХ век донесоха съществени изменения в идеите за
начините, посредством които се конструират нациите и се създават националните
идентичности в началото на новото, трето хилядолетие. Оптимистичната мечта на
идеолозите на национално-освободителните движения от ХIХ век за възможността да бъдат
създадени устойчиви суверенни национални държави с ясно очертани граници, последвана
от песимистичните прогнози на редица философи от следващия ХХ век за края на историята
и за възможността да съществува един хомогенен свят без нации и национализъм, бяха
опровергани или изменени до неузнаваемост от падането на Берлинската стена и
разширяването на новото мултинационално обединение Европейски съюз, в което отделните
държави-членки са принудени да се разделят с част от своя държавен суверенитет, разбиран в
понятията на миналото.
Границите на отделните държави се „отварят”, а активните трансгранични
миграционни процеси в Източна Европа през първото десетилетие на ХХI век се превърнаха
в главен катализатор за дискусиите относно концепцията за хомогенната национална
идентичност и национална култура, които се приемат все още за даденост. Оптимистите в
Европейския съюз настояват, че либералната демокрация може да конструира едно
„равноправно мултикултурно общество”, където „е възможно да се приеме, без това да е
заплаха за цялостното единство на едно национално общество, че малцинствата имат право
на свой собствен език в семейството и общността, правото да практикуват религията си, да
организират местните и семейните си отношения по свой собствен начин и да поддържат
обичаите си” (Rex 1995: 30-31). Но само преди няколко години германският канцлер Ангела

168
Меркел публично се отказа от политиката на мултикултурализъм в Германия и така
опроверга този оптимизъм. И докато някои автори твърдят, че националната държава е в
криза (Beck 1997), то подобно на античния Янус през последните две десетилетия тя показа
своята многоликост – крахът на бившия Съветски съюз и на Федеративна Югославия ясно
демонстрира как от пепелта на разпадналите се мултинационални общности като птицафеникс се ражда отново националната държава.
Подобни процеси наблюдаваме и днес, когато сме свидетели на борбата за
създаване на нови национални държави. При това държавата, гражданите и тяхната култура
са свързани чрез разнообразни връзки, далеч от класическия европейски (т. нар. „западен”)
модел, предполагащ гражданите на нацията-държава да споделят общ език, култура и
идентичност (Čapo Žmegač 2008: 323). И едва след като придобие статута на независима
национална държава, едва тогава нейният елит търси начини за постигане на членство в една
от няколкото транснационални структури, например в ЕС или в Евразийския съюз,
доминиран от Русия. А тогава изборът е труден и невинаги – удачен, както показа
колебливата политика на бившия президент на Украйна Виктор Янукович. От една страна,
бързо развиващите се понастоящем и в Югоизточна Европа процеси на глобализация и
трансгранична мобилност, както и влиянието на транснационалните организации и
институции, като тези на ЕС, например, създават нови условия и налагат нови символни
значения при създаването на нови, динамични и преходни национални идентичности (Angulo
2008: 154); от друга страна, това е съпроводено и с нарастване на значението на
самоидентификацията с локални общности от разнообразен характер (Hristov 2012: 214).
Двойният преход на редица източноевропейски страни – към западния
модел на либерална демокрация и към пазарни отношения, т.е. към премахване на
държавната хегемония в икономиката, съвпадна с новата фаза на развитие на капитализма – с
неговата глобализация. В редица страни, като България например, това бе съпроводено с
разпадането на редица икономически, политически и социални структури, играли важна роля
в обществото през предходните повече от четиридесет години. В антропологична
перспектива това означаваше деградация на дотогава съществуващите социални мрежи и
опит за създаване на нови. Деветдесетте години на миналия век показаха несъстоятелността
на политическата концепция за „историческа обратимост” към социалните реалности от
епохата преди социализма (Hristov 2013: 131). Интеграцията на източноевропейските страни
в ЕС се превърна едновременно в начин за трансформация на предишните икономически,
социални и политически структури, но и на заимстване на нови модели за изграждане на
нацията, като се придават нови значения на националната идентичност (Angulo 2008: 154).
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В тази перспектива бързо развиващата се трансгранична миграция към
Западна Европа може да бъде интерпретирана и като създаване на мост между старите
концепции за национална идентичност, съществували в социалистическата реалност на
бившия Източен блок, и новото разбиране за идентичността, възприета от хората, живеещи в
условията на паневропейска мобилност. През последните две десетилетия миграцията от
източноевропейските страни е главен катализатор както за разграничението между
територия, нация и култура, т.е. главните идеологически съставки на идеята за нациятадържава, така и за дискусиите относно концепциите за хомогенна национална идентичност и
национална култура, които се приемат за историческа даденост (Čapo Žmegač 2008: 323).
Новите възможности за мобилност на хората в условията на открити европейски граници,
постави напоследък в нов контекст и по нов начин отношенията на националната държава с
диаспората – историческа и нововъзникнала. Това важи в пълна сила и за отношенията на
българската държава с историческата диаспора, често наричани в медиите „външните
българи”.
На диаспората се отрежда съществено място в бързо развиващите се
процеси на трансформации на националните идентичности в страните от Източна Европа –
както в страната-приемник, така и в метрополията (срв. Vertovec 2009: 94-95). През
последните две десетилетия и в България често се чуват гласове от разнообразни обществени
кръгове – както научни, така и политически, че демографската криза в страната може да бъде
разрешена посредством „внасяне” на етническо българско население от историческата
диаспора; издига се повикът за „завръщане в историческата родина”. Именно тези призиви,
огласени през медиите, провокираха нашия с колегите от ИЕФЕМ-БАН изследователски
интерес за проучване и анализ на процесите, развиващи се сред българските общности в
Южна Украйна, и преди всичко в Одеска област (историческа Бесарабия) и Приазовието.
Подобни проучвания не са новост – съществуват изследвания и за динамиката на
етнокултурната идентичност на бесарабските българи в десетилетията на постсоциализма
(Пимпирева 2012: 131-165), и за трудовите миграции сред българите в Молдова и
Югозападна

Украйна

интерпретирането

на

(Средкова

2012:

отношенията

284-292),

и

историческа

за

теоретичната

диаспора

–

рамка

метрополия

при
в

постсоциалистическия период (Лулева 2012: 343-357).
Новост в това проучване, обаче, е проследяването на динамиката на
бързопроменящата се социална и политическа среда в Украйна, от една страна, и
вариативността

на

изследователските

гледни

точки.

В

контекста

на

избора

на

интепретационни парадигми, при колебанията между разнообразните концепции за
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преодоляване на методологическия национализъм (срв. Лулева 2012: 347-348), досега е
оставала встрани „вътрешната гледна точка”, т.е. миграционните нагласи, изборът на
дестинация и готовността за мигриране сред българската общност в Южна Украйна.
Изследването предлага обръщане на перспективата, с други думи това е проучване „на терен”
на миграционните стратегии на младите българи в Украйна, за които историческата
прародина България е желана, но само една от възможните дестинации за миграция –
временна или постоянна.
Тук трябва да отбележим, че връзките между българските и украинските
учени има вековна история. През втората половина на ХІХ век новоосвободената българска
държава се превръща в притегателен център за редица украински интелектуалци като
Михаил Драгоманов, Иван Франко, Леся Украинка и много други (Христов, Петрова 2013:
208-214), а известният български учен Иван Шишманов, един от основателите на модерната
академична етнология в България, е първият български пълномощен министър в Украинската
Народна Република при управлението на Павло Скоропадски през 1918-1919 г. Втората
половина на ХХ век също е белязана от активни научни контакти и ползотворни културни
връзки между двете страни – възхитен от красотата на „страната на тютюна, розите и
гроздето” („країна тютюну, троянд i винограду”) след посещенията си в България през 1957
и 1963 г. Максим Рилски пише поетичния цикъл „Вiршi про Болгарiю”, възпяващи
природните красоти и героичната история на България (Руда 2012: 151). В съвременна
България благодарение на активната работа на украинските организации като „Мати
Украина” в София се работи активно за опазване на националната идентичност сред младите
представители на диаспората.
Всичко това ни дава основание да продължим изследванията, свързани с
динамиката на многоизмерните идентичности на българите в Украйна и на украинците в
България, съвместно с колегите от Института за изкуствознание, фолклористика и етнология
при НАН на Украйна. Изследванията са базирани върху анализа на социалните и културните
промени, съпътстващи интеграционните процеси на прием и членство на отделните страни в
ЕС. Най-важният аспект на предлаганото изследване е анализ на процесите на преодоляване
на границите (или издигането на нови такива) и рушенето на националните стереотипи от
миналото, развитието на нова национална идентичност и прехода към транснационални
идентичности в контекста на широка пан-европейска мобилност. Главният резултат от
изследването ще бъде създаване в рамките на проекта на форум за съвместни дискусии
относно регионалните процеси на конструиране на национална идентичност в условията на
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настоящия период на ускорена глобализация и нарастваща мобилност. Ще бъде публикувано
и съвместно електронно издание.
Планираме членството в ЕС и процесът на европейска интеграция да бъдат
анализирани в различни аспекти:
• Как Източна и Югоизточна Европа ще бъдат интегрирани и какви ще са
последствията за културно-историческото им наследство?;
• Какво дава интеграцията на страните от Източна Европа на „Запада”?;
• Как членството в ЕС и свързаното с него свободно движение на хората
влияе върху националната идентичност и самосъзнанието?;
• Доколко членството в ЕС и процесът на интеграция развиват
евроскептицизъм, негативизъм и възраждане на национализма?;
• Как се задвижват механизмите за създаване на трансгранични и
регионални идентичности?;
• Дали създаването на общоевропейска идентичност е реалност в
условията на пан-европейска мобилност или е само далечна перспектива, конкретно в
България и Украйна?
В условията на отворен диалог, специалистите от България и Украйна,
съвместно с изследователи от Румъния, Сърбия, Полша и други страни, занимаващи се с
интердисциплинарно проучване на динамиката на конструиране на идентичностите в
исторически, етнологичен и антропологичен аспект, ще могат да дискутират резултатите от
своите изследвания на различни аспекти и последици от съвременните миграционни процеси
в двете страни, специално сред представителите на диаспоричните групи. Чрез реализацията
на проекта ще може да се осъществи изграждането на широка международна мрежа от
специалисти от Източна и Югоизточна Европа, основа за бъдещи съвместни проучвания на
миграционните процеси. Посредством обмена на знания и изследователска методика, чрез
съвместна работа и дискусии, ние ще можем да създадем и обща база данни.
И първите резултати са вече налице – съвместно участие в редица
международни конференции, публикации на членовете на двата екипа в престижни научни
издания в България, Украйна, Полша, Русия и Сърбия. Всичко това ни вдъхва оптимизъм, че
въпреки сложната международна обстановка, кризата и трудностите в двете страни, нашата
съвместна работа ще продължи и проектът ще завърши успешно и ползотворно.
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„История лексических древнеболгаризмов в украинском литературном
языке“ (София: PARADOX, 2017; 535стр.)
Реценция за монографията на Албена Стаменова
Въпросът за контактите и взаимните влияния между отделните европейски
езици едва ли някога ще бъде изчерпан. Затова появата на книгата на известната българска
украинистка Албена Стаменова за взаимодействието на старобългарския и украинския език е
изключително събитие в славистиката. В монографията е актуализирана проблематиката по
история

на

книжовните

езици,

историческата

лексикология,

междукултурното

и

междуезиковото взаимодействие, значението на старобългарския език и култура за
формирането на съвременните лексикални ресурси на украинския език (в сравнение с
руския).
Авторката си поставя амбициозни задачи: да очертае състава на цялото
лексикално наследство на старобългарския език от началните етапи на формиране на
книжовния език на източните славяни до наши дни, като ги откроява в лексиката през
ранните етапи на украинската писменост, средноукраинския период, съвременния украински
език и за сравнение – в съвременния руски език. Крайната цел на изследването трябва да
стане установяването на времето и причините за загубата на значителна част от
старобългарските лексеми от системата на съвременния украински език.
Естествено, постигането на толкова сложна изследователска цел е
изисквало виртуозно владеене на методите на сравнително-историческото, генетическото,
сравнителното езикознание и засилено внимание към терминологичните им ресурси.
Именно затова първата глава от изследването авторката е нарекла
„Понятийно-терминологичен апарат на изследването“. Тук тя последователно проследява
съотнасянето на названията на украинската народност и език, хронологията на употребата и
отпадането от употреба на термините „руський“48, „малоруски“, „великоруски“, „украински“,
като включва широк документален масив данни, исторически и историографски източници,
изследвания на украински и руски историци на езика и културата.
Изследователката

блестящо

разкрива

спецификата

на

понятието

старобългарски език, като изяснява разликите на този термин от общоупотребяваните
старославянски, староцърковнославянски и др. Тя с основание смята, че той отразява

48

В най-общото значение на „източнославянски, отнасящ се до русите“ – Бел. пр.
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общоприетата практика да се назовават с едно име всички форми на даден език и
същевременно в названието на всеки жив език да се указва етническата му принадлежност.
Тя правилно смята, че повечето изследователи днес не поддържат тезата за
единна древноруска народност, и затова избягва да употребява термина древноруски език
(давньоруська мова). Като отбелязва, че терминът древноруски (давньоруський) днес стеснява
значението си, като означава предимно литературно-писмения език от периода на
съществуването на Киевска Рус, тя го съотнася с понятията „писменост“, „книжовник“,
„ръкопис“, „паметник“ и др. (стр. 29).
А. Стаменова съвсем основателно твърди, че църковнославянският език е
имал украинска редакция: на стр. 34 се говори, че това са форми, засвидетелствани от
лвовски и киевски паметници. Този извод се съгласува с възгледите на И. Огиенко, П.
Плюшч, В. Русанивски, М. Мозер. Без да отхвърляме значението на периодизацията на П.
Плюшч, бихме посъветвали авторката да отчита също по-нови интерпретации – на В.
Русанивски и други съвременни изследователи.
Затова
църковнославянски“,

а

изглежда
именно:

толкова

сложно

„староизточнославянска

понятието
и

украинска

„украински
редакция

на

старобългарския книжовен език“, тъй като от предишното изложение произтича, че
украинският църковнославянски хронологично влиза в понятието „староизточнославянска
редакция“ (стр. 34).
В подраздел V авторката разглежда специфичните черти на лексикалната
система на старобългарския книжовен език, като предлага в нея да бъдат обособявани
следните

пластове:

1)

праславянски

лексикален

слой;

2)

лексикални

единици,

засвидетелствани за първи път в старобългарската езикова зона; 3) прабългарски субстрат; 4)
лексика на южнославянската езикова общност, засвидетелствана в старобългарската
литература; 5) деривати на основата на гръцки, латински, еврейски и готски думи; 6) калки
(сложни думи) на основата на гръцки, латински, еврейски и други езици.
Като историко-терминологично изследване би следвало да се квалифицира
раздел VI „Старобългаризми“, в който е обосновано използването на широк ред синоними в
различните лингвистични контексти и традиции. Обособена е тази група заемки в СУКЕ и
СРКЕ с отчитане на семантиката, словообразуването, хронологичните граници, като
авторката е изброила 3638 единици. Критериите за определянето им са обект на описание в
VII раздел. Обобщавайки опита от прилагането на традиционните фонетико-морфологични и
словообразувателни, предметно-семантични, културно-исторически, текстологични и други
критерии, авторката убеждава: те трябва да се използват комплексно, прибавяйки също
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нормативно-функционални, нормативно-текстологични, ареални, маркери на относителната
хронология и културната приемственост, генетичната близост и др. Това свидетелства за
развитието на изследването от таксономичните хоризонти към съвременното интегративно
направление. Избраният от А. Стаменова подход трябва да се смята за актуален и уместен,
тъй като съвременната парадигма на лингвистиката е интегрална (или интегративна), а
изучаването на езика е невъзможно без едновременното обръщане към съзнанието, към
езиковата система, културата и социума.
Във ІІ глава „Старобългарските лексикални заемки в контекста на
културно-историческата и езиковата ситуация в Древна Рус, Украйна и Русия“ авторката
отново осветлява сложни теоретични въпроси, свързани с обрисуването на езиковата
ситуация в Киевска Рус. Тя приема мнението на изследователите, които я определят в
термините на социално обусловен билингвизъм с диглосия (следвайки Б. Успенски).
Тук са изброени извори на църковно-книжната писменост, включително
копия на старобългарски текстове и оригинални жития, послания, проповеди, хождения и др.,
и на светската писменост: деловодството и наративните текстове. Авторката отчита само
разработките на руски езиковеди (В. Виноградов, Ф. Филин, Д. Лихачов), като подминава
украинската школа на историята на книжовния език (В. Русанивски, Д. Гринчишин, В.
Нимчук и др.).
А. Стаменова също така се опитва да реконструира как древните
книжовници са осъзнавали наднационалната и международна същност на сакралния език на
православието, опирайки се като цяло на терминологията на П. Плюшч. Така тя вписва
заемките от старобългарски език в последователните звена на славяноруския език, „руска
мова“ и „проста мова“.
В подраздел ІІІ е детайлно разгледана културно-историческата обстановка
през XVI–XVII в., а именно: същността на полските влияния, западането на „проста мова“,
загубата на опозицията спрямо църковнославянския език, очертано е западането на
староукраинския книжовен език през XVIIІ в.с оглед на изследванията на Ив. Огиенко, П.
Житецки, отчасти на М. Мозер.
Също така традиционно тя разглежда и промяната на диалектната основа
на книжовния език през XV–XVI в., дълбоко осмисля периода на XVIІІ в. – времето, в което
Украйна е на периферията на империята, липсата на институции, които да поддържат
украинския език, и други фактори, обусловили формирането на новия украински книжовен
език на народна основа върху ниския стил, върху който се наслояват елементи от средния.
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Тук тя се съсредоточава върху рязкото откъсване на украинския книжовен език от
старобългарското наследство в книжовния език, илюстрирано в Приложение 1.
Трудовете на Ю. Шевельов и Г. Мацюк стават основа за следващо
разглеждане на културно-историческите обстоятелства на развитието на украинския език
през ХІХ в. – тук авторката засяга проблема за формирането на правописните системи и
отношенията между „езичието“ и староукраинския книжовен език, като прави обосновани
изводи за сложния път на формирането на украинския книжовен език до края на ХІХ в.
Пропускайки периода на ХХ в., в ІІІ глава тя съсредоточава вниманието си
върху проблемите на мястото на старобългаризмите в лексиката на съвременния украински
книжовен език. Опирайки се на положенията на теорията за езиковите контакти (Е. Хауген,
Ю. Жлуктенко, У. Вайнрайх, С. Семчински), тя разграничава и илюстрира следните етапи на
заемане: цитиране, проникване интегриране в системата. Началото на процеса на заместване
на старобългаризмите в украинския език с фонетични, словообразувателни и лексикосемантични еквиваленти авторката отнася към XІV–XVІІI в. (стр. 110).
В подраздел ІІ. 3. „Старобългарски лексикални единици, представени в
украинския книжовен език (ХІХ–ХХ в.)“ са описани начините и етапите на адаптирането на
старобългарските лексикални единици, по-специално два етапа на фонетичните процеси,
осъществили се в звуковата система на украинския език. Сравнението между заемките и
съвременните украински континуанти дава възможност много детайлно да се илюстрира
всеки от процесите.
А. Стаменова също описва заемките от ХІХ–ХХ в. с оглед на признаците на
интегрираност в лексикалната система: общоупотребимост, системни връзки с други
единици, функционална активност в речта и др. Това дава основание да се обособят следните
групи лексика: тържествени, иронични, шеговити, остарели и рядко употребявани единици,
религиозни и диалектни и пр. Особено внимание тя отделя на лексемите, които отпадат през
XVІІI – началото на ХХ в.
В ІV глава авторката разглежда семантичните промени и стилистичните
особености на старобългарските единици в лексиката на СУКЕ с оглед на следните моменти:
семантични

наслоявания,

необходимост

от

изразяване

на

конотативни

значения,

необходимост от съкращаване на вариантността. В следващите подраздели тя ексцерпира от
лексикографски трудове и проследява процесите на динамика в семантиката на отделни
групи старобългаризми, които са разширили полисемията си, получили са нови преносноабстрактни значения, съкратили са или са разрушили полисемията. Също така тя констатира
случаи на възникване на култови значения и обратното – секуларизация. В ІІІ подраздел са
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представени примери за стилистично разслояване на старобългарските думи в лексиката на
СУКЕ: стилистично неутрални старобългарски единици, книжни, християнски и църковнообредни,

оценъчно-емоционални

и

разговорни

лексеми.

Отделно

са

изброени

старобългарските лексикални единици в украинските народни говори. Към стилистичните
промени

авторката

отнася

прехода

на

общоупотребимите

старобългаризми

към

тържествените и публицистичните сфери на употреба, на неутралните единици към
емоционално-експресивно-оценъчните и пр.
В изводите изследователката посочва зависимостта на процесите на
усвояване или загубване на старобългаризмите от сферата на употребата им: най-слабо са се
запазили единиците, които са се използвали само в цитати, повече – които са влезли в
базовия лексикон на древноруските книжовници и най-много – тези, които са функционирали
в светските произведения. Също така много уместно обособява 2 етапа на освобождаване от
старобългаризмите в лексикалната система на украинския език: многоезичната ситуация през
XVІ в., когато активното взаимодействие с полския, гръцкия, латинския език става причина
за намаляване на влиянието на църковнославянския език върху украинския, и ІІ половина на
XVІІ в. – след присъединяването на украинските земи към Русия. Същевременно при
формирането си през XVІІІ в. новият руски книжовен език запазва практически всички
лексикални старобългаризми, употребявани до средата на XVІІ в. Така А. Стаменова
потвърждава тезата за църковнославянската основа на новия руски книжовен език, което като
цяло усилва достоверността на научните резултати в изследването.
Книгата е съпроводена от детайлни приложения и количествени
изчисления. Това са изцяло нови данни в историко-лексикологичния дискурс, които
илюстрират фиксирането на старобългаризмите в паметниците от различни етапи от
съществуването на украинския книжовен език, състава и семантиката им в съвременния
украински книжовен език в сравнение със съвременния руски книжовен език.
Трудът на А. Стаменова следва да се признае за задълбочено самостоятелно
изследване, което допълва традиционните подходи към историята на украинския и руския
книжовен език, задълбочава разбирането на същността на междуезиковите контакти,
актуализира и илюстрира динамиката на лексикалната система на украинския език, уточнява
предпоставките за формирането на новия украински книжовен език.
Превод от украински: Райна Камберова
Информация за автора:
Галина Найенко – доктор на филологическите науки, доцент от Катедрата по украински
език м и приложна лингвистика към Института по филология на Киевския национален университет „Тарас
Шевченко“
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„УКРАИНСКИ ЕЗИК КАТО ЧУЖД: НИВА НА ОБЩО ВЛАДЕЕНЕ И
ДИАГНОСТИКА“ – ПРОЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН СТАНДАРТ НА УКРАЙНА
Лилия Желева
През последните години интересът към изучаването на украински език като
чужд бележи значителен ръст в световен мащаб. Именно този факт изостря нуждата от
създаването на единен държавен стандарт, по който да се определя степента на владеене на
украински език.
С тази нелека задача се е нагърбил екип от преподаватели от елитни
украински университети – Данута Мазурик и Леся Антонив от Лвовския национален
университет „Иван Франко“, Олена Синчак от Украинския католически университет и
Галина Бойко от Националния университет „Лвовска политехника“, който е изготвил проект
за държавен стандарт на Украйна с наименование „Украински език като чужд: нива на общо
владеене и диагностика“ (134 страници).
Проектът представлява съвкупност от норми и положения, които очертават
единна система от изисквания, необходими за определянето на нивото на владеене на
украински език от чуждестранни граждани и лица без украинско гражданство, които изучават
езика като чужд на ниво средно или висше образование.
Документът отговаря на основните положения на действащата Конституция
на Украйна и се опира на законите, които засягат сферата на образованието, научната и
научно-техническата дейност, висшето образование, а също така проектът отговаря на
постановлението на Министерски съвет за приемането на чужденци и лица без гражданство
във висши учебни заведения в Украйна и за лицензирането на образователните услуги.
Текстът на проекта се основава на наредбата на Министерството на образованието и науката
за реализацията на Болонската декларация в системата на висшето образование и наука на
Украйна, както и на изискванията и нормите, които се съдържат в учебните планове и
програми.
Авторите на проекта предлагат подробна скала за определяне на нивото на
владеене на украински език, изисквания от езиков и комуникативен характер към всяко от
нивата и тяхната съдържателна страна. Референтните нива на владеене напълно съответстват
на нивата по Общата европейска езикова рамка, както следва:
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• А1 – елементарно ниво на владеене на украински език, което
удостоверява запознаването със структурата и системата на украинския език и дава
възможност за ограничено общуване в предвидими стандартни ситуации;
• А2 – основно ниво на владеене на украински език, което е достатъчно за
пребиваване на територията на Украйна с туристическа, опознавателна или друга културна
цел;
• B1 – прагово ниво на владеене на украински език, което е задължително
за всички чуждестранни граждани, които биха искали да се обучават или да извършват
търговска дейност на територията на Украйна; нивото предвижда възможност за общуване в
стандартни ситуации и условия с елементи на непредсказуемост;
• B2 – високо ниво на владеене на украински език, което е достатъчно за
ефективно общуване в украиноезична (вкл. професионална) среда;
• C1 – ниво на професионално владеене на украински език, което се
характеризира с активно владеене на украински език като чужд и възможност за общуване в
украиноезична (вкл. професионална) среда и успешно използване на всички езикови умения;
• C2 – ниво на свободно владеене на украински език като чужд, което дава
възможност за независимо общуване в украиноезично (вкл. професионална) среда с
непринудена и творческа употреба на всички езикови умения; дава право на преподаване на
украински език и извършване на преводаческа дейност.
Системата от изисквания в проекта съдържа задължителния минимум от
езикови и речеви умения и навици за овладяване на всяко от шестте нива.
Всяко от нивата, заложени в проекта, съдържа четирите компонента на
комуникативно ориентираното владеене на чужд език – слушане, четене, писане и говорене,
както и списък с комуникативни намерения, тематичен и граматичен каталог. След всяко
ниво е определен минимален брой думи, които следва да бъдат овладени за покриване на
съответното ниво на владеене на украински език като чужд.
В модул „Слушане“ към всяко от нивата се извеждат общите умения за
слушане, необходими за покриване на съответното ниво, обемът на текстовете за слушане,
процентът непознати думи, който се допуска, темпото на говорене, жанровете и
комуникативните роли, които е необходимо да се разпознават за всяко от нивата. В модул
„Четене“ са включени уменията за четене, които трябва да се овладеят за съответното ниво,
обемът на текстовете за четене, допустимият процент непознати думи, жанровете и
комуникативните роли. В модул „Писане“ са описани уменията за писане, жанровете и
комуникативните роли. В модул „Говорене“ се включват общите умения за монологично и
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диалогично говорене, жанровете и комуникативните роли, които трябва да се овладеят за
съответното ниво.
Всяко ниво съдържа тематични каталози. Така например, каталог А
изброява комуникативните умения за съответното ниво. Каталог Б представлява тематичен
списък с най-важната лексика, обособена по тематични групи („Човек“, „Дом, жилище“,
„Град (учреждения,

транспорт,

места)“,

„Бит“,

„Дейност“,

„Забавление,

почивка“,

„Пътуване“, „Покупки“, „Храна и напитки“, „Здраве“, „Околна среда“, „Традиции“). Каталог
В към всяко от нивата включва необходимите граматични умения по морфология, синтаксис
и стилистика.
Структурата и съдържанието на проекта за държавен стандарт на Украйна
„Украински език като чужд: нива на общо владеене и диагностика“ са подходящи за целите,
които предвижда подобен нормативен документ. Проектът се отличава с логическа
последователност, лингвистическа и методологична изчерпателност и комуникативна
ориентираност. Налице са всички качества проектът да се превърне в стабилна основа за
създаване на международнопризнат сертификат за владеене на украински език.
Информация за автора:
Лилия Желева - докторант по украински език
Катедра по славянско езикознание, Факултет по славянски филологии
Софийски университет „Свети Климент Охридски“
e-mail: lilia.zheleva@gmail.com
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ЮБИЛЕЙНИ ЧЕТЕНИЯ „НЕУКРАИНИСТИ ЗА УКРАИНИСТИКАТА“
Стефани Стоянова
На 9 март 2017 година в Софийския университет „Свети Климент
Охридски“ се проведоха Юбилейните четения „Неукраинисти за украинистиката“. Събитието
бе посветено на 20-годиншнината от създаването на профила „Украинска филология“ в
Софийския университет и бе тържествено открито с приветствията на функционалния ректор
на Софийския университет проф. д-р Мария Стойчева, на декан на Факултета по славянски
филологии доц. д-р Бойко Пенчев, на Посланика на Украйна в Република България Н.Пр.
Микола Балтажи, на председателя на Сдружението на украинските организации в България
Олена Коцева и на ръководителя на Катедрата по славянско езикознание доц. д-р Албена
Стаменова. Всички изказали се изразиха своята радост от факта, че украинска филология
навършва две десетилетия и развитието ù е така успешно.
Посланикът на Украйна в България Н. Пр. Микола Балтажи връчи грамоти
от Министъра на образованието и науката на Украйна Л. Гриневич за дългогодишния усилен
труд и личния принос в изследването и популяризацията на украинския език в чужбина на
преподавателите от Софийския университет доц. д-р Лидия Терзийска, доц. д-р Албена
Стаменова, гл.ас. д-р Райна Камберова и ас. Валентина Драгулева.
Научният форум „Неукраинисти за украинистиката“ показа колко много
учени, чиито професионални интереси не са свързани пряко с украинистиката, изследват
украинския език, литература и култура. Щастието от плодовете на добре свършената 20годишна работа предизвика сълзи в очите на доц. д-р Албена Стаменова, която успя да
произнесе единствено „Благодаря ви!“, но тези думи отекнаха в цялата зала и изпълниха с
възторг преподавателите, студентите и останалата част от гостите.
Конференцията продължи с лекциите на доц. д-р Валентин Гешев на тема
„Срещата на украинския и българския език в средновековна Молдова“, доц. д-р Маргарита
Младенова „Паметници от Подкарпатска Рус в Пражката национална библиотека“, доц. д-р
Ани Бурова „Да освободиш бъдещето от миналото? Какво означава да бъдеш
източноевропейски писател според съвременните източноевропейски писатели“, доц. д-р
Надежда Сталянова „Лексикографски аспекти на украинистиката в контекста на обучението
по славистика в Софийския университет „Свети Климент Охридски“, проф. Яни Милчаков
„Гладоморът – устни разкази (oral stories)“, проф. д-р Стилиян Стоянов „Бу-ба-бу“, Юрко
Позаяк и Иван Методиев. За (не)приличното в литературата и времената, в които то може да
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се появи“, доц. д-р Петко Христов „Миграции и конструиране на идентичност. Проект на
ИЕФЕМ-БАН и Институт за изкуствознание, фолклористика и етнология при НАНУ“, проф.
д-р Панайот Карагьозов „Символи на украинската идентичност. С особен оглед на
националните химни“.
Докладите се редуваха с презентации, изготвени от преподавателите в
профила. Лекторката по украински език Олга Сорока представи „Учебници по украински,
създадени от преподавателите от Българската украинистика“, също така и късометражния
филм „Гордість України. Як Україна стала головним виробником меду в Європі“ в превод на
студентите украинисти. Тя информира аудиторията за студентските преводи, които излязоха
от печат през 2017 година – най-вече за превода на сборника с разкази за деца „Сбъднати
мечти“ на украинската писателка Анна Багряна. Павлина Мартинова-Иванова фокусира
вниманието върху „Разговорниците и речниците, създадени от преподавателите от
Българската украинистика“, а Райна Камберова върху преподавателите, лекторите, вложили
своя труд в развитието на украинистиката. Тя също така представи информация за
реализацията на випускниците на филологията. Владимир Колев разказа за електронното
издание – алманах „Българска украинистика“, който излиза веднъж годишно от 2010 година
насам. Традиционно българските университетски украинисти са съорганизатори на ежегодна
конференция „Драгоманови студии“ в сътрудничество с Посолството на Украйна в България
и с Неделното училище по украински. Като резултат от тези научни платформи Антонина
Якимова (основател и ръководител на Неделното училище по украински език) представи
сборник с текстове, прочетени на тези научни форуми. Лилия Желева участва задочно, като
сподели своите наблюдения върху традиционните студентски представления, организирани
обикновенно в края на учебната година и за Коледа, а също така и заклуба „Благодатната
сряда“ – неформални срещи на студенти и преподаватели, по време на които се представят
културни, исторически и други факти за Украйна и украинците. Юлияна Узаничева
демонстрира функциите и задачите на сайта „Българска университетска украинистика“,
който официално стартира през 2008 година.
В края на конференцията всички участници единодушно стигнаха до
извода, че „неукраинисти“ няма, а тъкмо напротив – всички се интересуват от
украинистиката. Истината е, че този профил се превърна в семейство не само за нас,
настоящите студенти, но и за всички, които са се докосвали до очарованието на Украйна,
нейната култура, бит и народ. Независимо от факта, че събитието беше на високо академично
ниво, няма как да остане незабелязана любовта, с която всички преподаватели украинисти и
неукраинисти споделят един общ интерес. „Щастлива съм“ – сподели доц. д-р Лидия
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Терзийска, основоположник на украинистиката в Софийския университет, която отдава целия
си живот за развитието ù, за да можем днес да го наречем свой дом. По такъв начин на
символична за украинците дата 9 март, на която е роден украинският поет и бележит
украински художник Тарас Шевченко, украинската филология в Софийския университет,
отбеляза не само своята 20-годишнина, но и 203 години от раждането на именития писател.
Информация за автора:
Стефани Стоянова – студентка „Славянска филология“, профил украински език, V курс.
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IN MEMORIAM

ЯНИ МИЛЧАКОВ
(1955-2017)

Яни Милчаков е роден през 1955 г. в Стара
Загора.

Той

е

литературен

теоретик

и историк, българист и славист, народен представител,
дипломат, професор по теория на литературата в
Шуменския

университет

„Епископ

Константин

Преславски“, професор в катедра „Книга и общество“
към УНИБИТ, доктор по славянска филология на Ягелонския университет в Краков, Полша.
Яни Милчаков е лектор по български език, литература и култура в Полша (1987-1991);
във Вилнюския университет, Литва (1994); Прешовския университет, Словакия (1999);
Витембергския университет, Германия (2005) и Загребския университет, Хърватия (2011).
Проф. Милчаков е народен представител в 36-тото Народно събрание от Шуменския
избирателен район. Бил е посланик на България в Полша, Словакия, Югославия.
Международен експерт към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа с
мисии в Украйна, Сърбия, Косово, Таджикистан и Киргизстан. Член на Сдружението на
български писатели”.
Носител е на много държавни и международни награди, сред които Командорски
кръст за заслуги към Република Полша, Орден на Белия двоен кръст (Словакия), Югославска
звезда I степен (Сърбия и Черна гора), награда на Шумен за научна дейност.

