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ПРЕДГОВОР
Прието е да се смята, че българският език е бил забравен по света във времето на турското иго1 и
чак през ХІХ век е бил „преоткрит“ (срв. напр. Бърнип 1988, Николова 2007, с. 79). Като първа информация
за българския език в европейския свят се сочи прочутата „Добавка“2 на Вук Караджич, отпечатана през
1822 г. във Виена.
Изследването, което предлагам, показва, че българският език е бил известен и е спирал
вниманието на редица учени, проявявали интерес към езиците в Европа. Научното отношение към
въпросите на езиковите класификации и родствените връзки между езиците поставя началото на
предисторията на компаративната лингвистика още през ХІІІ век, а до ХІХ век (когато Франц Боп оформя
основните положения на първия научен метод за изследване на езиците – компаративния, известен още
като сравнително-исторически) се натрупва научна литература с дълбоки прозрения, някои от които не са
загубили научната си стойност. Без да бъде в центъра на научното внимание, българският език е бил
посочван по релевантен начини неговото присъствие в предисторията на компаративната лингвистика
показва, че българите са били винаги част от европейското културно пространство.
Не съществува цялостно проучване на предисторията на компаративната лингвистика. Причина за
това е трудният достъп до старите книги, запазени в малък брой екземпляри по големите европейски
библиотеки. Задачата да се проучи предисторията на компаративната лингвистика се е оказала
невъзможна за европейските учени, а за българската наука е била съвършено немислима и не е и
формулирана като насока за търсения. Благодарение на великото техническо откритие на новото време –
интернет – и благодарение на активната дейност на големите световни библиотеки, които са
дигитализирали голяма част от старите книги, достъпът до тях вече е възможен и те са на разположение
за извършване на проучвания. Така настоящето изследване стана възможно.
Естествено, работата в български и чуждестранни библиотеки също даде възможности за
проучвания. В резултатна направените проучвания се разкриха редица нови (понякога – и неподозирани)
факти, свързани с българския език и неговото присъствие в европейския езиков свят от времето на
ранния модернизъм, когато протича информационната революция, свързана с изобретяването на
книгопечатането. Събирането на тази фактология трябва да продължи, но вече е оформена банка от
данни, които красноречиво свидетелстват, че българският народ и неговият език се вписват в културния
контекст на ранния европейски модернизъм, не са били неизвестни за европейския интелектуален елит, а
в края на ХVІ век, както ще бъде показано, едицията на старобългарски научни съчинения при
православните източни славяни има основополагащо значение за оформяне на модерното
филологическо познание.
Поради липсата на самостоятелна българска държава през ХVІ и ХVІІ век българският народ е в
много неблагоприятни условия за интелектуален просперитет.
Но в едно интервю във в. „Култура“ още във времето на тоталитаризма журналист с
преекспонирани патриотични нагласи помоли професор Николай Генчев да коментира факта, че броят на
грамотните хора в България и Англия през ХІХ век е съпоставим (ако се има пред вид броят на
населението). Големият историк на българската култура отговори, че културното равнище на един народ
не се определя от броя на грамотните хора, а от неговия елит.
В предлаганата книга се разглеждат елитарни културни изяви, които са възможни, от една страна,
поради много високото равнище на българската книжовност (а вероятно – и на устната поетическа
традиция) преди пропадането на българската държава под турско иго, а, от друга – поради факта, че в
началото на ХVІІ век се появяват първите българи, получили достъп до европейските университети
(българи по народност, християни-католици по религия).
Цел на труда е да покажевписването на българския език в развоя на европейската лингвистична
мисъл (едновременно с едно по-цялостно изследване на този развой), както и международните изяви на
българския дискурс в зората на модерното време, като за целта са събрани слабо известни (а по-често:
абсолютно неизвестни досега) факти, интерпретирани според вижданията на авторката. Дори минимален
успех в постигането на тази цел би бил от полза.
Авторката
Терминът „турско иго“ е използван от Филип Станиславов неговото Описание на Североизточна България от 1659 г., в
което пише за България, че е sub iugo Turcorum (Acta Ecclesiastica, P. 259)
2 Трудът е известен и у нас със сръбското си название „Додатак“ – „Додатак к Санктпетербургским сравнитељним
рјечницима свију језика инаречија с особитим огледима бугарског језика .
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УВОД
На територията на някогашната Османска империя първите типографии се откриват още през ХV ХVІ век, но те нямат нищо общо с мюсюлманския изток: на тях печатат евреите, емигрирали от Испания,
арменците и гърците3. Южните славяни обаче са търсели своите печатни изяви главно извън Османската
държава и това е най-ярката изява на стремежа им да се впишат в света на ранния европейски
модернизъм. От друга страна, с развитието на научното познание в Европа се развива и познанието за
езиците в Европа и света. През ХVІ и ХVІ век в Европа започват да се печатат материали, свързани с
представянето на езиците на континента и в света, който става все по-познат. Тези материали са
енциклопедии на езици, езикови спесимени (представяне на образци от различни езици) и дори –
сравнителни речници, в които се показва предполагаемо родство между форми от различни езици. Това е
периодът, в който се събира материал, подготвящ създаването на сравнителния (сравнителноисторическия) метод в езикознанието, а някои от положенията на метода са ясно формулирани още от
Теодор Библиандер, който е използвал и сравнителните речници на Сигизмунд Гелен (за което ще стане
дума по-късно).
Този бавен процес е свързан с редица трудности, между които е въпросът за имената на езиците.
Названията на новите езици в Европа звучат „варварски“ за реактивирания от Ренесанса култ към
гръцката и латинската античност. Затова и новите езици в книгите получават авторитетни „антични''
названия, които са съвършено условни: италианският език (тосканско наречие) се нарича „етруски"
(етруските са имали свой език, който е отдавна мъртъв),албанският е наричан „епиротски" (епиротският
език, ако е бил отделен език, е също отдавна мъртъв палеобалкански език), френският език е означаван
като „галски" (галският е келтски език, докато френският е наследник на народен латински и е италийски)
и т. н.
Това е една от трудностите в изследването на познанието за езиците в старите филологически
трудове, но задачата да се открият данни или поне упоменавания на българския език в тях не е
невъзможна. Ето защо това е една от основните задачи на предлаганото изследване, което проследява
предисторията на компаративната лингвистика и с оглед на оформянето на отделни страни на самия
метод. Причина за това е, че, както се оказа, в света не съществува цялостно изследване на
предистроията на компаративната лингвистика. От книгите с филологическа насоченост се разглеждат
тези, в които се дават данни и за славянските езици. Особено внимание се обръща на познанието в
Европа за южнославянските езици – в някои случаи, както ще бъде показано, автори на трудове са
образовани южни славяни, основно – от адриатическите райони. В тях не винаги пряко се визира
българският език, но познанието за българския език не може да се отделя от познанието за другите езици,
още повече че книжовните изяви на езиците на славянските народи (и особено – на южнославянските) са
много тясно свързани. Познание за българския език има и сред православното население в земите на
някогашна Жеч Посполита. Настоящият труд си поставя задачата да проследи и основните линии на
рецепцията на българските книги и българския език в този район – явление, което твърде малко е
спирало вниманието на българската наука и е практически почти непознато у нас, макар че е отбелязвано
винаги от украинските учени, които, по разбираеми причини, внимателно са изследвали книжовния живот
в района. Също небезинтересен е и въпросът за познанието за българския език в Русия през ХVІІІ век,
където, както е известно, П. Палас (с участието на самата императрица Екатерина Велика) издава
двутомен речник на „всички езици и наречия“‖, в който обаче липсва българският. В тази работа се
проучва и този факт, като се търсят и данни от други филологически трудове в руската наука точно от
времето на отпечатването на речника.
Разширяването на изворите за българите и техния език с трудовете с филологическа насоченост,
създадени от водещи европейски интелектуалци, би обогатило съществено нашата историческа памет по
начин, който следва да бъде популяризиран. Засега сме принудени да се радваме даже на инцидентни
съобщения на пътешественици, някои от които имат вида, приведен от Е. Грозданова и О. Тодорова:
„Макар като изразител на официалната османска идеология презрително да нарича немюсюлманското
население „неверници" и горещо да желае „да се пречупят ръцете и краката на всички тях, Евлия Челеби
сравнително често отбелязва българската народност на принадлежност на жителите на множество
селища в Мизия и Добруджа, в Тракия и Македония, пък било и под формата на„...живеещите в града раи
3 И. В. Борилина. Турецкая литература – в: Н. И. Конрад и др. (отв. ред.). Литература Востока в средние века. Ч. ІІ.
Москва, 1970, с. 375.

5

са ... български негодници" (Грозданова, Тодорова 2004, стр. 23; срв. и Грозданова 2004, с.39).Обект на
проучване е и използването на българския език през ХVІ и ХVІІ в. в сферите на културното общуване по
начин,характерен за времето след средновековието и по начин, който има връзка с културите на други
народи.
Така например българските песни, известни в науката като „бугарщици“, са били разпространени в
много широк район – до Далмация, поради което са били означавани и като привнесени („български")
песни. Видовете дискурси от този тип обикновено се пропускат в изследвания, свързани с тези векове,
като вниманието (не без основание) се насочва към дамаскините (срв. напр. Дел‘Агата 1984).
Деликатен момент в представянето на елитарната българска култура от ХVІІ век е нейното
създаване от българи, които са католици. Това е причината за нейните дейци и изяви често да се говори
като за „католическа пропаганда в България" (макар че става дума за създаването на културни текстове и
по-широко: и на произведения на изкуството: т.нар. чипровска златарска школа например е създала
обковки на книги и църковна утвар, които са забележителни произведения на изкуството и за които се
отбелязва европейска връзка). Ив. Сотиров, който е изследвал творбите на чипровската златарска школа,
също използва термина „католическа пропаганда“, но в значението на канал за осъществяването на
културен контакт: „В досегашната литература не е засегнат и въпросът за ролята на католическата
пропаганда като нишка, по която проникват влияния от страна на западноевропейското изкуство, и за
степента на това проникване“4.
Преди това същият автор отбелязва и оригиналния характер на българското изкуство, създадено,
по негово мнение,в „такива ренесансови условия и атмосфера, каквито не виждаме често в балканските
градове през тази епоха и които довеждат до съперничество със самия Дубровник" (ibid.).
Като оставим настрана „католическата пропаганда", която е факт, но факт, който произлиза от вън,
по отношение на книжовното дело на българските католици следва да говорим некато за „католическа
литература“, а като за българска литература, създадена от българи - католици.
Ето защо в би следвало да се търсят връзките на тази литература с установените вече традиции на
българската книжовност – например, с делото на Патриарх Евтимий, с други автори, като наличието на
такива връзки би показало континуитет и органично вписване. Християнството, свързано с Рим,
предхожда в българските земи християнството от Византия и е оставило трайни следи в българския език,
което е добре известен факт: думи като кръст5 (лат. Christus латинизирана форма на Христовото име),
оцет (лат. acētum – също с християнско значение, оцет е поднесен на Спасителя на кръста), вероятно и
думата църква. Този културен пласт в езика ни не е маловажен: въз основа на неговото съществуване в
славянските езици австрийският славист О. Кронщайнер свързва възникването на ранните християнски
текстове със словенските земи, като тълкува ранните романизми с християнско значение като заемки от
реторомански. О. Кройнщайнер, в присъщия му полемичен стил, пише: „Може би на компетентните
слависти най-после ще направи впечатление, че християнската терминология в началната си фаза носи
почерка на ретороманския, а не, на гръцкия език – и поради това кръст не е ζηασρός, църква не е εκκλiζία,
олтар не е τράπεiα, неверник не е ειδολολάηρiς и Коледане е τριςηούγεννα. Ретороманският (Ladinisch) е
бил наред със словенския един от езиците на Залцбургската църковна провинция” (Кронщайнер 2005, с.
79). Латинският извор на основна християнска терминология обаче има и други обяснения и ценен принос
в тази насока е изследването на Б. Симеонов от 1968, в което се обясняват фонетичните преходи при
прякото заемане на балкански латински форми в старобългарския език (които, освен като „реторомански"
в обясненията на Кронщайнер, от други автори са обяснявани като минали през готско последничество).
Към обсъжданите ранни романски заемки, свързани с пътна християнството от Рим в нашите земи,
с известна предпазливост ще прибавя още една. Макар да има диалектна обагреност, тя е част от
речника на българското художествено слово и е позната на всеки носител на българския език. Това е
западнобългарската дума кошуля, за която се знае, че е заета от латински език, но значението на
латинската дума не е било уточнявано. Думата кошуля произлиза от лат. casula, чието буквално значение
е "къщичка" (от лат. casa - къща, е образувана деминутивната форма casula посредством суфикса -ula).
С думата casula е била наричана „външна литургична одежда при извършване на евхаристия" – в
гръцката по произход терминология тя се нарича филон – от начало формата на дрехата е била
конусовидна с дупка за главата (О‘Колинс, Фаруджа 2006,с. 414). На същото място двамата автори

4
5

И. Сотиров. Чипровска златарска школа. Средата на ХVІ – началото на ХVІІІ век. София, 2001, стр. 20.
Известно е, че в готския превод на Улфила Исус е разпънат на бесилка, galg – поради отсъствие на дума за кръст.
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уточняват, че „след варварските нашествия тази дреха излязла от възприетия стил, но се носела като
специална одежда от свещеници и епископи при извършването на евхаристична литургия".
Твърде схематично е и популярното противопоставяне на Slavia Romana и Slavia Orthodoxa (което с
трудовете на Р. Пикио получи разпространение), най-малкото, защото пропуска цял един век от
културната история на българите – ХVІІ век, в който водеща е латинската образованост на българите
католици. Безкритичното приемане на противопоставянето между Slavia Romana и Slavia Orthodoxa
наистина създава условия за схващане на латинския пласт в ранната християнска терминология на
старобългарския език (отдавна установен в науката) като привнесен отвън. Да не говорим, че
терминологично не е коректно да се съпоставят термин, сочещ конфесионална особеност, с термин,
указващ на културно-географска такава, и двата термина би трябвало да са едноредни.
Един от българските латинисти през ХVІІ век е Филип Станиславов (който обаче далеч не е толкова
плодовит автор на съчинения на латински и италиански език като своя съвременник Петър Богдан
Бакшич). Своето място в историята на българската култура Филип Станиславов дължи на една съвсем
малка книжка6, около която обаче има много неясни моменти, свързани както със състава й, така и с езика
й. Днес в науката е известно,че „Абагар" не е първата българска печатна книга – за такава вече се приема
„Служебник", отпечатан от свещеноинок Макарий в печатницата край град Търговище (Влахия) през 1508
г. (срв. Теодосиев 2009, с. 37)7.
„Абагар" обаче е първата книга, отпечатена специално за „българския народ", както това декларира
самият Филип Станиславов в заключителния текст на своето издание. Затова тя, въпреки скромния си
обем (пет големи печатни листа), заема много специално място в историята на вписването на българите в
контекста на ранния европейски модернизъм. Както е известно, един от дистинктивните белези на
интелектуалната революция, известна като възникване на модернизма, е изобретяването на
книгопечатането, което е съществен инструмент за въздигането на западната цивилизация. Удивително е,
че южните славяни (и българите между тях), въпреки липсата на политическа независимост и свързаното
с това много тежко икономическо положение, почти веднага се включват в процеса на комуникативната
революция (известнакато „Гутенбергова революция“, резултат от техническа инвенция: изобретяването на
печатарската преса). В това отношение те дори изпреварват източните славяни – първата руска печатна
книга е от 1564 г.
Българските земи и българският народ са продължили да бъдат част от европейската политическа
и културна история и по времето, когато са били част от конгломерата на Османската империя, чужда като
държавно конституиране, религия, език и култура. Даже такъв белег на европейския ранен модернизъм,
какъвто е възникването на протестантското движение, има своята проекция в българската история. На
пръв поглед е парадоксално, но една от големите битки между католици и протестанти от времето на
ранния европейски модернизъм се е водила на териотрията на България, в която традиционната култура
е източноправославна. По време на Чипровското въстание от 1688 г. (което в българската историческа
наука следва да се изследва като част от голяма антитурска въоръжена борба, разгърната на широка
територия и обхващаща и известното въстание на северномакедонските българи, водени от Петър
Карпош (в района на Куманово и Крива паланка) и борбата на косовските католици, водени от скопския
католически архиепископ Пиетър Богдани (Pietër Bogdani), албанец с български корени, получил
началното си образование в чипровското граматическо училище. Днес институтът за албански език в
Тирана носи името на Пиетро Богдани, който еплеменник на големия българин Петър Богдан Бакшич,
Софийски архиепископ и виден книжовник от ХVІІ век. За потушаването на Чипровското въстание роля
има и присъединяването на войските на унгарските протестанти (водени от граф Тьокьоли), които се
включват на страната на турските войски срещу настъпващата войска на католическата Свещена Римска
империя и които се бият срещу въстаналите срещу турците балкански народи (организирани от
католическото население). Българите не са отстъпвали от гледна точка на природната си интелигентност
на по-облагодетелстваните от историята свои съвременници в европейския запад и попаднали при
условия, подпомагащи образованието, са заемали добри позиции. Българският философ Божидар Пейчев
например установи факта, че през 1750-1760 г. ректор на университета в Грац, Австрия, е етничният
6 Независимо от обема и характера на изданието, много народи биха искали да имат своя книга, издадена през 1651 г. в
Рим, но нямат.
7 Н. Теодосиев е посочил, че „В България не е открит екземпляр от служебника" (ibid.), но, както ще стане дума и покъсно, П. Стефанов (2008) още на следващата година съобщи в свое изследване, че е открил един екземпляр в Русе, както и
даде данни за други съобщения за намерени екземпляри. В българската наука на това издание обръща внимание А. Врачу още
през 1962 г., в списание „Български език".
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българин Франц Ксавер Иван де Пеячевич, който освен това е и автор на една Historia Bulgarorum
(История на българите), съхранявана в Загреб и все още неиздадена8.
От езикова гледна точка „Абагар" може да се обясни само в контекста на европейските възгледи за
езика на ранните модерни времена, когато се натрупва материал, подготвящ възникването на научната
лингвистика. По времето на излизането на „Абагар" черковнослеванският език ― руска редакция на
старобългарския език, още не се използва от българите.
Черковнославянският език идва с навлизането на евтините (обикновено даже и подарявани) руски
печатни книги, които постепенно изместват южнославяските печатни книги. Филип Станиславов е написал
своята книга със своя концепция за книжовния език на българите, която не се различава от съществено по
общата си насоченост от концепциите на свои предшественици или съвременници от други славянски
страни. Това е твърде интересна и своеобразна езикова концепция и тя може да се означи като „прицип
наславянския езиков бриколаж“9. Славянските езици са твърде близки помежду си и това позволява те да
си помагат един надруг с езикови средства (процес, който, в много по-тесни граници, продължава до
много късно). Цел на труда е обаче да се изложи преди всичко езиковата фактология. Слабата
проученостна проблематиката, на която е посветен труда, налага ориентация преди всичко към
изнасянето на факти. Задачата, която си поставям, не е да се затвори една страница в науката. Задачата
е да се отвори една страница.
ПЪРВА ГЛАВА
ВПИСВАНИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК И СЛАВЯНСКИТЕ ЕЗИЦИ В ПРЕДИСТОРИЯТА НА
КОМПАРАТИВНАТА ЛИНГВИСТИКА
1. ТРИНАЙСЕТИ ВЕК – КЛАСИФИКАЦИЯ / КЛАСИФИКАЦИИ НА ЕЗИЦИТЕ И ИЗКАЗВАНЕ ЗА
ЕЗИКА НА БЪЛГАРИТЕ
Българите сме един от народите на нова Европа, които се оформят след разпадането на античния
свят. Отделянето на българския народ от общата славянска вълна, заляла огромна територия, става и
посредством приемането на специфичен етноним, характерен само за част от славянското население,
което е свързано с конституирането на държава. Тъй като организиращ фактор в държавата е
неславянското население на първобългарите (протобългарите), дистинктивен признак на славянско
население става тяхното определяне като български славяни и като българи. По този начин в славянския
свят българите са рано формиран отделен славянски народ, които придобива рано и свой етноним.
Общото означение на българските славяни като славяни става родов признак на понятието за българи, а
означението ни като българи – е представяне на видовата специфика на понятието. В славянския свят
българските славяни се обособяват сравнително рано. Други славянски народи дълго време нямат общо
название, което да е специфично за тях. Под названието „руси―, носители на „руски език" (руска мова)
например до времето на цар Петър І Велики са известни славяните от западната част на
източнославянското пространство, докато на изток към славяните в държавата на Великото Московско
княжество се прилага терминът московитяни, московци. С развитието на научното познание в Европа
познанието за българския език е част от общото познание за славянските езици, в което се отразяват и
вариациите на славанската реч, оформени по различни езици на различни етапи в своето развитие и
обособяване в културна форма.

Б. Пейчев, „Франц Ксавер Иван де Пеячевич – професор от ХVІІІ век, и неговата Historia Bulgarorum ― Отечество 1976,
18; И. Тодев (ред.), Кой кой е сред българите ХV - ХІХ в.София, 2000, с. 220.
9 Терминът „бриколаж" има различни употреби. Като житейскопонятие той се използва напоследък и у нас като
заместител на по-старияизраз „направи си сам‖ за магазини, в които се продават материали занаправа на битови предмети. В
науката го въвежда Клод Леви-Строс (La pensée sauvage 1962 г.), като твърди, че го заимства от играта на билярд. Жак Дерида в
своите публикуваните на английски лекции в книгата Writing and difference (1967) смята, че интелектуалната дейност въобще е
бриколаж (и „инженерът" конструкторът на новото, и ученият сабрикольори, всеки дискурс е създаден на принципа на бриколажа.
Несмятам това разширение на термина за уместно, защото езиковата материя обикновено е „прозрачна" и затова, в известен
смисъл – дематериализирана. Практиката на Филип Станиславов по отношение на езика и текста (както и на много негови
предшественици и съвременници от други славянски земи) показва специфично отношение към езиковата материя, при което
разнородни елементи се вграждат в нови текстове,както ще бъде илюстрирано върху множество примери.
8
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Съществуват обаче и податки за езика на първобългарите (протобългарите), който без съмнение е
имал своите носители в средите на аристокрацията на ранната българска държава и който е изчезнал,
като обаче е оставил слаби следи в първия писмен език на славяните – старобългарския език.1010
Съществуващата общност на южните славяни, заели източната и югоизточната част на Балканския
полуостров, е причина и тези групи от населението, които не винаги са били административно в състава
на българската държава, да приемат държавния етноним „българи" и означението на своя славянски език
като „български".
1.1. АНОНИМНА БАВАРСКА ХРОНИКА
Пред средните векове в Европа езиците и народите са класифицирани от гледна точка на
библейската генеалогия, като народите са обявявани за потомци на различни библейски лица (това е
отразено терминологично дори в използваниете и до днес термини "семитски" (по името на Ноевия син
Сем / Сим) и "хамитски" (по името на Хам) езици, макар че съвременните съдържания на термините нямат
нищо общо със старата библейска ―класификация―). Вероятно за първи път въпросът
закласификацията на славянските езици е поставен в анонимната Баварска хроника на императорите и
папите от ХІІІ в. – „Chronicon imperatorum et pontificum Bavaricum" (което забеляза предигодини Р. Х.
Робинс, срв. Робинс 1973, с. 9 – 10).
В анонимната Баварска хроника [параграф 394] езиците на народите, смятани за наследници на
Сим, са описани като гутурални (като такъв "семитски" език е представен и гръцкият),езиците на
наследницине на Яфет са описани като дентални ("яфетическите" езици тук са латинският, немският,
езиците в Северна Европа), а славянските езици се свързват с потомството на Хам. Като характеристика
на славянските езици е представена тяхната „палаталност" (което не е без основание и с оглед на
съвременната лингвистика): ― filii Cham [loquuntur] in palato, ut Rutheni et Slavi 11. Класификацията,
представена в анонимната Баварска хроника от ХІІІ век, представя три класа езици, характеризира ни по
два начина: генеалогичен (прототип на генеалогичната класификация на езиците) и по тип (прототип на
типологична класификация на езиците).
Генеалогически – по „прародител" на носителите на езика (етногенетичен признак), разделени на
три класа:
1.„Семитски" езици (и според съвременните класификации еврейският и арамейският („на
халдеите“) са семитски езици, нов текста на друго място е упоменат и гръцкият),
2. Яфетически („на алеманите и галите", което, с терминологията на епохата, означава германските
(„на алеманите" и романските („на галите") езици),
3. „Хамитски" – на славяните и на рутените.
По тип (артикулационен тип): по преобладаващо място на артикулация – гутурални, палатални,
дентални. По причина на поставянето на Ноевото родословие в основата на изборяването (и на
елементарната класификация) на известните езици, дълго време се смята, че броят на езиците посвета е
равен на библейското число 7212.
Класификацията, приведена в Баварската хроника, показва, че през ХІІІ век съществува понятието
за езиково родство между езиците, обособени вътре в рамките на трите класа. То е извършено на
принципа на предполагаем библейски прародител на носителите на езика, който се прилага и след това –
в резултат именно на този принцип е закрепено и до днес името на „семитските" езици (които обаче в покъсните схващания вече не включват гръцкия), а понятието „хамитски" езици също се използва (макар и
не за славянските езици и макар съвременната лингвистика да смята, че зад него не стои реална езикова
общност, което е отразено в новите класификации). Обособените класове са характеризирани и с
предполагаема артикулационна характеристика, в основата на която е устройството на човешкия говорен
апарат. Тъй като той ееднакво устроен при всички хора, в приведената класификация е залегнало
10 От Лексикона на Франц Миклошич, докторантката Сенем Конедарева ексцерпира към 60 имена на деятели („експерти",
срв. Асенова 2008, с.65), образувани с протобългарския суфикс -ЧИИ, които имат и своите варианти.
11 Целият пасаж, в който известните езици се класифицират по „поколения ― по линия на трите сина на Ной с оглед на
място на основната артикулация, гласи: „...Поколенията се разделят по съзвучието наособеностите на думите или езика.
Синовете на Сим говорят гутурално, като халдеите или евреите, синовете на Хам - на палатума, като рутените и славяните;
синовете на Яфет изговарят думите на зъбите, като алеманите и галите".
12 Въпросът за класификациите по 72 елемента напоследък беше разгледан от В. Измирлиева (2008), където е приведен
и материал със 72 Божии имена, 72 болести и т.н.
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схващането, че отделните [генеалогични класове] езици използват различни възможности на човещкия
говорен апарат. Понятието за свързани помежду си генеалогично славянски езици съществува (те са
представени като „хамитски") и очевидно се прави и някаква разлика между езици на славяните и на
рутените (за която може да се съди по тяхното посочва непоотделно).
1.2. РОДЖЪР БЕЙКЪН ЗА ЕЗИКА НА БЪЛГАРИТЕ
Роджър Бейкън е знаменит английски философ, математик, астролог и учен, проявен и в други
области, получил на времето си прозвището Doctir Mirabilis "доктор на чудесата". Роден е към 1214 г. и за
предполагаема година на смъртта му се сочи 1294 г.. Францисканец е, от Ордена на Малките братя (от
същия орден са и чипровските католици през ХVІІ век), а преди да стане монах, е преподавал в
университета в Париж. Известен е с предаването на възгледите на Аристотел в Европейския Запад.
В своя обемист и основен труд „Opus Majus" Р. Бейкън е посветил третата част на първия том на
въпросите на езиците, но се е спрял само на утвърдените езици на западния християнски свят: гръцки,
латински, еврейски. Известни сведения за говоримите езици в Европа и Азия е дал в четвъртата част на
първия том, която е посветена на географски въпроси.
Р. Бейкън е използвал сведенията на фламандеца Вилхелмде Рубрук (William de Rubruquis), също
като него – францискански монах. През 1253 г., по време на VІ кръстоносен поход, той е изпратен от крал
Луи ІХ при „татарския император", т. е. при монголския хан, и оставя ценни записки по своето пътуване,
представени като отчет за мисията, с които Р. Бейкън е очевидно запознат (самата мисия е изложена от
Бейкън, OpusMajor I, 4, S. 356)13. Сведението на Р. Бейкън за българския език е изключително интересно
от социо-лингвистична точка. Той е дал данни14 за двете Българии: major Bulgaria (в Азия – има се
предвид Волжка България) и minor Bulgaria (има се предвид Дунавска България). След като съобщава за
куманите, той продължава: „Et hic principatus habet ab aquiline primo majorem Bulgariam, a qua venerunt
Bulgari qui sunt inter Constantinopolim15, et Hungariam, et Sclavoniam. Nam haec quae in Europa est minor
Bulgaria, habens linguam illorum Bulgarorum qui sunt in majori Bulgaria, quae est in Asia“. (S. 366). [И до тази
държава на север първо е голяма България, от която са дошли българите, които са между Византия, и
Унгария, и Склавония. От друга страна, в Европа има малка България, която има езика на тези българи,
които са в голяма България, намираща се в Азия. (По-нататък Р. Бейкън се е отзовал неласкаво за
волжките българи, като е казал, че те са по-лоши от сарацините, което е било нормалното отношение на
францискански монах към мюсюлмани). Фактът, че Р. Бейкън е дал това разяснение за езика на
българите, е много интересен, при положение, че за други народи обикновено няма бележки по езика им
(упоменати са например куманите, наричани, според указанието на автора, и „канли“, унгарците (обяснени
като „хуни" и като носещи и названието на хуните, според дадената от Бейкън (погрешна) етимология;
власите, които, според изложеното от Р. Бейкън, също като унгарците и българите, идват от Азия).
Една бележка на Р. Бейкън във връзка с власите показва, че той (или по-скоро: неговият
информатор, по всяка вероятност – упоменятият от него В. Де Рубрук) не вижда връзка между езика на
първобългарите (говорен и във Волжка, и в Дунавска България) и езика на татарите. "Nam populus ille
dicitur nunc a Tartaris Ilac, quod idem est Blac. Sed Tartari nesciunt sonare "b" literam" Народът тук се нарича
от татарите „Илак", което е „Блак". Но татарите не могат да изговарят буквата „б" (S. 367). Тъй като
българското народно име (което славянският български народ наследява от eteo-българите,
първобългарите) започва именно с тази фонема „б“ („буква“, в терминологията на автора), очевидно е,че
езикът на първобългарите очебийно се е отличавал от езика на „татарите".
Съобщението на Роджър Бейкън (който е използвал данни на францискански пратеници в Азия) за
все още запазен език на прабългарите в Дунавска България през ХІІІ век е много ценно. (ЖВ. Това изобщо
не е така, авторката много греши, Бейкън или греши, или ни дава сведения че куманската болярска
върхушка в България е използвала куманския език, какъвто се е говорел и във Волжка България по това
време! Да се говори за език на прабългарите в ХІІІ в. е абсурд!)
То показва, че болярската върхушка все още се различава езиково от славянския народ. Освен
това, авторът говори за един език (използван и в двете Българии), а не – за два езика или множество от
езици, което намалява вероятността българите да са били мултиетничен племенен съюз.
Текстът на В. де Рубрук е преведен и на български език, ЛИБИ ІV,с. 193–262.
Сведението на Р. Бейкън е отразено в http://www.ling.helsinki.fi/uhlcs/LENCA/LENCA2/information/kazan.html
очевидно известно в град Казан (Руска федерация).
15 Навсякъде в текста Р. Бейкън нарича Византия „Константинопол".
13
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Известен интерес е Р. Бейкън е проявил към езиците в Европа. Отбелязан е езикът на кримските
готи: „Et sunt ibi multi Gothi qui omnes loquuntur Theutonicum“ ― [Там има много готи, които всички говорят
тевтонски] (S. 357). Това показва, че у автора е представено понятието за германски езици (= език),
наречени тевтонски (както е и у много други автори след това). Представено е и понятието за славянски
езици (= език) и е посочено широкото разпространение на славянската реч: „Rusceni sunt Christiani et sunt
schismatici, habentes ritum Grecorum, sednon utuntur lingua Graeca, immo lingua Sclavonica, quae est una
delinguis quae plures occupat regiones“― [Русцените са християни и са схизматици, взели славянския
(склавонския) език, един от езиците, които обхващат много региони] S. 360.
В терминологията на Р. Бейкън „германски“ и „славянски" са единични езици. Това показва, че
понятието за език при автора е широко и се налага върху езикови форми, които имат очевидна родствена
връзка помежду си. Чак в края на ХVІ век Йосиф Юстус Скалигер ще внесе известно уточнение в тази
концепция, като въведе понятието за „езици – матрици“ (lingua matrix). Езикът-матрица обаче и след това
продължава да има своята стойност на поле за езикова изява на автори.
В труда на Бейкън обяснения на единични думи и изрази, които очевидно са били приемани за
екзотични – такъв е случаят с приведеният израз „On man bacan", с разяснението „id est Deustu nosti" (S.
373). Отбелязвано е в коментара към текста на Р. Бейкън, че става дума за формулата „Om mani padme
hum", практикувана от будисти.
Във връзка с упоменаването на Голяма България в изданието от 1900 г., което използвам, има
бележка под линия: „Марко Поло (i.9 по изданието на Yule) споменава град Болгара (Bolgara). Yule
отбелязва за това: „Това е столицата на района, понякога наричан Голяма България (Great Bulgaria), на
Волга... географска ширина около 54º 54´.90 мили под Казан. Превзет е от монголците през 1225.
1.3. СОБСТВЕНО БЪЛГАРСКИЯТ (LINGUA ETEO BULGARICA) В ЕЗИКОВ СПЕСИМЕН
Макар че, както ще се види, българите в Европа стават известни като един от славянските народи,
все пак са останали единични данни за съществуването и на собствено българския (eteo-българския) език
на първобългарите. Едно такова свидетелство вече беше приведено от труд на големия учен на
европейския запад Роджър Бейкън. Съществува неголям езиков спесимен (образец на езика), който
представя езика на протобългарите в Речника на Махмуд Кашгарски. То е останало незабелязано в
българската наука,макар че е известно в алтаистиката.Махмуд Кашгарски (Махмуд ал Кашгари) е
съставител на речник на тюркските наречия, записан с арабица. За живота на съставителя (който е и
автор на безценни сведения за културата, географското разселение и т. н. на тюркските народи) се знае
малко. Приема се, че е роден към 1020-1030 г. и е живял до към 1127 г.
Речникът „Диван лугати ат тюрк" се вписва в традициятана арабската наука за съставяне на
речници („дивани“) и е резултат от арабската и персийска образованост на Махмуд Кашгарски. Това
съчинение е запазено само в един ръкопис, който се съхранява в Цариград.
В труда на Махмуд Кашгарски се срещат бележки по отделните тюркски наречия, включително – по
наречието на собствено българите. Първобългарският (протобългарският) на българите от Волжка
България е представен и с кратък образец, който привеждам по И. Бенцинг (с. 1984, стр. 19): ol anїŋ birlä
kökläšti „[той] сключи с тях племенен съюз"; алтернативен превод, даден в ДТС, с. 313, гласи "он сцепился
с ним (т.е. заделего)".
Тъй като свидетелството на Роджър Бейкън, че езикът на Волжка България все още е можел да се
срещне и в Дунавска България, без да се приема като абсолютен факт, заслужава внимание, образецът
от протобългарски език, приведен от Махмуд Кашгарски, следва да се причисли към представянето на
езика на българите. При всички случаи обаче този „български" език е бил познат на малка социална
прослойка на старата аристокрация и е имал характер на социолект. (ЖВ. Напълно погрешен извод,
езикът на Волжките българи в ХІІІ в. е огузо-кипчакски и няма нищо общо с Аспаруховите българи от VІІ
в.).
2. ПЪРВА В СВЕТА ЛИНГВИСТИЧНА ЕНЦИКЛОПЕДИЯ
Първата в света лингвистична енциклопедия е издадена от швейцарския учен - енциклопедист
Конрад фон Геснер (1516-1565), който е известен с постиженията си в няколко научио бласти – ботаника,
зоология (четири-томното му съчинение „История на животните" (Historiae animalium) е в основата на
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съвременната зоология). Името на този знаменит учен се поставяи в основата на библиографската
дейност.
Така, както се е занимавал с класификация и описание на растенията и животните по света, К.
Геснер се заема и с описанието на езиците по света. През 1555 г. в Цюрих (Tiguri) Геснер издава
"Mithridates: De differentia linguarum, tum veterum, tum que hodie apud diversas nations in toto orbe terrarium in
usu sunt” („Митридат. За разликите между езиците, както старите, така и тези, които сега се използват
между различните народи в целия свят.“).
Тази книга е „не по-малко от първото обобщение на лингвистичната наука, правено някога" (Де
Хауе 2008, с. 3). В изданието общо 130 езика и наречия са представени с речникови статии по азбучен
ред, като 22 са илюстрирани с текст на „Отче наш" на съответния език, с „Аве, Мария" или някакъв друг
текст. Авторът прави разлика между „език" (lingua) и „диалекти" (sermonеs), както и по-късните автори
правят известна разлика, но много дълго време и след Геснер, както и при самия него, тази разлика се
прави много непоследователно. Неговото разбиране за „език" е по-широко от разбирането, наложено в
съвременната лингвистика. Под това понятие той привежда съвкупност от форми, които днес се
определят като „езикова група“ (в рамкитена едно езиково семейство). Затова в книгата на К. Геснер
големи раздели са посветени на Lingua Gallica, Lingua Germanica, както и на Lingua Illyrica.
Тези названия са съзнателно латинизирани, за да имат качествата на научни термини. „Галски
език" е означение за езиковата съвкупност, която съвременната лингвистика означава като романска
езикова група ,„германският език" е прото-понятие за германската езикова група, обособена от
компаративната лингвистика, а „илирийският език" като понятие покрива обема на бъдещото понятие за
славянска езикова група.
В книгата на Геснер езикът, на който говорят славяните, е означен с два термина, които авторът
смята за синоними: Lingua Illyrica и Lingua Sarmatica („De Illyrica sive Sarmatica lingua“ ,S. 51r) –
„илирийски“, а също така и „сарматски". Както ще се види по-нататък, Конрад фон Геснер е напълно
наясно с разликите, които съществуват между отделните славянски езици и е привел материали, от които
те могат да се видят. Същевременно говори за езика като за един. Това вероятно е терминологично
несъвършенство и е характерно и за други автори. Съвършено ясно е било съществуването на
лингвистичната единица, която в съвременното езикознание се нарича „езикова група" (напр., „славянска
езикова група"). Единственият термин обаче, който е бил на разположение, при тогавашното равнище на
познанието за езика, е бил lingua – език.
Както беше споменато, едва при Й. Ю. Скалигер има опит да се преодолее терминологичното
несъвършенство с въвеждането на термина lingua matrix - език-матрица (буквално: език - утроба).
Идеята славянските езици да се наричат „сарматски" идваот полските автори. Още през 1517 г.
Мачей Меховитски (Matthias Michovius) публикува своя трактат „За двете Сарматии―
,който е популярен в европейската наука. В полската културат.нар. сарматизъм заляга в
националната митология. Това ехсвързано с търсенето на антични корени (сарматите все пак са народ,
известен и през античността), което се извършва от много нови народи и което по правило води до
изграждането на митологии. Конрад фон Геснер е дал азбучен списък на народите,които говорят на
„илирийски" и които според него са 60 на брой (S. 55r)
Между тях са посочени и българите, наречени в труда още „расциани― (макар че като „расциани" в
европейския запад са били известни сърбите). Както сам сочи, част от имената на народите Геснер е взел
от Сигизмунд Гелениус (автор, за когото ще стане дума по-нататък); любопитно е, че Геснер тук
използватермина „илирийски" за езика, говоре от всички славяни: „Enu-meratio alphabetica populorum qui
Illyrica lingua utuntur "[„Азбучно изброяване на народите,които използват илирийски език"].
Ето целия азбучен списък на народите, които, помнението на Геснер, говорят на „илирийски" (т.е.
славянски)език (S. 55r):abgazari uel abgazelli, | dibrii | qui & gazari circa | epirotae |mare caspium | gazari, lege
abgazari | aestui | gepidae | arbenses |hungari ad vagum | bessi, hodie bosnenses, | fluuium | uel bosnasienses |
iapides | bohemi | iazyges | borusii | istri | bosnenses, uidebessi | lituani | bulgari, uide rascii| liui | carni | lusatii |
carniolani |lygi | carinthii usque ad | macedones | drauum | mediterranei | casubi,aliâs | maxobii, al'mazobitae |
cassubitae | meisi, mysii | circasi quin-quemontani | moldaui | circa pontum, | moschi, al'moscouitae |
aliâsciercassi circa | moraui | mordaci | corali | mysii, uel meisi | croati,aliâs chroati | nugardi | culmii | obodritae,
al' obotriti | curi | ohulici |dalmatae, al' delmatae | pannoniae pars(54r) permi | dicuntur | plescouii uel | sclaui uel
slaui potius |plescouienses | seruii, uide sorabi | podolii | slesii uel silesii, aliâs |polabi | slesitae | poloni maiores &
| smolnenses | minores | sorabi,aliâs sarbi hodie | pomerani | (puto) seruii | rascii, aliâs rasci seu |transiluani |
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bulgari | vandali, aliâs vuandali | rugi | veltae | russani,aliâs | vilaci | rutheni | vuagrii | samogitae | vuinuli | sarbi,
uide sorabi| zagorani | sarmatae, qui poloni | zadrauani Summa, populi circiter 60.
Накрая К. фон Геснер е съобщил, че броят на народите,които изброява, е 60. Следва мнение, че
св. Йероним е превел писанието на родния си далматински диалект.
Сумата от 60 славянски народа, които е изброил Геснер, е твърде голяма за съвременните
престави за членението на славянския свят. Руският изследовател А. С. Милников е опитал да отсее
„неславянското“ в списъка и го е свел до следния списък от 33 народа: „Бессы, ныне Босняки или
Боснийцы (Bessi, hodie Bos-nenses vel Bjsnasienser). Богемцы (Bohemi), Болгары (Bulgari), Карны (Carni),
Карниоланы (Carniolani), Каринтии (Carinthiiusque ad Dravum), Кашубы (Casubi), Кроаты (Croati, Chroati),
Далматы (Dalmate), Венгры по реке Ваг (Ungari ad Vagum fluvium), Истры (Istri), Лузации (Lusatii),
Мазовшане (Maxobii, Mazobite), Мейсы или Мисийцы (Meisi, Mysii), Московиты (Moschi,Moscovitae),
Мораване (Moravi), Новгородцы (Nugardi), Ободриты (Obodritae, Obetriti), Псковичи (Plescovii,
Plescoviense), Подольцы (Podolii), Полабы (Polabi), Поляки (Poloni maiores etminores), Померанцы
(Pomerani), Расции (Rascii, Rasci), Ругии (Rugi), Руссаны или Рутены (Russani, Rutheni), Склавы (Sclavi
velSlavi poti), Сервии (Servii), Силезцы (Slesii, Silesii, Slesitae), Смоленцы (Smolenses), Сорабы (Sorabi,
Sarbi), лужицкие сербы, Вильцы (Vilaci), Вагры (Vuagrii).(Милников 1996, с. 124-125).
Основанията на К. фон Геснер за изброяванията на 60 славянски народа не винаги са ясни от
съвременна гледна точка, но в никакъв случай не са произволни. Какви например са посочените от него
„дибри“? В хрониката на Ян Длугош (Ioannes Dlugosius, 1415-1480) е описана грюнвалдската битка –
голямото сражение на славяните (поляци и рутени) с кръстоносците, и там става дума за Диполд Кикериц
фон Дибер от Лужица16 – района по река Шпрее, населен с лужишките славяни. Така че посочените
„дибри" са без съмнение славяни. Мизите са обединени не с българите, а с майсенците (полабските
славяни от района на Майсен), но причината за това е единствено звуковото подобие на названията.
Самата поява на означението „мизи“ е анахронизъм, тъй като мизите са античен народ, а славянските
народи са едни от новите европейски народи и т.н. В същото време К. фон Геснер е дал и езикови
образци (спесимени), които показват и езиковите разлики при отделните славяни. На л. 54, обратна
страна, е приведен текст на чешки език: S. 54v: Молитва „Отче наш" на чешки език (на „бохемски говор", в
терминологията на Геснер): Oratio Dominica sermone Bohemico, qui prae caeteris huiuslinguae dialectis cultior
existimatur. Otozie nass, genz sy na nebesich.Oszwiet se meno twe. Przid kralowsiwii twe. Bud wule twa
yakonanebi, tak y na zemi. Chleb nasz wezdeyssi dey nam dnes. Y odpustnam nasse winy, yako y my
odpausstime nassim winikom. Y ne uwodnasz do pokussenii. Ale zbaw nas od zleho. Amen.
Веднага след него е дадено „същото на илирийски или славонски", взето от книгата на Бартоломей
Георгевич (Джурджевич) от 1545 г. „De Afflictione", за която ще станедума по-нанатък, тъй като тя съдържа
данни за славянските езици, с кратък разговорник и текстове.: „Eadem Illyrice uel Slauonice ex libro
BartolemaeiGeorgeuitz de afflictione Christianorum sub Turcis, impresso Vuor-maciae anno 1545 a cuius initio
alia etiam ad hanc linguam perti-nentia scribuntur. Otesse nasz ky iessi na nebeszi, Ssuetisse ime tuoie.Pridi tuo
kralyeuss. Budi uolia tuoia, kako na nebu. i na zem lii.Kruha nassega ssagdaniega dai namga danasz. I odeuscia
nam dughenasse, kako i mi odpusciauam dustikon nassim. I nepeliai nats u na-past, da izbaui nats od nepriaz ni.
Amen.S 56r Eadem Polonice [Същото на полски език ].S. 54v Oεziecz nasch ktory iestosz wnyebye, Swyecz
siegymye twä.Przydzy twä kroliestwo. Bandz wolya twa, yako wnyebi, y nazemii. Chlieb nasch pow schedny day
nam dzy say. A odpuscz namuyny nascha, yako y my odpusczamy wynowaytzom naschym.Nycwodz nasz
napokuschenye. Alye zbaw nasz od zlego. Amen“.
Накрая текстът завършва с посочване на речника на Сигизмунд Гелениус – източник за данни за
славянските езици вкнигата на Конрад Геснер: Поради азбучния ред на изложението в енциклопедичния
справочник на К. Геснер, данни за народи, които говорят на славянски, има и на различни други места,
напр. A RBENSES Illyrice loquuntur [албанците говорят илирийски], BESSI, hodie Bosnenses uel
Bosnasienses, Illyrice loquuntur [бесите, сега – босненци или боснанеци, говорят илирийски] ; E
PIROTARUM lingua Illyrica est [езикът на епиротите е илирийски], MOLDAVI, MORAVI & MORLACI Illyrice
loquuntur (молдавците, моравците и морлаците говорят илирийски] и т.н. Любопитно е, че са приведени и
сведения за някои палеобалкански езици – нар., има и статия за тракийския език.
Включена е и висококомпетентна статия върху „езика на боговете“, за който са оставили сведения
антични автори, цитирани от К. Геснер. Фактът, че българите са посочени сред народите, които говорят на
славянски, в най-авторитетното и представително за средата на ХVІ век издание, говори за присъствие на
16

Dipoldus Kikeritz de Dieber de Lusatia.
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българския език сред другите европейски езици (макар че са изброени цели 60 славянски народа).
Българският език обаче не е представен специално с езиков спесимен. Геснер е дал образци само от
езици, които са представени в печатни издания, посветени на езикови проблеми. Очевидно, българският
не е бил сред тях. Но не е бил и напълно неизвестен. Представените образци са на два западнославянски езика и един южнославянски. Източно-славянските езици не са представени с образци.
3. ЗИГМУНД ГЕЛЕН И НЕГОВИТЕ СРАВНИТЕЛНИ ТАБЛИЦИ
Конрад фон Геснер е посочил два от своите източници на информация за славянските езици –
позовал се е на Сигизмунд Гелениус (Зигмунд Гелен) и на Бартоломей Георгиевич. Очевидно, това са
били авторите, които са били достъпни за европейския учен от епохата. Делото на Зигмунд Гелен заема
изключително място в предисторията на компаративната лингвистика, което, за жалост, не е било
изтъквано. Известо е, че преди оформянето на метода на компаративната лингвистика, редица автори са
съставяли сравнителни таблици на думи от различни езици, за да покажат тяхното сходство и да
предположат съществувването на родствени връзки между отделните езици.
Един от тях е Сигизмунд Гелениус, който, доколкото съм имала възможност да проуча въпроса,
дори е първият учен, който е изнесъл сравнителен материал от четири езика на индоевропейското
семейство: латински, гръцки, немски и „славянски“ .Както беше посочено, в своята лингвистична
енциклопедия К. Геснер се е позовал на сравнителния речник на Сигизмунд Гелениус като на един от
източниците за труда си.
За целите на сравнението между свързани помежду си езици за първи път славянски материал
въвежда именно чешкият учен Гелениус (Sigismundus Gelenius, 1497– 1554, с чешкото име Zigmund
Hrubyz Jeleni17 17 ). През 1537 г. той издава речник, вкойто съпоставя сходни думи от 4 езика: гръцки,
латински,немски и „славянски― (под заглавие „Lexicum symphonum, quoquatuor linguarum Europae
familiarum Graecae, scilicet, Latinae,Germanicae, ad Sclavonicae Concordia consonantiaque indicatur“. Тези
думи са реални или пък мними когнати, а цел на речника не е да се развие езиковата теория (че
съществува родство между езици), а да се улесни запаметяването на думи при изучаването на двата
класически езика – латинския и старогръцкия.
Във второто издание (също в Базел и при същия издател) Гелениус е прибавил и гръцко заглавие
на речника: ΛΈХΙΚΟΝ ΣΥΜΦΟΝΟΝ. Сравнителният речник на С. Гелениус е проучван от редица автори, а
напоследък първото издание беше издаденоот трима чешки автори (Черна et all., 2008). За жалост, това
издание не включва целия труд, а само речниковата част, поради което теоретичните възгледи на
Гелениус по въпроса за славянските идиоми не са представени, но трудът ми е достъпен само в това
издание. Както се вижда и от заглавието на труда, С. Гелениус смята, че съществува един общ славянски
език – lingua sclavonica (а не – множество отделни славянски езици), като във второто издание на своя
труд е нанесъл редица промени, при които е дал повече форми, различни от формите в родния му чешки
език – направил е южнославянска редакция на материала. За съпоставка привеждам някои от промените
(по Грубишич 2003, с. 118):
ПЪРВО ИЗДАНИЕ

ВТОРО ИЗДАНИЕ

drati
hnizdo
hrob
kuzie
rzeka
zito

grabiti
gnizdo
grob
kozie
potok
zito, zrn

Има различни мнения за това откъде Гелениус е почерпил южнославянските форми, представени
във второто издание на речника му. Чешките автори предполагат, че той се е запознал с южни славяни
17 Сигизмунд Гелениус (1497- 1554) е роден в Прага, учил е в Болоня и Венеция. Работил е като едитор на гръцки
текстове с препоръка на Еразъм Ротердамски в Базел, в издателството на Й. Фробен.
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при работата си в издателството на Фробен. Й. Трухлаж смята, че „zčeštiny a chorvatštiny, kterou znal od
Jihoslovan v Basileji usedlých, u dĕlal umĕlou smĕs,―ř e č slovanskou‖, jakou nikde se nemluví‖ [от чешкия и
хърватския, който е знаел отюжните славяни, заселени в Базел, е сътворил изкуствена смес, „славянска
реч“, която никъде не се говори] Вълчек 1981: 281).Й. Трухлаж смята, че Гелениус е забравил родния си
чешки език и в Базел, където е общувал с южни славяни (преимущественоно – хървати), е научил техния
език (Трухлаж 1886: 210)18. Други автори пък смятат, че Гелениус е познавал практиката на славянското
богослужение в манастира Емаус и е използвал оттам данни, за да придаде по-общославянски характер
на отразявания от него „славянски език“. Това е много по-вероятно, но тъй като не разполагам с материал
и от двете издания, ще се огранича само с наблюдения върху първото. Всъщност речникът се състои от
осем отделни списъка на сравнителния материал:
1.Съпоставка между думи от 4 езика: латински (Latina), немски (Germanica), гръцки (Graeca) и
„славянски“ ( Sclavinica).
2.Съпоставка между думи от 3 езика: латински, немски и гръцки.
3. Съпоставка между думи от 3 езика: латински, немски и „славянски".
4. Съпоставка между думи от 3 езика: латински, гръцки и „славянски“.
5. Съпоставка между думи от 3 езика: гръцки, немски и „славянски“
6. Съпоставка между думи от 2 езика: латински и немски.
7. Съпоставка между думи от 2 езика: гръцки и немски.
8. Съпоставка между думи от 2 езика: латински и гръцки.
Графика. В сравнителния речник на З. Гелениус сесъдържат общо 522 „славянски“ думи, записани,
както може да се предполага, с латиница, при спазването на определени правописни принципи, различни
от т.нар. фонетичен правопис. Надреден знак се използва единствено при гласните: ^ – при i (î) и u (û)
(срв. Черна et al., 2007, с. 107), но само в единични случаи.
Те обаче са много важни: именно те позволяват да се правят някакви изводи за произхода на
материала. Важна особеност са начините, по които се предават специфичните славянски съгласни,
получени в резултат от действията на палатализациите в праславянски – използвани са идиграфи, напр.,
cz – тя записва фонема /c/, но също така и фонема /č/: Графично „cz" като означение на /с/: oczet "оцет",
gernecz "керемида",κέρακος‘ (срв. бълг. гърне), pracziek - βρόγτος‘ (обяснено от издателите (Черна et al.,с.
като умалително от prak‟), ук Гелениус следва актуалната за времето немска графика – и в немския
материал диграфът „cz" записва фонема /c/, напр. приведен е пример за немски czwiwel19 19 „кромид‘
(придадено съответствие в лат. cepula , в гр. κήπος, в „славянски‖ czybule ; при приведен немски пример
czinober "цинобър‘ са дадени съответствия в гр. „κίνάβαρσ" в лат. cinabary, в „славянски" cynibrz; приведен
е пример от немски cistern сдадени съответствия за лат. cisterna, за гр. κίστέρνα, за „славянски" czisterna и
др.
Тази трудност в графичното разграничаване между /ц/ и„ч/, с която се е сблъскал З. Гелениус, е
била проблем и за Филип Станиславов, когато е съставял „Абагар“, макар че в кирилската азбука
проблемът е решен. Ф. Станиславов обаче е представителна западната образованост и за неговите
писмени паметници графичното неразличаване между /ц/ и /ч/ е било привично. Най-важната страна на
речника е, че в него редица от представените паралелни думи са действителни когнати и дори са от
лексическия фонд, използван в компаративната лингвистика при нейното създаване и дори и до днес.
Могат да се приведат за илюстрация примери от числителните имена (до десет), термините за семейно
родство и т. н., напр. (цитирам с оригиналния правопис):
Латинско-немско-гръцки-склавински речник:
Лат. duo, нем. tzwa, гр. δύο, склавински dwa [И съвременната лингвистика смята формите за
когнатни, като се реконструира праформа *duoh₁].
Лат. quinque, нем. finfe, гр. πέληε, скл. piet [Формите са родствени и според съвременната
лингвистика и произлизат от и.е.*penkʷe ].
Лат. decam, нем. tzehe, гр. δέкα, скл. deset [Установено родство, реконструира се праформа
*deḱm(t)].
Лат. mater, нем. muter, гр.
скл. mater (sic)(<*méh₂tēr).
Лат. pater, нем. vater, гр. παηήρ, скл. otecz[<*pH₂tér-, но без славянската форма].
18 Някои автори (например, А. Шмаус) изказват мнението, че езикътна речника на С. Гелениус трябва да се определи не
като изкуствен „славянски" език, а като чешки език (Шмаус 1956).
19 Във второто издание на речника формата е записана като czwibel, срв. Грубишич 2003, с. 120.
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Лат. filius, нем. sun, гр.
скл. syn[<*suHnús, но безлатинската форма].
Лат. filia, нем.thochter, гр.
скл. tzera[<*dhugH₂tḗr, но без латинската форма].
Лат. socrus, нем. swiger, гр.
скл. swekra.
Лат. sol, нем. son, гр.
скл. Sluncze [<*séH₂w-l/n-].
Лат. grus, нем. kranich, гр. γέραλος, скл. gerzab [<*ger-].
Лат.iugus, нем. ioch, гр.
скл.gho[<*yugóm].
Лат. longus, нем. lang, гр.
скл. dluhy[].
Лат. mel, нем. medt , гр.
скл. med [<*medhu- /*melit].
Лат. lupus, нем. wolf , гр.
скл. wlk [<*wl kʷo-].
Лат. stare, нем. stan, гр.
скл. stati [<*steH₂].
Лат. unda, нем. watter, гр. ύδορ, скл. woda [< *wed /*wod-].
Лат. ego, нем. ich, гр. έγω, скл. ia [<*Hegʰ-om].
Лат. est, нем. ist, гр.
скл. gest [<*H₁esti ].
Латинско-немско-скловинският речник също съдържа коректни сравнения, напр.:
Лат. Barba, нем. bardt, скл. brada.
Лат. hostis, нем. gast, скл. host.
Лат. luteus, нем. giluus, gelb, скл. zluty.
Лат. radix, нем. ratich, скл. rzedkew.
Лат. tenuis, нем. din, скл. tenky.
Лат. vehes, нем. wag, скл. woz.
Лат. ventus, нем. wint, скл. witz.
Лат. vespa, нем. wesp, скл. wos.
Лат. vidua, нем. witwe, скл. wdowa.
Латинско-гръцко-скловински речник:
Лат. fero, гр. θέρω, скл. beru.
Лат. os, гр. όζηοσλ, скл. kost.
Лат. vicus, гр. οikος, скл. wes.
Лат. video, гр. ίδω, скл. widim
Интересни лексеми се съдържат в различни части на речниците и като материал от различни
езици. За българистиката е интересен фактът, че думи, свързани със смятаната за прабългаризъм дума
печат е даден за два езика: в „скловински―(pecziet) и в немски (bittschaft) (латинското съответствие е sigillum‗печат‘).
Интересна е и появата на „скловинска―дума glogoteta (при лат. cancellarius etc.). Малко е вероятно
тази дума (която е свързана с южнославянския юг и по-специално със славяните, при които в
административното устройство съществува византийско влияние) да е предадена по устен път от
хърватинна Гелениус, който да я е включил в речника си.
Ще отбележа специално, че в четириезичния латинско-немски-гръцко-склавински речник е
включена думата „шафран“: лат. crocus, нем. safran, гр. kρόkος, скл. Ssafran.
Тази дума е заемана от един език в друг и не представя форми - когнати. Понякаква причина обаче
тази дума се дава в различни стари речници – има я в речника на Ф. Вранчич например, както и при М.
Орбини. Също и други думи се срещат и в посочените речници, но засега не може да се каже дали това не
е случайно.
Интересни гръцки заемки, актуални в средновековния латински език, са представени като латински
примери с гръцки съответствия, напр. : лат. lamia (гр. лαмiα), лат. mandra (гр.κάλδρα), лат. fascis20 (гр.
θάкεлος).
Тези думи са свързани скултурата и имат важно значение като указатели за разпространението на
определени белези на културата. Имаме пълни основания да смятаме Зигмунд Гелен за първи
значителен предшественик на компаративната лингвистика. За да постигне своето голямо откритие –
20

Откъдето е произходът на думата фашизъм.
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наличието на думи, сравними по закономерен начин, представени в различни езици – Зигмунд Гелен е
бил подпомогнат от една общокултурна предпоставка: „откриването" на гръцкия език вкултурата на
европейския запад. По подобен начин възникването на същинската компаративистика през ХІХ в. е
подготвено от „откриването" на друг индоевропейски език – класическия индийски език (санскрит).
Зигмунд Гелен е бил професор погръцки в Нюремберг и е работил и като сътрудник на Еразъм
Ротердамски – учен, който има съществен принос в рецепцията на гръцкия език в европейския запад.
Фактът, че „набелязването"на бъдещата компаративистика е свързан с обхващане на езиков
материал от гръцки, а оформянето на компаративния метод – с обхващането на материал и от санскрит,
показва лингвистичната компаративистика като индуктивна научна област, пряко зависима от обхвата на
езиковия материал. Вероятно данните за българския език, които е имал Конрад фон Геснер, са почерпени
от Зигмунд Гелен. Но, както споменах, имах на разположение само изданието на Черна, Мажанова и
Олива (Черна et al.), в което е издадена само речниковата част. За славистиката е твърде нужно да се
проучикакто следва делото на този може би най-голям лингвист от времето преди оформянето на
компаративната лингвистика,който е бил и отличен познавач на славянския свят.
4. ДАННИ НА БАРТОЛОМЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ ЗАЮЖНОСЛАВЯНСКИТЕ ЕЗИЦИ
Друг източник, на който се позовава К. фон Геснер, етруд на Бартоломей Георгиевич (Джурджевич)
от 1545 г. Този труд по-нататък е упоменаван и от редица други автори. Всъщност той е част от
прелюбопитното съчинение, посветено на преживяванията на автора като турски пленник и е със
заглавието „De aflictione tam captivorum quam etiam sub Turcae“ tributo viventium christianorum ― [За
тежкото положение нахристияните под турско робство и живеещи под турска власт]. Речничето, което се
съдържа в него, през 1544 г. е издадено в Париж под заглавието „Vocables esclavoniques" и вероятно това
е изданието, което К. фон Геснер е използвал. То е твърде интересно с оглед на представянето на
южнославянските езици, макар че българите там не са даже отбелязани.
Парижкото издание под заглавието Vocables esclavoniques показва интерес в Европа към
славянските езици. В тази книга авторът разказва за своето пленничество при турците и излага
фактология на своя живот в плен. На корицата авторът е означен като Bartholomaeo Gyurgieuits. Първото
приложение на книгата, както личи отзаглавието, е посветено на „славянския" език. То съдържа:
1. Разговорник. 2. Речниче с латински съответствия, 3. Текстове:„Отче наш", „Аве, Мария" и
„Апостолически символ“, 4. Краткисведения за „славянския език" (смятан за един общ език на славяните).
Тъй като информацията за този ранен източник на данни за славянските езици не е популярна в
славистиката, той ще бъде разгледан по-подробно, още повече, че в него е представен южнославянски
материал и той не е без значение за проучване намястото на южните славяни в европейското културно
пространство през първата половина на ХVІ век.
Разговорник. Озаглавен е Dialogvs salvtationvm. След това, на нов ред, с подзаглавие е въведен
първият диалог: Interrogationvm, ac responsionum Linguae Sclauoñ. Представен е следният диалог, с
превод на репликите на латински език (пропускам латинския превод ):
Pomozi bogh gospodaru. - Dobro dossao prijateliu.
Ieli ouay praui puth v Kalipolie ? - Ni brate zabludiossi daleko.
Od koiessi zemlie kazuimi. - Od Vlaske zemliessam od Benetak.
Vkasi mi puth praui takoti boga. - Hodi ssamnom neboisse nistar.
Ieda koie glasse imas kazuimi. - Ne tako mi vire da znam pouidalbih ti
eorum.

Следва подзаглавие, с което се въвежда втори диалог. Подзаглавие: Valedictio et gratiarum action

Диалог:
Ostai zbogom brate onie grad kamo gres. Poi zbogom I bogh te zdrauo nossio. - Hualu ti imam I dobra ti
nots bila.
На следвашата страница са представени думи с латински превод. Интереното е, че те са
разделени в четири тематични рубрики: 1.Coelestia „Небесни", 2.Terrena „Земни", 3. Fructuum „Плодови", 4.
Noia uestimentor „Облекла". В рубриката Coelestia „Небесни‖ са включени само съществителни имена. Те
са: Bogh „бог‘, nebo‗небе‘, ssuntce‗слънце‘, misses‗месец‘, suitlost‗светлина‘, zuizda‗звезда‘, dan‗ден,
nots‗нощ‘, tamnost‗тъмнина‘, vedro„ ясно, ведро‘, lito‗лято‘, zima‗зима‘.
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В рубриката Terrena „Земни" също са включени само съществителни. Те са: Clouik‗човек‘ ,sena
‘жена‘, zemlyа ‘земя‘, kamen ‘камък‘, driuo ‘дърво‘, voda ‗вода‘, vino ‗вино‘,psenicza‗пшеница‘, kruh ‗хляб‘,
hleb‗хляб‘ (etiam panis), messo‗месо‘, ssir‗сирене‘, mleko‗мляко‘, masslo‗масло‘, vol‗вол‘, kony‗кон‘,
outza‗овцa‘, vuk‗вълк‘, pass‗куче‘.
В рубриката Fructuum „Плодови" са включени 8 съществителни, след което са дадени фрази.
Съществителните са: stablo (обяснено е като ‗ arbor‘, т.е.‗дърво‘), ssad (обяснено е като fructus‘, т.е.
‗плод‘) vinograd‗лозе‘,grozdie‗грозде‘,iabuka‗ябълка‘,hruska‗круша‘,ssmokua‗смокиня‘,orah‗орех‘.
Фразите са следните: Day mi ysti‗дай да ям‘, piti‗да пия‘,donessi ouamo‗донеси тук‘, neka
stoi‗остави (mancat)‘ ,vstai gori‗стани‘,ssedi doli‗седни‘ ,hodi vred‗ела бързо (ueni cito) ‘,tsekai
malo‗чакай‘.В рубриката „Облекло‖ са включени 5 съществителни,които назовават дрехи, характерни за
епохата. Те са: ssuknia‗рокля ‗ (‗tunica‘), kossulya‗риза‘ (‗camisia‘),klobuk‗шапка‘ (‗be-reta‘), pass‗пояс‘
(‗cinctura‘) , postoli‗обувки‘ (‗calciamenta‘).Отразеният диалект е от района на Далмация. Показва
характерното за район смесване на икавски и екавски форми, макар и ограничено представени поради
оскъдността на материала – намираме екавската форма mleko, обаче икавската vira. В разговорника
пътникът се представя, че е от „Влашка земя ― (od Vlaske zemliessam), срешу което стои латинското Ex
Italorum regione sum. Това е старинно означение на романоезична страна, което се свързва с народна
среда. Градът Венеция е означен като Бенетки (Od Benetak) и чужденецът се легитимира като пришълец
от Венеция. Вероятно съставителят на данните за „славянския език‖ е от район, доминиран от
Венецианската република.21 Прави впечатление, че се задава въпрос, свързан сград Галиполи (Ieli ouay
praui puth v Kalipolie?. Означението награда е близо до изначалната гръцка форма Καιιίποι
епредставено турското влияние в названието чрез анлаут в отоозвучаване), но личи и народната
етимология, която променягръцките топоними - композити с втора съставка – ποιлς вюжнославянски
варианти с втора съставка – polje, които сесрещат и в българския език (срв. народното название
„Дрянополе―на Одрин, от гр. Αδριανούπολις). Упоменаването награда не е случайно – авторът на книгата
е турски пленник и темата за турците е основна в изданието, към който представянето на „славянския"
език е първото приложение (второто е представянето на турския език). В българското книжовно
наследство има само един текст, който представя стар вариант на предаването на латинската молитва
„Аве, Мария" и този текст, както може да се очаква, е включен в изданието „Абагар“, което Филип
Станиславов правипрез 1651 г. в Рим. Тази молитва в чешки вариант е посочена още от Р. Якобсон като
първоначално състояща се от седем-петсрични стиха с „църковнославянски реликти", по-късно заменени
(Якобсон 2000, с. 302). Якобсон се е позовал и на изследване на Й Биркенмайер от 1935 г., в което се
доказва зависимост на старополския вариант на молитвата от стария чешки вариант.
Тъй като и в разговорника на Джурджевич е включентекст на „Аве, Мария", любопитно е да се
съпостави тестът на българина Филип Станиславов с текстовете на молитвата при други славяникатолици. Както е известно, тази молитва почива върху два фрагмента на текст от евангелието на Лука (1:
28;1:42), поздравление на архангел Гавраил към Богородица, което е благовещението. В православата
славянска традиция архангел Гавриил се обръща към светата дева с думите „Радуй се, дево", а при
славяните-католици поздравът е „Здрава, Мария", което предава формулнитя характер на поздрава (стгр.
Хαiρε !, лат. Ave !).
„Абагар“: Сдрава ти си Мари Маикѡ Бwжиа Милѡсти пална, Гѡдпѡд[ие] с [тѡбѡиꙋ]. Блажена ти си.
мешдꙋ женами и блажен плꙋѡдѿꙋ тробе тꙋвоие, Иесꙋс. Светаиа Мариѡ Мѡли се за на сгриешниех Нине,
сада, и васда И ва времена [цесѡд смарти наше, Амин.
Б. Джурджевич: Zdrava Mario Milosti puna Gospodin s tobom Blasena ti Blahoslavena Meu zenamiI
blasen tsad Utrobe tuoye Jesus Kristus Sueta Mario, Maiko bosia, Moli za nama Grisniche, sadaI v vrime
smertinasse, Amen.
Старочешки (по Якобсон): Zdráva Maria, Milosti plná, Gospodin s tobu! Mezi ţenami I blahoslaven Plod
břuha tvégo!
Приетият от българската православна църква превод днес, според портал „Православие“, е:
Богородице дево, радвай се! Благодатна Марие, Господ е с тебе!Благословена си Ти между жените И
благословен е плодът на Твоята утроба, Защото си родила Спасителя на нашите души! Учудващо е, че
Филип Станиславов е „разгърнал“ поздрава с вставка: „Сдрава ти си Мариѡ Маикѡ Бѡжиа ―Молитвата
21 Това е в противоречие с официалната биография на Б. Георгиевич в хърватската наука, в която произходът му се
свързва със северните земи около Загреб.
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„Аве, Мария“ многократно се повтаря всеки ден и от миряните - католици, а Филип Станиславов даже е и
високопоставен духовник. Очевидно той самият не е практикувал молитвата на български вариант.
Възможно е обаче изразът Маикѡ Бѡжиа да е пренесен механично при печатането на текста в началото,
а не - след израза Светаиа Мариѡ (Светаиа Мариѡ Маикѡ Бѡжиа).
Вижда се обаче връзката между текстовете, използвани от славяните-католици, носители на
различни езици (при съвременната класификация на славянските езици). Всички те възхождат към общ
прототип.
5. ТЕОДОР БИБЛИАНДЕР – ЗНАЕ ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК И ИЗТЪКВА ФЛЕКСИИТЕ КАТО
БАЗА ЗА СРАВНЕНИЕ
Теодор Библиандер е протестантски професор по теология в Цюрих. Различните източници дава
различна дата за неговото раждане – от 1500 до 1509, а годината на смъртта му е 1564. Изучавал е
основно латински, гръцки и еврейски език, асъщо така и арабски език – осъществил е първото печатно
издание на Корана на латински език през 1543 г., като е използвал превода на бенедиктианския монах,
абат на Клюни, Петър Достопочтени (извършен още през 1141 г. и широко използван от християнските
свещеници за проповедите във връзка с кръстоносните походи).
Т. Библиандер се е спрял на славянските езици в книгата си De ratione communi omnium linguarum
& literaru(m) Theodori Bibliandri. Tigvri Apud Christoph. Frosch. AN.M.D. XLVIII (както се вижда, издадена е в
Цюрих през 1548 г.,от Кристофор Фрошауер). Първо е посочил за славянски редица народи, които не са
славянски, като хазари, черкези, абхази – те са причиславяни към славяните с цел да се покаже
огромният брой на славяните. Упоменал е и българите (с. 13) като носители на славянски език, макар и с
неточност, която после повтаря и Конрад фон Геснер в своя енциклопедичен труд: смята, че българите и
расцианите (т.е. сърбите) са един и същ народ: Veluti sunt Servii, Mysii, Rasci seu Bulgari, Bosnenses, / … /
Dalmatae, Croatae, Pannonii, Sclavi, Carni, Bohemi, Moravi, Slesitae, Polonimaires & minors, Mazovite,
Pomerani, Cassubite, Sarbi, Ruteni,Moscovitae (S. 13-14).
Например както са сърбите, мизите, расците или българите, босненците, /…далматите,
хърватите,паноните, склавите, карнийците, бохемците, моравците,силезийците, големите поляци и
малките поляци, мазовците,. померанците, кашубите, сарбите, т.е. вероятно – лушишките сърби,
рутените, московците.
Т. Библиандер е упоменал два от своите източника за славяните и техните писмености. За
писменостите е използвал труда на Гийом Постел, в който се дават образци от различни писмености и в
който е положено началото на една заблуда: кирилицата е наречена „сръбска" писменост (вж. по-нататък
в третата глава). Друг източник е трудът на поляка Мачей Мйеховита (упоменат от Библиандер като
Matthias à Michou; подписвал се като Matthias Michovius), отпечатан под заглавието „Tractatus de duabus
Sarmatis Asiana et Europiana et de contentis ineis" ― през 1517 г., който е много популярен и влиятелен.
Например, близо сто години по-късно, през 1614 г. в трактат, публикуван една година след смъртта на
автора Едуард Бреревуд (който е посочвал своите източници), трудът на Мйеховски епосочен като извор
(когато се привеждат някакви данни за Кирили Методий (с. 235), за които обаче Бререуд не знае, че са
братя, аги смята за съвременници22.
Много ценно свидетелство за развитието на научнотоотношение към езика в посока, която води
към бъдещотовъзникване на компаратинта лингвистика, давят някои разсъждения на Библиандер в
книгата му Theodori Bibliandri Deoptimo genere grammaticorum Hebraicorum, Commentarius.Basileæ. M. D.
XLII (Базел, 1542)
Т. Библиандер е формулирал съответствия между различни индоевропейски езици на равнището
на афиксална морфема. За да извърши това, той е използвал материалите на Зигмунд Гелен (който, в
хода на нашето изследване, се установи като първи учен, установил когнатни форми между езици в
Европа (латински-гръцки-славянски-немски), но на равнището на цели думи) (посочено на стр. 63, където
Т. Библиандер сочи, че Зигмунд Гелен е извършил сравненията между гръцки,латински, „германски" и
„славянски" езици.23

"Thay both lived in the same time, and were companions in preaching the Gospel to barbarious nations" (P. 233)
In singulis quidem dictionibus Græcæ, Latinæ, Germanicæ, Sclauonicæ linguæ comparationem eruditissimam fecit
Sigismundus Gelenius Boѐmus ist a-rum linguarum callentissimus (P. 63).
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Като материал за сравнение между езиците с цел да се докаже общия им произход Т. Библиандер
е предложил морфеми с граматическо значение. Частично сполучливо като решение върху конкретния
предложен материал, като принцип то еименно онова решение, което извежда сравнителния метод на
равнището на научен метод. Т. Библиандер използва катоматериал за сравнение:
Суфикс за инфинитив:(Посочил е като пример немски -en, гръцки –εκ). Претеритен (според него)
показател: „g" в немския съответства на аугмента в гръцкия. Тук Библиандер има пред видконструкции с
немския префикс ge- (в образования от типа sprechen – gesprochen, в които, по негово мнение, значението
на претеритност се изразява от началното „g").
Изразяването на супериорна степен при прилагателните имена. Т. Библиандер прави голяма
крачка напред в лингвистичната теория, като сочи сравнението на граматически показатели като основа
за доказване на езиковото родство. В неговите виждания прародител на езиците е еврейският език, което
не е учудващо като възглед – това мнение за „езика на Адам и Ева" е преобладавало в средновековието в
християнскиясвят (но у нас Черноризец Храбър е изказал по-слабо разпространеното схващане, че езикът
на Адам и Ева е бил арамейският (сирийският).
6. ТЕОРИЯ НА ЕЗИЦИТЕ-МАТРИЦИ – ИМПЛИЦИТНА И ЕКСПЛИЦИТНА
За разбирането на възгледите за езиците в Европа е особено важно да се изясни теорията за
езиците-матрици (буквално: езици-утроби), която развива френският учен – хугенот Й. Ю. Скалигер, но
която в имплицитен вид е отразявана и по-рано (даже още класификацията в Баварската хроника от ХІІІ в.
съдържа основите на тази теория). В разгърнат вид е представена в езиковите възгледи на Фауст
Вранчич, който е забележителен славист и който е оказал съществено влияние върху речниковото
отразяване на славянските езици по-нататък.
6.1. „ДАЛМАТИНСКИ ЕЗИК" В РЕЧНИКА НА ФАУСТВРАНЧИЧ
Въпросът за „културното" (т.е. античното) име на славянския език (на матричния език, както ще
стане ясно по-нататък) се е решавал по различен начин от отделните автори,според съображения, които
са били свързани с компетенциите на автора. Видяхме, че Конрад фон Геснер смята „славянски" и
„сарматски" за синоними. Преди него дубровчанинът Елиас Церва (Елий Лампридарий Цервин, Илия
Цриевич, 1463-1520), знаменит за времето си автор на латиноезична поезия, в лично писмо пък нарича
майчиния си славянски език „скитски" (scythicus sermo), когато излага мнението си, че за Дубровник
всъщност той е вторичен, по-късен и противоречи на желанието на самия Елиас Церва да е от латинско
потекло: Neque vero scythicus sermo nobis vernaculus atque peculiaris huic origini repugnant…
[В действителност скитската реч, която е нашата говорима и ни е свойствена, противоречи на този
произход...] (Цитирано от Бартоли 2000 (1906), с. 139). В трудовете върху езиците в Европа от ХVІІ век и
по-късно се среща терминът „далматински език" чиято поява трябва да се обясни, още повече, че тя това
означение е популяризирано в Европа от едно значително лексикографско дело: петезичен речник,
издаден от Фауст Вранчич през 1595 г., който е лексикографски труд и според съвременните разрбирания
за лексикография. Преди Вранчич вместо термина „далматински език" католиците използват термина
„илирийски" (срв.Кнежевич 2007).
Речникът на Фауст Вранчич24 има заглавието ― Dictionari-um quinque nobilissimarum Europae
linguarum, Latinae, Italicae,Germanicae, Dalmatiae (sic), & Ungaricae…Venetiis, 1595.
Това значително лексикографско дело представя лексика от петте „най-благородни" езици на
Европа: латински, италиански,немски (Germanica), "далматински" и унгарски в пет стълбици. След това
има следните приложения: 1. Речник на унгарскитедуми, които, по мнението на Вранчич, са заети
от„далматинския" език. 2. Десетте божи заповеди на петте езика,включени в речника. 3. Символ на вярата
на петте езика. 6. Молитва „Отче наш" на петте езика. 7. Молитва „Аве, Мария" на петте езика.
Особено важен е предговорът, в който А. Вранчич разяснява накратко своите езикови възгледи и
дава краткаинформация за ортографичните правила, които е прилагал.Какво разбира под „далматински
език"25, Ф. Вранчичизлага в самия край на предговора, като очертава и географски граници на
Фауст Вранчич (Faust Vrančić, среща се също и като Fausto Verantio) е роден около 1551 г. в далматинския град
Шибеник и живее до 1617 г.. Виден учен с интереси и към техниката.
25 Днес в лингвистиката с термина „далматински език" (може би: езици) се означава слабо фиксирана писмено романска
реч от района на Адриатика между полуостров Истрия и Дубровник. Последният носител на романския далматински език Туоне
24
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разпространението на „далматинския“, като гопоставя сред „другите идиоми на славянския (Slavonicae) ―
като най-чист от идиомите, подобно на „етруския"26 (т.е. тосканския) сред идиомите на италианския: „Това
е причината, поради която съм предпочел далматинския пред всички други идиоми на славянския
(Slavonicae), който разпростира своите клони надалече по цялата Европа, от Адриатическо море – до
Азия, чак до непознатите северни брегове) – че е най-чистият от всички останали, както и тосканският
между италианските (inter Italica Hetruskum). Също не обхващам Далмация в онези твърде тесни граници,
в които сега я поставят неблагоприятни обстоятелства, а в онези, в които се е обхващала на времето.
Имала е от юг Адриатическо море, от север – реките Драва и Дунав, от запад германци и италийци, а от
изток македонци и траки. Сега се дели на: Далмация, Хърватия, Босна, Славония Сърбия и България. От
тази чистота на езика, която имат сега, са приели и поляците и чехите от тези краища заедно със своите
първи воеводи Лех и Чех. От тук води потеклото си и Свети Йероним, който за латинците и за хората от
своя народ преведе светите книги и ги записа с новаписменост. Оттук е и този Кирил, който по-късно
извършисъщото с други букви, с които сега си служат не само далматите, които изповядват гръцката
религия, но и рутените или московците, както и власите27.
Ф. Вранчич в своята „Далмация" е поставил южнославянските народи, които наследяват културно
Кирило-Методиевите традиции (самият термин „Далмация" е израз на неговия локален патриотизъм).
Очевидно е, че в неговото виждане южнославянската гледна точка има предимство пред
общославянската и, южнославянският идиом е „най-чист" и дал чистота и на полския и чешкия.
Представеният езиков материал обаче от гледна точка насъвременната лингвистика правилно се
определя от хърватските учени като хърватски, така, както Кирило-Методиевият език правилно се
определя като старобългарски, въз основа нак ласифицирането на отразения диалект към един от
южнославянските езици. Литературата на адриатическите славяни разцъфтява в процес на конфронтация
между „славянската муза" (Vila Slovinka) и „латинските музи" (Vile Latinke), както е представил ситуацията
големият поет Юрай Баракович в прочутата си поема „Вила Словинка". В същото време материалът,
представен в Петезичния речник на Ф. Вранчич, е изключително ценен, при това – дори не само чрез
„далматинския" материал. Значение за славистиката има и изнесеният унгарски материал. В речника на
Вранчич например е дадена като далматинска думата muka в значението "труд, работа", която е
интересна с това значение; нейно унгарско съответствие обаче е munka, което отразява много стар етап
на проникване в унгарския език, с отразяване на назален изговор на стб. mąnka. В значението
"dormicilium" са представени три далматински думи: dõ, hixa, sztan28. Първата е общоиндоевропейска (и.е.
*domos), втората е германска заемка в праславянски (прагерм. *hauz), а третата е характерна за и.е.
Удайна е загинал през 1898 г., но преди това е бил записан от големия романист М. Бартоли, който през1906 г. издава във Виена
книга върху далматинския език (срв. Бартоли 2000 (1906); Ругист 2006). Старите далмати (или делмати) обаче са били илирийско
племе, т. е. собствено далматинският не е романски, а индоевропейски сатемен език, какъвто вероятно е бил илирийският (и
какъвто е вероятният му наследник, албанският език). Самото название на племето делми обикновено се съпоставя с албанската
дума за "овца" dele <delmѐ, срв. Уилкес 1996, стр. 244). По този начин се изправяме пред ситуация, при която названието
„далматински език" е било прилагано към далечни помежду си езици. Появата му при Ф. Вранчич е свързана с желанието да се
намери престижно антично означение на славянския език, представен в неговия речник. По същия начин и немският език е
представен (и у други автори) като Germanica.
26 Собствено етруският език е мъртъв език с неизяснен произход. Повечето учени смятат, че той е неиндоевропейски
език. Българският учен Вл. Георгиев се опита да докаже индоевропейския характер на етруския език, който смяташе за наследник
на хетския, пренесен в района на днешна Италия в резултат на преселение (описано в „Енеида" на Виргилий като легенда). Ф.
Вранчич (както и други негови съвременници) означава тосканското наречие на италианския език като „етруско" отново от
стремеж към престижно антично название. (ЖВ – етруските са езикови кавказци, попаднали в Италия, легендата по същество е
вярна, днес това вече е доказано от лингвистите).
27 Quod verό omnibus cæteris Slauonicæ linguæ idiomatibus (quae late per totam Europam ramos suos pandens, à mari Adriatico
in Asiam ad incognita septentrionis vsque littoral extenditur). Dalmaticum prætulerim; eacausa est,quod inter reliquos purissimum sit, que
madmodum inter Italica Hetruscum. Dalmatiam autem non ijs limitibus hic constringo, quos ei hodie iniquitas tem-porum angustissimos
posuit, sed quibus olim terminabatur. Habebat enim àMeridie Mare Adriaticum, à Septentrione fluuios Drauum, & Danubium, ab Occidente
Germanos, & Italos, ab Orie(n)te uerό Macedones, & Thraces. Nuncin Dalmatiam, Croatiam, Bosniam, Slauoniam, Seruiam, & Bulgariam
dividitur.Ex his finibus puritatem linguæ suæ quam habent, una cum primus Ducibus suisLeho & Cseho, Poloni & Bohemi receperunt: hinc
Diuus Hyeronimus, qui lat-inis simul & suæ nationis hominibus, sacros interpretatus est libros, ac nouoexpressit character originem suam
habuit: hinc Cyrillus ille, qui alio charactere postea idem præstitit, quo non solum Dalmatæ, qui Græcorum religionem sec-tantur, sed &
Rutheni seu Moscouitæ, & Valacchi hodie passim vtuntur.
28 Филип Станиславов е използвал един след друг три синонима за dormicilium – при него те са дом, хижа, кукя. Очевидно
Станиславов вкачеството си на преводач в Светийеронимовия институт в Рим е използвал речника на Вранчич и добре го е
познавал. Показателно е, четой е заменил третия синоним с кукя - къща (при Вранчич е: стан), което показва как вместо форма,
нехарактерна за българските диалекти, той е употребил почерпената от югозападните диалекти форма кукя. Формата хижа за
него не е хърватизъм, тъй като в чипровския говор тя е обичайната дума в това значение.
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езици от клона *satəm29 .. Значението на израза „аз казвам" (нем. ich sage) е предадено на далм. като dim,
velim, които очевидно са обичайните изрази в тази фраза. Докато първата дума е характерен за Далмация
италианизъм (ит. dico със славянско глаголно окончание -m), то вторият е един от многобройните
примери, чрез които може да се илюстрира южнославянският диалектен континуум, като югозападните
български говори на запад споделят и някои общи черти с далматинските диалекти на хърватския (както
свидетелства този пример – в лексиката, където има и други паралели).
В речника като интересен пример за балканска лексика ще отбележа включването на пример copilò
в значението bastard, което е характерното значение и за повечето български диалекти. Както е добре
известно, тази дума се смята за балканизъм с неизяснен произход (Ж.В. не е неясен, а е от езика на
дарданци, гети, даки) и се появява в диалекти на балкански езици и балкански езици или в значението
bastard, или като неутрална дума - дете, момче.
В речника като „далматинска" е отбелязана думата dinya (дадена и като унгарска: dinnye), със
значението "pepo", т.е. “пъпеш“. Същата тази дума обаче в речника на Мавро Орбини (вж. по-нататък) е
дадена като dynia (за „вандалски", т.е. виндски, померански) и като digna [dinja] (за „славянски")
взначението на ит.anguria - диня, любеница. Известно е, че в българските диалекти също се наблюдават
алтернативни значения „пъпеш" и „любеница" на когнатната форма. Речниците, на които се позовавам,
дават материал, от който севижда, че алтернацията на значенията не е само българска. Трябва да се има
предвид, че двете растения, полезни със своитеплодове, имат общо название в някои езици (англ.melon –
water melon, т.е. подвеждат се под общ денотат). Подобен начин наденотация очевидно е залегнал и в
диалектните различия при разпределението по територии на разцепването на концепта надва
самостоятелни концепта.Могат да се приведат и редица други примери, които дапокажат голямата
ценност на Вранчичевия речник заславистиката. Той е използван по-нататък при работата и надруги
речници на източнославянска почва, където е привеждан материал от него, за което ще стане дума понататък.
6.2. ЕКСПЛИЦИРАНЕ И СИСТЕМАТИЗИРАНЕ НА ТЕОРИЯТА ЗА ЕЗИКОВИТЕ „МАТРИЦИ“:
ЙОСИФ ЮСТУС (ЖОЗЕФ ЖУСТ) СКАЛИГЕР
Както видяхме, още в Баварската хроника анонимният автор е отразил класификация и генеалогия
на европейските езици, свързана с родословието на Ноевите потомци. Друг, преработен вид на
класификацията, който е независим от библейска интерпретация, дава френският учен - хугент Жозеф
Жуст Скалигер (1540-1609), който с основание или не, е смятал себе си за потомък на аристократичен
италиански род от Верона. Скалигер е роден в град Аже, Аквитания (Гаскония) от деветнайсет годишната
си възраст изучава гръцки език в Парижкия университет и тази компетенция, както при Зигмунд Гелениус,
му дава широка емпирична база за осмисляне на историческите връзки между езиците в Европа.
От 1593 г. ученият е професор в Лайден, където остава до края на животаси и където днес има
център, наречен с неговото име. Възгледите на Ж. Ж. Скалигер под заглавието „Eu-ropæorum linguæ" за
първи път са публикувани в книгата на П. Мерула „Cosmographia generalis.Partis II, lib. I et II: quibus universim Europa & speciatim Hispania describitur, Amsterdam, 1595, PP.16-18“, по лично писмо на Скалигер до
Мерула, което Мерула публикува.
След смъртта на Скалигер, през 1610 г., трудът е публикуван под заглавието „Diatriba de
Europaerum linguis" („Разсъждение върху европейските езици"), заедно с другинеиздавани дотогава
трудове на автора (макар че трудът е публикуван, но в книгата на друг автор, като пространен цитат). Още
датският учен Х. Педерсен смята този труд за най-раннона белязване на компаративния метод в
лингвистиката. По-скоро обаче Ж. Ж. Скалигер е дал експлицитен вид на възгледи, коитоне са чужди на
по-ранните автори.30

29 Съдържа и.е. глаголен корен *stā (< *steH2) + суфикс *-n- в девербативна функция. Това именно образование е
представено в индоиранските и славянските езици, срв. напр. староиндийското *agnisthāna - същ. fireplace (място на свещения
огън‘), староперс.*stāna, като новоперсийското stān чрез турски е втора част в композити - названияна държави, като Казахстан,
Авганистан, Пакистан и др.
30 Известни са генеалогични връзки даже между езици извън Европа – Гийом дьо Постел в книгата си „За произхода или
за еврейския език" (Deoriginibus seu de hebraica lingua), публикувана през 1538 г. в Париж,показва чрез убедителен сравнителен
материал връзката между еврейския и арабския език. За Гийом де Постел като съставител на спесимен на писменостите вж.
втората глава на настоящия труд.
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Скалигер въвежда понятието „език матрица" (lingua Matrix). Това понятие е дефинирано така:
Linguas Matrices voca repossumus, ex quibus multa Dialecti, tam quam Propagines, deductasunt ― [Можем да
наричаме „матрици" езици, от които са изведени много диалекти, както и гранки.]. След това Скалигер е
разгледал първо отношениятамежду „гранките", които са от един език-матрица, чрез тях се общува и те са
свързани помежду си: propagines quidem unius Matricis Linguae commercio inter se aliquo conjuncta sunt.
Между отделните езици-матрици обаче Скалигер смята, че няма връзка. Матрици представляват нещо,
вътре в което всички се разбират. В Европа Скалигер смята, че съществуват четири големии седем малки
матрици. Големите матрици той означава чрез дума „Бог“. Така той въвежда практика в езикознанието за
класификация на езици и наречия, които се означават чрез т.нар. днес „шиболетни думи“31, на „четири
големи" и „седем малки" езика-матрици, но е дал шиболетно означение само на големите: те са DEUS,
ΘΕΟΣ, GODT, BOGE, които освен това е означил икато латинска (Latina), гръцка (Græca), тевтонска
(Teutonica) и „славонска", т.е. славянска (Slavonica).
Първо Скалигер е дал разяснения за матрицата BOGE. Посочил е, че в нея се използват две
азбуки. Едната е означилкато „рутенска“ или „московска", за която указва, че се е развила от гръцката, с
малко „варварски" допълнения. Другата е „йеронимица", използва се в Далмация. Скалигер излага
мнението, че на двете азбуки съответстват и два превода на писанието – по-стар е глаголическият, а
кирилският – по-нов. Матрицата (или езикът) BOGE са разпръснати в множество гранки, от които авторът
е упоменал само някои, като е указал, че могат да се добавят и други: Hæc Matrix sive Lingua BOGE
inmultas propagines diffusa est, Rutenicam, Polonicam, Boemicam, Illyricam, Dalmaticam, Windicam, & alias,
quas unusquiqutsquepotest adjicere ― (P. 17).
Формата на думата "бог", с която е означен славянският матричен език, е вокативна – BOGE
записва bože, което ще се види по-нататък по материалите на Йероним Мегизер.
По-детайлно авторът е разгледал езика-матрица GODT, който, според неговото изложение, има три
идиома, наречени тевтонски, саксонски и датски. От своя страна, тевтонският идиом се дели пак на два
идиома (терминът е същият), означени с шиболетни думи (вода) - горнотевтонски: Wasser и
долнотевтонски: Water (авторът упоменава, че другите два идиома са тип Water). Както е изтъквано, тук
Скалигер е означил делението нанемските диалекти на горнонемски и долнонемски в зависимостот т.нар.
второ придвижване на съгласните, което е процес, протекъл само в горнонемските диалекти.32
Саксонският идиом има следните „гранки" (propagines):cеверен албингийски и фризийски, също и
английският диалект (във връзка с него се сочи, че старите албингийски и тюрингски диалекти са
английският и шотландският). Датският диалект от своя страна се дели на три: език (sic!) на граничните
данци, които се наричат Данмарк [Дания, датска марка (марка - граница)], на южните данци, шведите,
които се назовават така по думата за "юг‘ (syd) и на северните данци, които се назовават „нордани,
нормани и норвеги ―(„Qui Nordan, Normanni, & Norue-gi vocantur). От [езика?] на северните данци е гранка
исландският. За исландския Скалигер е допълнил още, че той „се разбира от норвежците, както
холандският – от немците (ut Hollandica lingua à Germanos).
Матрицата DEUS обхваща Италия, Галия в основнилинии това е Франция, и Испания. Матрицата
ΘΕΟΣ, по мнение на Скалигер, има много идиоми, тъй като е разнесена посредством търговията. Седемте
„малки матрици", обособени от Скалигер, са: епиротска на албанците, които Скалигер свързва с
планината Епир, сочи народа като войнствен и узава, че е местен: Epirotica, quam Albanam vocamus, in
Montanis Epiri, ubigens studiis asperrima belli; Indigenæ, an Advenæ, incertum.
Втората е на „казаците и прекопиенците" (Cosacorum & Præcopiensium), уточнена от автора като
„татарска". Третата е на унгарците, за които Скалигер сочи, че са дошли в Европа от Азияи са формирани
31 По отношение на сръбските и хърватските диалекти класификация се прави по шиболетна дума "какво, що‘ и те се
делят на щокавски, чакавски и кайкавски (напоследък се дават идеи да се отдели и група на „кво“-диалекти (ЖВ. т.е. българския
северозападен говор, чийто носители днес са вече асимилирани в Сърбия). Тюркските езици се класифицират по шиболетна
дума "планина‘ на dag- , tag-, taw- , tog- езици и т.н.
32 Отликите между горнонемските и долнонемските диалекти саочевидни и са били отбелязвани отдавна. Шведският
историк и картограф Олаф Магнус (1490-1557) смята, че те се дължат на факта, че северните германци наричат дявола „Trol"―
(срв. Лук де Грауе 2008, с. 5. Скоро следтова К. фон Геснер, като се позовава на Себастиан Мюнсер (неговизточник на данни за
германските езици), пише, че долногерманците от приморските райони променят / s / в / t/ , /b/ във / f / и / z / в / t /, поради което те
не могат да бъдат разбрани от „горните" (Septentrionales & maritiami Germani quos inferiors vocamus, s. mutant in t. & b. in f. & z.
quoque in t. quare à superioribus Germanis non facile intelligi possunt, Mumsterus, Геснер, „Митридат", 21 recto). К. фон Геснер смята
промяната с насоченост, обратна на положението, установено по-сетне в компаративната лингвистика (всъщност тук тя е t > s, p >
f – преградните стават проходни; z – в някои позиции преградните стават преградно-проходни), но самият К. Фон Геснер е „горен“
германец и отправната му точка са консонантитев горнонемски.
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от хуни и авари. Четвъртата е финска, от която се е разклонила лапонската. Петата е ирландска
(Hirlandica), шестата е стара британска, седмата е кантаброрска (староиспанска – на баските).
7. ЙЕРОНИМУС МЕГИЗЕР: ЕЗИКОВИ СПЕСИМЕНИ
Известно е, че в езиковата концепция на протестантската църква се дава път на новите европейски
езици. В това отношение много показателно е делото на Йероним Мегизер (към 1554–1618), който прави
опит да представи езиците не само в Европа, но и по света, без да се интересува от въпроси на родство
помежду им. Този автор е пребивавал известно време във Фружине край град Лайбах (днес – Любляна) и
благодарениена това се е запознал с диалекти, които от съвременна гледна точка се класифицират като
диалекти на словенския език (който все пак е наричан от Мегизер с архаизираното име „илирийски"). Както
ще покажа по-нататък, Й. Мегизер прави опити да установи отделни конкретни славянски езици, както и
други конкретни езици в Европа и дори – в света.
7.1. „ИЛИРИЙСКИЯТ ЕЗИК" НА ЙЕРОНИМ МЕГИЗЕР
Йероним Мегизер изтъква означението „илирийски" като предпочитания термин за термина
„славонски" (което впрочем пак е от общото название (от съвременна гледна точка – на цяла група езици,
за което съвременна дума в българския език е „славянски"). Той е посочил още в надслова на своя
четириезичен речник, издаден през 1592 г., че е народно название (vulgo Sclavonica appellatur). Очевидно
означението „илирийски" е изглеждало като книжно и отправящо към образования културен елит от
времето на самия край на ХVІ век, подобно на означението на италианския език като „етруски", което
Мегисере използвал в същото заглавие : „Italicæ, sive Hetruscæ" (както еизвестно, езикът на етруските по
това време е отдавна мъртъв, италианският език не е даже негов наследник и по-голямата част от
учените по света смятат, че етруският език не е принадлежал към индоевропейското езиково семейство,
за което вече стана дума). При представянето на материала обаче не е използван итерминът „илирийски",
а немското означение „виндски" (Windisch).
Така само в този речник са използвани три различни означения на един и същ език. Пълното
означение на речника е: Hieronymus Megiser: Dictionarium quatuor linguarum, videlicet, Germanicæ, Latinæ,
Illyricæ, (quæ vulgo Sclavonica appellatur) et Italicæ, sive Hetruscæ. Auctore, Hieronymo Megisero. [In fine:]
Appendix. Exempla aliquotdeclinationum et conjugationum. Impressum Græcii Styriæ [Graz], àIohanne Fabro;
Cum S. Cæs. Majestatis Privilegio Octennali. AnnoM D XCII. [1592].
„Илирийският" език на Й. Мегизер е представен от езикови материали на словенския език, познат
на съставителя на речника по биографични причини. Интересно е, че в Приложението (Apendix) е
изложена именната деклинация в представяните езици и словенските имена са въведени, поподобие на
немските, с препозитивен определителен член, който се скланя (особеност, която и днес се смята за
характерна за говоримия словенски език). Това е факт, който има значение за историята и на българския
език, за който е много добре известно, че е развил постпозитивен член и, заедно със словенския, той
образува нова съвкупност в славянската езикова група: съвкупност на славянските езици с определителен
член. Членът в словенския език е очевидно представен като имитация на членуването в немския език,
което се вижда от материала и в речника. При това членът е назован именно „Articulum: представянето е
„Articulorum et Nominum", но по този начин са представени имената в немски, словенския (Windisch)
ииталианския, а за латинския, разбира се, такова нещо не е направено, напр.: Deutsch Latinè Windisch
Italicè Der Heri Sin.N. Dominus Ta Gospud Il Signore Dess Herrin G. domini tiga gospuda del signore Dem Herin
D. Domino timu gospodu al signoreDen Herin A. dominum tiga gospuda il signoreO Herr V. domine ò gospud ò
signoreVon dem Herin A. à domino od tiga gospuda dal signoreDie Herin Plu. N. Domini Ti gospudie I signoriDer
Herin G. dominorum tih gospudvu de‘ signori Denen Herren D. dominis tim gospudoma‘ signori.
По подобен начин са представени и други имена: – за м.р. ozha - pater (Sin. N. ta ozha, G. tiga
ozheta, D. ti-mu ozhetu, A. Tiga ozheta, V. ò ozha, Ab. Od tiga ozheta, Plu. N. tiozheti & ozhovi, G. tih ozhetih &
ozhetov, D. tim ozhetom, A. teozhete, V. ò ozheti, Ab. od teh ozhetih); – за ж.р. mati - mater (Sin. N. ta mati, G.
te matere, D. ti ma-teri, A. to mater, V. ò mati).
7.2. ЕЗИКОВИТЕ СПЕСИМЕНИ НА ЙЕРОНИМ МЕГИЗЕР
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Особено интересни са двата речника на Й. Мегизер, вкоито се дават езикови спесимени (образци)
от различни езици. Първият речник е Specimen quinquginta diversarum atque inter sedifferentium linguarum et
dialectorum; videlicet, Oratio Dominica et quedam alia ex sacris literis totidem linguis expressa. Hieronymus
Megiserus. Francofurti ad Moenum. M. D. CIII [издаден във Франкфурт на Майн за първи път през 1592 г., но
тук соча, както се вижда, издание от 1603 г.].
Идеята на речника, както личи и в заглавието му, е да седадат образци от 50 различни езика.
Естествено, това става чрезхристиянски текстове – използвани са текстове на „Отче наш“, „Аве, Мария",
„Символ-верую", изброяване на десетте Божии заповеди, началото на библейската книга „Битие", псалм
21:2. Мегизер е представил такива текстове, каквито е успял да набави, поради което едни езици са
представени с по няколко текста, други – по-скромно. От славянските езици с най-много текстове е
представен „далматинският" език (чрез „Отче наш" ― „Символ-верую" (Symbolum apostolicum),„Canticum
Symeonis" [Лука 2: 29-32], псалм 21:2 (встъплението). Отразяването на южнославянските езици в
събранието на Й. Мегизер (но върху втория, разширен лингвистичен сборник) е разгледано вспециално
изследване на полския изследовател Станислав Стохановски (първо издание 1969).
Тук ще се спра на двавъпроса, които са важни както с оглед на обяснението наезиковия свят на
европейската наука в края на ХVІ и началото наХVІІ век, но също така и с представянето на българския
език всборника: избор на текста и име на езиковия идиом, илюстриранс него.Встъплението на псалм 21:2
е изключително поетично ивъздействащо („Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?). Този израз
(изречен, както е известно, и на кръста от нашияСпасител Исус Христос на език, който обикновено се
определякато арамейски) в езиковите образци, приведени от Й. Мегизер, еприведен в два варианта, които
Мегизер е отразил вероятно поустни съобщения.Този текст е преведен още в Синайския псалтир
ипреводът там през вековете е придобил устойчивост. Тъй катоЙероним Мегизер е протестант, той е
откривал възможност дапредстави образци от нови европейски езици припротестантските народи, а също
и при някои католици, които саму съобщили превода на говорим език. Ето текста споредпредставянето му
в РСтбЕ, т.І, с. 264: „боже боже моi вонъмi мі въскѫѭ остави мѩ“ СП 21.2.
В образците, които представят южнославянските езици, счерти на народен език е текстът на
словенски (наречен в товасъбрание „склавонски‖ (текстът е означен като „Sclavonicè". Той гласи: ―Moi
Bug, moi Bug: sakai si ti mene sapustil‖. Тъй като е почерпен от текстовете на протестантската пропаганда в
словенските земи, той дава превод на говорима народна езикова форма.
Почти идентични (но с любопитни разлики) сатекстовете, които трябва да представят два други
южнославянски идиоми: единият е означен като „далматински" (текстът е даден „Dalmaticè) , а другият е
съобщен като предаден по „мацедонски (Macedonicè).
Тъй като в сборника на Мегизер езиците са давани чрез псевдоантични названия, имаме всички
основания да приемем,че образецът, който представя „мацедонски" представя българския език.33 По
същия начин в сборника текстът, който представя „галския“ (дава се Gallicè) е несъмнено на френски език.
Ако приемем, че френският език не е представен в колекцията (тъй като текстовете на него са означени
като „галски“), което е очевидна неистина, само тогава бихме могли да приемем, че и българският език не
е представен. Но и френският език, както и българският, са представени. Двата текста: „далматинският" и
„мацедонският“ трябвада се разглеждат успоредно, тъй като са почти идентични:
12. Macedonicè: Boge Boge moi vienmimi, vieskuiu ostavime.
13. Dalmaticè: Boge Boge moi vanmimi vskuiume ostavi.
Сега да разгледаме общността и разликите между текста,представящ българския език, и текста,
представящ хърватския (тъй като очевидно това са езиците, които стоят зад текстовете). И звата текста са
незначителни вариации на приведения по-горе текст с превода от Синайския псалтир. Вокативната форма
„Боже" се записва като "Boge" поради ортографско несъвършенство – липса на подходящо средство за
означаване наславянската фонема /ž/ (ж).
Същото е положението и при Й. Ю. Скалигер, който дори е извел тази форма като означение на
един от големите „матрични езици" в Европа (общо означение наславянските езици) като BOGE. Стб.
вънъмі мі- българско vienmimi – хърватско vanmimi.

33 През 1532 г. далматинският доминикански монах Винко Прибойевич издава във Венеция книгата „За произхода и
прославата на славяните, в която като описва земите на славяните, споменава България с уточнението, че тя се нарича
Македония: „Bulgaria, quaeolim Macedonia dicebatur" (Винко Прибойевич, изд. 1997, с. 60).
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В старобългарския речник (РСтбЕ) формата е дадена ненормализирана и с изяснена ерова гласна,
вм. вънъмі мі. Приведената от Мегизер хърв. форма vanmimi отразява характерния за хърватския
рефлекс ъ > a, а слятото написване на енклитиката, което може би отразява устния характер на
съобщената форма, вероятно – получена от информатор.
В цитирания от Мегисер български текст обаче намираме формата vienmimi – отново със слято
изписване на енклитиката, но с диграф ie на мястото на еровата гласна. Възниква въпросът какъв е
изговорът на рефлекс „ъ“, записан от Мегизер с латиница чрез диграфа „ie“, по който останалата част на
текста, колкото и дае оскъдна, може да даде някакъв положителен отговор. Стб. – българско vieskuiu –
хърватско vskuiu В тази форма отново българският текст предлага рефлексна стб. „ъ“, записан с диграфа
„ie“. В хърватския текст еровата гласна е изчезнала по правилото на Хавлик и има нулева графична
реализация. Следователно диграфът „ie“ записва рефлекс на стб. гласна „ъ“, който трудно се предава със
средствата на латиницата. Вероятно е това да е била гласна от типа на новобългарската гласна /ъ/, тъй
като само такава гласна е можела да затрудни записвача при предаването на текста с латиница.
Както в хърватския, така и в българския текст е отразен рефлекс /u/ на гласната *ą. Това за
българския текст може да е свързано с характерната за книжнината на Западна България ориентация към
ресавско правило, но е възможно и да е диалектна особеност, докато за хърватския текст е очакваният
рефлекс. Стб. остави мѩ– бълг. ostavime – хърв. me ostavi. Употребата на местоименни клитики на
личните местоимения в косвени падежи е характерна особеност и на съвременния хърватски книжовен
език. Вижда се, че в примера, приведен от Й. Мегизер, българският текст по мястото на клитиката е
идентичен със старобългарския, докато в хърватския клитиката се е изтеглила напред. Вижда се, че на
практика езикът на Кирил и Методий представя езиците на южните славяни – православни и католици.
Словенските протестанти обаче следват общата езикова практика на протестантските народи: късане с
езиковата традиция, цялостно езиково обновление.
Друга книга на Й. Мегизер е Thesaurus Polyglottus, коятосъщо е издадена във Франкфурт на Майн
през 1603 г. (Hieronymus Megiser. Thesaurus polyglottus vel, dictionariummultilingue ex quadringentis circiter
tam veteris, quam novi... orbisnationum linguis, dialectis, idiomatibus et idiotismis constans...). От тази книга са
ми известни само отделни страници, откоито се вижда, че принципът на излагане на материала там е
азбучен. Дава се латинска дума, която след това се превежда на езици, от които Мегизер е успял да си
набави превод. В края на книгата са поместени таблици с езикови класификации, които следва да
представляват голям интерес за лингвистиката, порадикоето копие от книгата следва да се издири.
8. ДУБРОВНИШКА ШКОЛА В ПОДГОТВИТЕЛНИЯ ЕТАПНА СРАВНИТЕЛНАТА ЛИНГВИСТИКА.
8.1. СРАВНИТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ НА МАВРО ОРБИНИ
Още знаменитият Мавро Орбини, широко известен вБългария с огромната си роля за създаването
на „История славянобългарска" на Паисий Хилендарски, е представил и единкратък съпоставителен
речник на думи от различни езици. Еднаот основните линии на неговата книга „Царството на славяните―
(Il regno de gli Slavi. In Pesaro, M. DCI) е да се докаже връзкатамежду славяните от „Германско
море"и от „Илирия", за което Орбини използва и езикови аргументи.Мавро Орбини твърди, че всички
славяни по произход са „вандали“34, като свързва със славяните историческите данни затози германски
народ, а доказателство за единството на народана славяните вижда в общия език:„Onde li Moscouiti,
Russi, Polo-ni, Boemi, Cercassi, Dalmatini, Istriani, Croati Bosnesi, Bulgari, Ras-ciani con molto altri, quantunque
siano distinti con proprij, e particu-lari nomi, tutti nodimeno sono vnistessa natione Vandalica. Il che mostra la loro
lingua, & il parlare, ch‘è commune à tutti" (Il Regno,с.98) [Затова московитите, русите, полоните, бохемите,
черкасите, далматинците, истринияните, хърватите босненци, българите, расцианите и много други,
макар и да са различни по име,всички несъмнено са от един и същ народ. Това се доказва оттехния език и
тяхната реч, които са общи за всички].„Вандалски" по това време е бил наричан поморскиятвиндски
диалект (известен още като поморски или померански).Той е представен и в печатни книги, свързани с
разпространението на протестантството - през 1643 г. Михаел Потанус (alias Michael Brüggemann)
публикува книгата „Mały Catechism Niemiecko Wándalski abo Slowięski", която съдържа лутеровия
катехизъм на немски и в превод.
34 По това време още не съществува терминът „вандализъм", което е използвано за първи път на 31 август 1794 година
от трибуната на Конвента в изказването на епископ Анри Грегоар. С него епископът е описал делото на Великата френска
революция, като е изразил и отношението си към нея.
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Терминът„вандалски" е бил смятан за „по-културна" форма на термина „виндски", с който немците
описват езиците и другите атрибути на западните славяни. По-нататък ще се види, че „вандалският език"
присъства не само в изброяванията на славянските езици,но е представен и с образец – езиков спесимен
от Александър П.Сумароков, известен писател, но и много сериозен учен - филолог. Под надслова
„Думи"(Parlare) Мавро Орбини е привелмалкък съпоставителен речник между „вандалски"(Vandale) и
„славянски" (Slaue), за да покаже тяхната близка връзка. За този речник Орбини сочи източници на данни
за „вандалския":„II книга на Карл Вагрийски (Carlo Vagriese) и XI книга на Лаций (посочен като Lazzio).35
Сравнителният речник е съкратен в руския превод на книгата, използван от Паисий Хилендарски,
ноима значение за предисторията на сравнителното езикознание.Поради това, а също и поради голямата
важност на книгата на Мавро Орбини за историята на българската култура, ще приведа началото на
списъка (който е освен това и ценно свидетелство захарактера на мъртъв западнославянски диалект),
като добавям и превод на съвременен български език:
„Вандалски" : ruzie, stal, vuich, pechar, cachel, culich, kamora, klach, baba, ptach, kobyla, krug, lisy,
golubo, klicz, zumby, potokh, kaftan, czysti, koczka, czetron, klynoti, kuchas, safran, scatler,scoda, plamen,
dvuaziuo, pslaster, pust, brat, rabota, milikuo, okruzij, mlady, volk, teta, kurvua, strach, pero, dynia, plyge, pakole,
czerci,piet, korzen, razlog, kolo, lopata, tmа.
„Славянски": ruse, stol, vik, pehar, cotol, culich, camara, klak, baba, ptich, kobyla, krug, plisy, golub,
kgliuc, zuby, potok, coftagn, cisti, macka, cetrun, klonuti, kuhac, ciafran, scarlet, scoda, plamen, duoiestuo,
implastar, pusto, brat, rabota, mlieko, kruzym, lad, vuk, teta,kurva,strah, pero, digna, pluchia, pachole, cetiri, pet,
korien, razlog, kolo, lopata, tma.
"Италиански": rose, sede, perpetuo, bicchiero, caldara, calice, camera, calcina, aua, vcello, caualla,
cerchio, caluo, colõbo, chiaue, denti, torrente, caftagno, casto, gato, cedro, chinare, cucinaro, ciafrano, scarlato,
danno, fuoco, duoi, impiastaro, eremo, fratello, fatica, latte, interior, giouane, lupo, zia, merettice, paura, penna,
anguria, pulmone, putto, quattro, cinque, radice, ragione, rota, pala, tenebrе.
"Български (добавено тук)": рози, стол, веч(ен), чаша, пахар, котел, чаша, калица, стая, вар, баба,
птица, кобила, кръг, плешив, гълъб, ключ, зъби, поток, кафтан, чист,котка, цитрон, клоня, готвач, шафран,
червен, щета, пламък, двама, компрес, пластир, пустиня, брат, работа, мляко, обкръжен, млад, вълк,
леля, тетка, държанка, курва, страх, перо, диня, любеница, бели дробове, човече, херувимче, четири, пет,
корен, разум, колело, лопата, тъма.
Вижда се, че задачата на Мавро Орбини – да докаже родството между померанския език (наричан
през епохата „вандалски" и поради това сметнат от Орбини за собствено вандалски) – е напълно
осъществима дори само посредством привеждането на обилен материал от очевидно сходни думи.
Родството между славянските езици е очевидно и то няма нуждада се доказва. Мавро Орбини просто е
илюстрирал родството между померанския езиков идиом и познатия си дубровнишки идиом. Така че в
сравненията, които е направил Мавро Орбини, няма научни основи, а те почиват изцяло върху житейски
изграденото понятие за родството между отделните славянски езици, което е било повсеместно познато.
Книгата на Мавро Орбини е била преведана в Русия по заповед на цар Петър І от етничния сърбин Сава
Владиславич под заглавие: „Книга ИСТОРИОГРАФИЯ початия имене, славы, и разширения народа
славянского И их Царей и Владетелей под многими имянами и со многими Царствиями, Королевствами, и
Провинциами. Собрана из многих книг исторических, чрез Господина Мавроурбина Архимандрита
Рагужского". Санкт-Петербург, 1722. При такова написание на името на автора (Мавроурбин) е ясно защо
Паисий Хилендарски го е разчел като „Маврубир" – диграфът „оу" в графичната система, използвана от
Паисий,записва вокала /у/, а в руското издание съчетанието „оу"е образувано от две съседни букви, които
записват последователност от вокали „о" и „у".
8.2. СЕБАСТИАН ДОЛЧИ (СЕБАСТИАН СЛАДЕ) И РОДСТВОТО МЕЖДУ АНГЛИЙСКИЯ И
„ИЛИРИЙСКИЯ"
През 1754 г. дубровчанинът Себастиан Сладе (1699–1777), францисканец от Ордена на малките
братя, който се подписва и като Себастиан Долчи, издава във Венеция книгата "De Illyricae linguæ
vetustate et amplitudine. Dissertatio historico-chronologico-critica ― [„За старинността и разпространението на
35 Става дума за труд на австрийския историк и картограф Wolfgang Lazius (1514–1565), придворен историк на император
Фердинанд І.
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илирийския език. Историческо-хронологическо-критическа, дисертация]. Себастиан Сладе (Долчи) днес е
забравен учен, макар че други страни на неговото книжовно дело разглежда М. Пантелич (1957) и, въз
основа на този труд, някои наблюдениявърху неговите възгледи за „илирийския език" прави Дж. Файн
(2005).
С. Долчи обаче, като използва някои от твърденията и материалите на Мавро Орбини, прави
крачка напред в осъзнаването на родството между езици от различни групи в рамките на и.е. езиково
семейство, като илюстрира това със съпоставка между думи от английския и „илирийския“ (всъщност
формите представят дубровнишкия диалект) и евентуално – и латинския език (макар че формите от
латинския са приведени по-скоро като обяснителни). На с. 37 под заглавие „Verb“, като добавя и латински
превод, Сладе привежда съответствия. В повечето от примеритесе наблюдават действително родствени
връзки, но има и случайни сходства. Това обаче е интересен случай в историята на научната мисъл,
когато славянски материал се сравнява с германски, за да се докаже езиково родство (който, естествено,
има само историческо значение): VERBA
Anglica Illyrica Latina Български превод
Bat bat clava
тояга
To beat bitti verberare бия
Brother brat frater
брат
Mother matti mater
майка
Syster sestra soror
сестра
Nost (sic!) nòs nasus
нос
Stone stiena saxum
камък /стена
Yes jes
est
да/е (форма на глагола „съм")
Son sin
filium
син
Cunningа vulpe cuna astutus хитър (като лисица) / бялка
Някои от сравненията, които прави Сладе, са коректни и са действителни когнати, установени и
доказани по-късно с метода на компаративната лингвистика. Такива са сравненията между англ. to beat и
„илирийското" (т.е. славянското) bitti (общ произход от и.е. корен *bhei-); англ. brother, „илирийското" brat,
латинското frater (общ произход от и.е.*bhrātēr < *bhréh₂tēr); англ. mother, „слав." matti, лат. mater (с общ
произход от и.е.*mātēr < *méh₂tēr); сравнянието на англ.son с „илирийското" sin (с общ произход от и.е.
*sūnus < *suh₂nús), докато латинската форма е самостоятелно късно образование със значение
„хранен(ик)“. Коректно от гледна точка на научната лингвистика е и сравяняването на англ.nose,с
„илирийското" nos и лат. nasus (при и.е. корен *nās- / nŏs-).
Също и сравняването на англ.stone и „илирийското" (в хърватска йекавска форма) stiena (може би
друг реален когнат на англ. stone е и прасл.*stamen, от което в българския език има и лично име Стамен).
Произволно е сравняването на англ. утвърдителна частица yes с „илирийското" jest и латинското est
(които, като трето лични сингуларни презентни форми на esse в „илирийски" и латински са когнатни, но
само помжду си). Абсолютно фантастичен произход има сравнението на англ. cunning "хитър" (с вътрешна
форма "знаещ") и „илирийското" cuna - бялка, (въпреки че приведената за обяснение форма a vulpe е
намек за английския израз cunning as a fox "хитър като лисица", скоето се цели да се свържат по някакъв
начин означението на признак със зоонима.
Типична грешка е и сравнението между англ. bat - тояга‘ и „илирийско" bat - тояга, тъй като и в
двата случая става дума за заемка от старофренски (batte, свързано с battre - бия; същият корен е
представен и в съвременната заемка в българския език бастун).
Независимо от големите си слабости, сравнителната таблица на Сладе показва съзнание за
наличието на родствомежду германските езици, наречени от автора Teutonica (представени от английския
език), и славянските езици. С. Сладе също като своите предшественици от западната част на южното
славянство) споделя убеждението, че съществува единен славянски („илирийски") език, представен от
отделни „идиоми" или „диалекти“, които са множество начини на говорене на езика (linguis loquendi), срв.
стр. 6, където сочи, че „Id in Carnis, Bulgaris, Bohemis, Polonis, Dalmatis; quibus unaeademque lingua,
videlicet Illyrica; ast efferendarum vocum diversaomnio ratio, manifestum" (P.6). С. Сладе приема мнението на
М. Орбини за славянската принадлежност на редица от старите народи, известни отантичните източници
(като дардани, панони, ахилеи, меди,скордиски, трибали и т. н.). Сладе обаче е направил опит и да
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сеаргументира с лингвистичен материал. Той е привел цитат от Страбон, който гласи: „Bria Thracico
sermon Civitas, Selyos Oppidum appelatur. Според Сладе, елементът, посочен в цитата като „bria" може да
се сравни с формата briegh (бряг в йекавска форма) испоред него тракийски градове са носели
названията ― Mesem-briegh (става дума за названието на града Mesembria36) и Selymbriegh (става дума
за названието на града Selymbria37). Това е тълкуване на тракийски топоними с цел да се докаже
принадлежността на тракийския език към комплекса на „илирийския" език.
След това Сладе продължава с усилията си втази насока и сочи, че келтите дават названия с
елемент съсзначение "град" (briga), като Mirobriga, Segobriga, Flaviobriga и т.н. Тук Сладе привежда и
схващането (на испанския историк Johannes Mariana38 ), който сравнява германската дума Burg ‟крепост‟
с келтската briga – според Сладе, и двете са във връзка с приведената форма brieg "бряг"(с. 15-16), която,
както се посочи, е йекавска форма; в този фонетичен вид е характерна за дубровнишкия диалект, който,
за разлика от севернодалматниския район, е йекавски. Обаче тези форми не са когнатни и тяхното
сравняване почива върху случайно сходство, което е нормално, при липсата на установени повтарящи се
звукови съответствия. Съвременната лингвистика сравнява праславянската форма *bergъ (> йекавски
brijeg) с немската Berg - планина. Изобщо тезата за славянския характер на антични топоними, които
старите автори са свързвали с паеобалкански народи (както и с други стари европейски народи), се
развива от Сладе там, където авторът открива звуково сходство. На с. 20 например той се позовава на
свидетелство на Ливий (Livius I. Iv. Decad.), където се упоменава място в Пеония, наречено Bylazora
(Poenie is locus est‖). Естествено, Сладе тук вижда „илирийско" bila zora („бяла зора“ като тук се използва
икавска форма bila, за да се получи съзвучие)39 и т.н.
В целия си труд С. Сладе се стреми да даде класификацияна различните „илирийски" наречия и
народи, основана, както е традицията, върху генеалогични връзки, свързани с библейски прародители.
Сладе приема (както още Т. Библиандер „научно“ утвърждава разпространеното старо мнение), че преди
Вавилонската кула се е говорел еврейски език, а езиковото разнообразие е свързано с потомството на
Ной. Той приема, че в Европа се е настанило потомството на Ноевия син Яфет, отчиито внуци произлизат
носителите на различни диалекти (тук Сладе е посочил гръцката дума Dialectum (quam Græci Dialectum
vocant) в рамките на „яфетическото семейство". Траките произлизат от Тир (Thiras), илирите от Додан,
сарматите от Рифат, гетите от Магог. Накрая С. Сладе под заглавие ― Piesan помества стихове на Игнят
Джурджевич (упоменат като Georgius), като прибавя и латински превод; стиховете са посветени на
значимостта на „илирийските" народи, което е патосът на немалобройни творби в дубровнишкодалматинската литература.
В строфа ХХVІ на приведената „Песен" И. Джурджевич обявява, че ще изброи „мъдрознанците"
(mudrosnance) и поетите,които са прославили славянската реч (besssieda Slovinska)и по-нататък прави
поетически каталог на славянството. Още в следващата строфа се очертава българска топонимия, която
е свързана с Орфей (на когото също се приписва славянска принадлежност, което ще се изтъкне понататък при анализа на „илирийските песни" на Ю. Крижанич в Кирхеровия сборник. Строфа ХХVІІ на И.
Джурджевич в коментираната творба (която се отнася до българското място в територията на
„илирийския" свят) е малко загадъчна: Stan guosdenni Boga od boja, Simgnom maglom Vitosc tmasti,I Mariza
rieka, koja s Orfeovieh susaa usrosti - „Желязното обиталище на бога на войната,/ със синя мъгла Витоша
тъмна, / и Марица река, която / изникна от Орфеевите сълзи."
Оронимът „Витоша" и хидронимът „Марица" са типични за дубровнишко-далматинската поезия
топоси на българското вславянския свят. В латинския превод на С. Сладе обаче встихотворението на И.
Джурджевич те са предадени така: иметона Марица е Hebrus, но на мястото на „Витоша" стои „Ǽmus",
36 Вл. Георгиев сочи, че има запазени 14 (или 17) тракийски топонима с втора съставка bria - град, между които е и
Μεζημβρία, засвидетелствано у Херодот (име на българския град Несебър). Елементът bria според автора е съответствие на тох.
B rije, A ri - град, авестийско var - замък, крепост,кула. Срв Георгиев 1981, с. 152).
37 Става дума за тракийския топомин Σελημβρίη, Σελημβρία (днес Силиврия в Турция), засвидетелстван от Херодот,
название на град в Югоизточна Тракия.
38 Хуан де Мариана (1536-1624) е йезуит, испански историк, автор наняколко труда върху историята на Испания.
39 Съвременни автори не са чужди на куриозите от времето преди оформянето на сравнително-историческото
езикознание. Същият ороним (планина край град Велес, Македония – Бела зора, с рефлекс на ý> е, нормален за
западнобългарските говори) е тълкуван отново по същияначин в съвременен труд – S. Pantelić.Pradomovina Slavena u Srednjem
Podunavlju. Mainz/Zagreb 2002, s. 46).
Не е невъзможно оронимът наистина да е свързан със засвидетелстваното пеонско название, но само като дооформен в
резултат на etymologia vulgaris при славянизирането му [С. Пантелич е автор, който смята пеоните и паноните за славяни. Трудът
му е отпечатан с положителни отзиви на черногорски академици.]
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което е названието на Стара планина. Не е ясно коя точно българска планина е „желязното обиталище на
бога на войната" в поетическите представи на далматинските славяни от ХVІІ и ХVІІІ век. Освен Орфей,
като голям поет на славяните поименно е изтъкнат един реален славянски поет – великият Ян
Кохановски (който в латинския превод е упоменат като Vates Kokanouskius). Ян Кохановски (1530-1584) е
бил популярен сред образованите южни славяни, неговата сатирична поема „Satyr albo Dziki mąż" –
(написана през 1563 година, а отпечатана през 1564 г.) е породила в хърватската литература подобна
творба. Това е „Satiriliti divji čovik (1762) на Матия Антун Релкович, която има идентичното заглавие
(„Сатир или дивия човек")40. Този факт не е без значение за решаване на езиковата проблематиката,
коятовъзниква във връзка с книгата „Абагар" на Филип Станиславов.Както ще бъде показано по-нататък, в
текста на „Абагар― се съдържат и полонизми.
9. ПОЗНАНИЕ ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК ПРЕЗ ХVІІІ ВЕК: Л. ЕРВАС И-ПАНДУРО
Противоречиви данни за знанието за българския езикпрез ХVІІІ век дават от една страна,
европейски източници, а, от друга – големият речник на всички езици и наречия, издаден в Русия, за който
ще стане дума по-насетне. Парадоксално е, че в руския сборник от периода българският език отсъства,
докато в най-авторитетното издание на европейския запад – на Луис (Лоренцо) Ервас и-Пандуро „Каталог
на езиците“ българският език е отразен даже по-добре, отколкото руският език. Що се отнася до руския, и
в този труд под това название се разбира западноруският (наричан още литовски, рутенски и т. н.), а
източноруският се нарича „московски". Тъй като Л. Ервас и-Пандуро (1735-1809) за времето си е бил
изключително влиятелна личност в културните среди на католическата Европа и трудовете му върху
езика са капиталниза последните десетилетия на ХVІІІ век, внимание заслужава инеговата личност.
Л. Ервас и-Пандуро (Lorenzo Hervás y Panduro) е принадлежал към ордена на йезуитите и до 1767 е
бил на мисионерска служба в Америка (поради което и обогатява съществено познанията за
американските езици в тогавашната европейска наука). Йезуитският орден има огромна роля за
разпространяването на християнството извън Европа – Америка,Китай41, Тибет, Япония и др. Той има за
покровителка иконата Santa Maria della Strada "Света Мария на Пътя" (която съответства на
православното изображение Богородица Одигитрия (т.е. Пътеводителка).
Л. Ервас и-Пандуро след завръщането си е бил назначен от папата за префект на Квириналната
(папската) библиотека и трудовете му излизат в Италия на италиански език (няколко години по-късно
излизат и в испански преводи в Мадрид). На практика книгите на Л. Ервас и-Пандуро получават много
широко разпространение в европейския свят. Най-известната лингвистична енциклопедия от края на ХVІІІ
век е дело на Л. Ервас и-Пандуро. Заглавието на труда е „Catálogo de las lenguas de la naciones conocidas,
y namericion,division, y clases de estas segun la diversidad de sus idiomas y dialectos. Su autor el abate Don
Lorenzo Harvas" и първото му издание еот 1784 г. (на италиански език – Catálogo delle lingue conosciute), а
през 1800-1805 г. в Мадрид излиза издание наиспански език в 6 тома. Съчинението е част от
фундаментален труд, озаглавен „Идеята за света" (Idea dell Universo), който съдържа общо двайсет и
един тома. В този фундаментален за времето си труд Л. Ервас е събрал данни за всички известни езици
по света, като се започва с езиците в Америка (където, както беше посочено, е прекарал известно време
като католически мисионер от ордена на йезуитите и е извършил и лични проучвания). На езиците в
Европа е посветен третият том.
И Л. Ервас повтаря възгледа на Й. Ю. Скалигер засъществуването в Европа на езици-матрици,
които се делят наидиоми и диалекти, но както броят, така и представянето на матриците при него са се
отличават от представата на Й. Ю.Скалигер.
На с. 10 от третия том (използвам испанското издание) Ервас и-Пандуро твърди, че в Европа има
девет езикови матрици: тевтонска (Teutonica), славянска (Esclavona), скитска (Escitica), татарска (Tartara),
келтска (Celtica), баска (Bascueno), гръцка (Griega), албанска (Albana), унгарска (Oungara).
Матрицата Esclavona е наречена още илирийска (Ilirica) и е посочено, че тя е редставена при
народите „далмати, хървати, истри, българи, моравци, чехи, силезийци, поляци, московци, руси и т.н.―
(с. 17). Преди това, на с. 9 се сочи, че илирийски или славянски диалекти се говорят в „Далмация
40 С фигурата на сатира (спътник на Дионис) в европейското изкуство е свързано възникването на сатирата. Още в
античността сатирът се представя като морализатор и изразител на общественото мнение.
41 Йезуитът Матео Ричи например е превел на латински език Конфуций и преводът му е публикуван през 1687 г. Ричи и
неговият съратник Микеле Руджиери съставят и първия речник на китайския език в Европа (португалско-китайски). Тази дейност
е част от огромния проучвателен труд, който йезуитите полагат за проучване на световните езици.
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(Dalmacia), Хърватия (Croacia), България (Bulgaria), Молдавия (Moldovia), Чехия (Bohemia), Полша
(Polonia), Московия (Moscovia), Русия (Rusia) и др. Разграничаването между „руски" и „московски" (и
съответно между „Русия" и „Московия") се дължи на обективния факт: по това време като „Русия" е
известна Полско-Литовската държава, където се използва език с название, днес - обект на дискусии
(срещат се названията „рутенски", „литовски", „литовско" славянски, „литовско" руски и т.н.
Няколко страници (144–146) са посветени на исторически бележки за старата история на
българите, като основен източнике Теофилакт Симоката – разисква се произходът на названието
„българи" в предполагаемата му връзка с името на река Волга, владетелската титла каган, срещана и при
други народи в ранна Европа. Най-интересна е бележката на с. 146, която описва езиковата ситуация в
българските земи в края на ХVІІІ век (макар Л. Ервас и-Пандуро навсякъде да говори за „България", по
това време няма самостоятелна българска държава). Привеждам тази бележка: En Bulgaria se hab[l]an dos
dialectos esclavones: uno culto, qui se llega áentender bastante bien por los esclavones de Dalmacia; yotro
rustic, ó des pueblo de las montañas.― [В България се говорят два славянски диалекта: един на култа,
който достига и се разбира много добре от славяните в Далмация; и друг селски или на народа от
планините"] Л. Ервас и-Пандуро ясно разграничава новите езици и народи от старите (макар че и в
неговите лингвоними и етноними са се отразява традицията на античните названия), катое указал
изрично, че на мястото на старите народи в Европа вече живеят други народи. За пример е дал Босна, в
която са се настанили турци. Това е голяма крачка напред за преодоляванена ситуацията, при която
названията на народи, известни от античните автори, необосновано се прилагат към нови народи (или
към фрагменти от нови народи), при която възникват фантомни народи (от типа на „вандалски" през ХVІ
век или дори „македонски" през ХХ в.).
Друг труд на Л. Ервас и-Пандуро е неговият многоезичен речник, снабден с теоретична част42, в
който авторът е развил интересна теория, свързана с опит да се систематизира езиковият материал от
езиците по света (като е използвал езиков материал от най-разнообразни и географски отдалечени
езици). Тук авторът се е опитал да открие някакви механизми наобразуването на звуковата структура на
думите, общи за човешикия език. Например, групирал е материал от езици, вкоито терминът „майка“ се
означава с дума, която съдържа сричката „ma“ и т. н.. Подобни изследвания са голяма рядкост в научната
лингвистика, но се срещат. Голямо изследване сподобен характер (търсене на звукова еднаквисто при
названия везици от различни езикови семейства) е извършил големият български учен Ив. Георгов (срв.
Георгов 1913); а след това Р. Якобсон, като е използвал труда на българския учен (но без да се позове на
него), е написал прочутата си статия „Защо „мама" и „папа" ? (1959/1971). [Why mama and papa] която се
смята за вече класически труд в науката за езика. В този речник са представени ограничен брой езици и
българският не е сред тях. Интересно е да се види представянето на спесимен за „славянски език" (lingua
Schiavona) в Апендикса,където са представени числителните (бройни) в разалични езици. Славянски
материал е изнесен за „Schiavonica“ ―, на с. 245, а този език носи пореден номер 226 от включените в
Апендикса езици: jadan, dua, tri, keitiri, pet. Kag. scest. sedam, ossam, devet, desset. dűa 100. sat. sto. Stotina.
Ясно е, че представеният материал е южнославянски, нотой не би могъл да се причисли към нито
един от реалните южнославянски езици и дори – към реален диалект. Не съществува например славянски
език (или диалект на език), в който в анлаута на числителното „четири“ да не е представена шушкава
съгласна, резултат от палатализацията на и.е. *kw- позакона за първа палатализация. В представената
таблица обаче е налице непалатализиран гутурал. Не може да бъде представена в никой славянски
диалект и форма за „сто“ sat (представена напърво място от три синонимни форми) – такава форма би
могла да бъде иранска (при авестийско satəm, староиранско sata) (независимо от факта, че редица учени
смятат праславянската форма за сто *sьto за стар иранизъм). Не е славянска (и не е индоевропейска)
посочената на второ място от два синонимаформа за "пет", която гласи Kag.
Извод, който може да се направи за езиковата атрибуцияна изнесения тук материал, е, че става
дума за филологическо представяне, въз основа на данни от писмен източник, а не от информатор. Но е
характерна ориентацията към южнославянски облици на формите като представителна за славянския
матричен език. Л. Ервас и-Пандуро е велик учен и неговите трудове биха имали и днес голямо значение
за лингвистичната типология, ако се проучат от тази гледна точка. Неговите групирания на езиковия
материал са на принципи, които са чужди на компаративната лингвистика – например, групиране на
42 Пълното заглавие на труда е Vocabolario poliglotto, con prolegomenasopra più di CL lingue, dove sono delle scoperte nuo
genere, ed alla cognizione del meccanismo delle parole, opera dell‘ ab. Don Lorenzo Hervás Scienze edAntichitá di Dublino e dell‘ Etrusca
di Cotona. Cesena, 1787.
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материал от езици, в които думата за „луна" означава и времевия отрязък „месец" (обединяват се
индоевропейски и америндски езици),групиране на материл от езици, в които думата за „слънце" означава
и „година" и т. н.
Но от гледна точка на строго компаративните идеивъзгледите на Ервас и-Пандуро в много
отношения санеадекватни. Той например разделя, от една страна, клас от думи за „къща" от различни
езици, които смята за свързани с лат.domus, и, от друга страна, думи за „къща", които му се струват
свързани с латинската casa.43
В групата на езиците , които представят типа domus, Ервас и-Пандуро е включил тези с формите
перс.oda, малайски duodoc, мадагаскарски diano, арменски dun, японски yando, руски (Rossiana) dom,
московски (Moscovita) domi [последната буква i очевидно предава ерова гласна, но не е ясно защо е точно
i], полски dom, чешки (Boema) dum, готски (Gotica) gardos, писмен гръцки (Greca letteratura) domos. В
редица други езици Ервас и-Пандуро пък смята, че се откриват форми, родствени (affini) с лат. casa.
Според него,такива думи са иберийското sacckieri, персийското chime, „далматинското" cicchia [по
всяка вероятност, става дума за kuća], готските cazna, card и т. н.
Вижда се, че думи от персийския език попадат и в двата класа, т.е. във възгледите на този автор
думите имат своя съдба, която може да не е свързана с езика-матрица. Това, разбира се,често не е
далече от истината (думите често се заемат от единезик в друг), но по времето на автора лингвистичната
мисъл не е развита достатъчно, за да се разграничат ясно случаите накогнатни и заети думи. При Ервас
и-Пандуро прави огромно впечатление неговият стремеж да се открият закономерности, които
съвременната наука нарича типологични характеристики на езиците.
Трябва да се отчете приносът на Ервас и-Пандуро за отразяване на българския език, който той
очевидно е проучвал по писмени данни и е отбелязал неговото състояние в епохата на съставянето на
речника. В съвременната лингвистика това състояние се изразява с термина на Чарлз Фъргюсън
диглосия: с съществуване на две форми на езика, като едната, както се виждаше от цитата, приведен погоре, е една и съща от България до Далмация, а другата се говори от населението, изтеглено в
планинските райони. Това е много ценно за нас свидетелство, което учените-католици са придобили в
своята много задълбочена работа върху проучването на световните езици и трябва да се отчете като
заслуга на големия учен Л. Ервас и-Пандуро.
10. ПРАВОСЛАВНАТА КУЛТУРА И БЪЛГАРСКОТО ЕЗИКОВО НАСЛЕДСТВО
10.1.ТЕРМИНЪТ БЪЛГАРСКИ (БЛЪГАРСКИ) ЕЗИК ПРЕЗ ХVІ ВЕК
Най-старият граматически трактат в нова Европа е съчинението „За осемте части на речта", което
навремето още К. Калайдович свързва с Йоан Екзарх Български. Античните граматики, както е известно,
описват гръцкия, а впоследствие – и латинския език. В трактата „За осемте части на речта" вече се описва
структурата на нов европейски език, което е новост за Европа. Гръцки оригинал съчинението не е открит
(в препис от ХVІ век, изследван от К. Калайдович, Йоан Дамаскин е посоченкато автор, а Йоан Екзарх –
като преводач). Ако се обърне внимание на първите граматически описания на европейски езици, прави
впечатление, че научното отношение към езика при славянските народи е развито и сред първите
отпечатани граматики на отделни езици са и граматикина славянски езици44.
В края на ХVІ век във Вилно (днешният град Вилнюс в Литва) е отпечатан и граматическият трактат
„За осемте части на речта". В същност фрагмент от него е отпечетен даже още по-рано: един малък откъс
от него, както показа и В. В. Нимчук (1985), е публикуван в лвовския „Буквар“ на Иван Фьодоров през 1574
г.

Proleg. Al vocab. Poligl.. X, S. 81.
Печатните граматики на нови славянски езици запозват да излизат вкрая на ХV век. В последните две десетилетия в
лингвистиката се засилиинтересът към ранните граматически описания на новите езици в Европа. Според данните, които изнесе
П. Суигерс (1996, с. 71), първата печатна граматика е на испанския език и излиза през 1492 г. в Саламанка: Eliode Nebrija. La
gramatica que nuevamente hizo eb Maestro Antoni Librixa sobre lalengua castellana‖. Следват граматики на италианския език (1516
г.), на френския език (1530), а през 1533 г. чехът Бенеш Оптат със сътрудниц;ипубликува първата граматика на чешкия език:
Beneš Optat (etcollaborateurs). Česká grammatica sedmerau stránku w obsahující. През 1568г. Петрус Статор издава в Краков
първата граматика на полския език: Petrus Statorius. Polonicae grammatices institutio.
43
44
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За жалост, българската наука е пропуснала да отбележи отпечатването на този труд (който има
несъмнени български корени) и да обърне внимание на неговата основополагаща роля в изграждането на
граматическата традиция при източните славяни. Целият трактат, под заглавие „К граматыка словеньска
языка” е отпечатан във Вилнюс през 1586 г. и от него са запазени само два непълни екземпляра (Ягич
1895; Нимчук 1985).Това издание не е на ново съчинение, както се изказва М. Ремньова: авторката
твърди, че „тази работа оказва голямо влияние върху съставителите на кратката печатна граматика,
издадена във Вилно 1586 г. („Славянская граматика“ (sic!)), както и на най-старото достигнало до нас
датирано печатно ръководство по църковнославянски език – буквара на московския печатар Иван
Фьодоров (Лвов, 1584) (sic!).
Изданието „К граматыка словеньска языка" от 1586 не е труд, върху който трактатът „За осемте
части на речта" може да е оказал „голямо влияние", а е просто същото съчинение с ново заглавие и с
интересно предисловие, в което се казва, че съчинението се отпечатва по молба на жителите на
столицата на Великото литовско княжество, град Вилно, със съдействието на княз Константин Острожки
(Нимчук 1985, с. 30).
Въпросът за авторството и времето на възникването на трактата не е решен. М Ремньова
категорично сочи, че „Без проверка, започвайки от Калайдович, се твърди, че Йоан, екзарх Български, е
превел граматиката на Йоан Дамаскин, за която в гръцката наука не се споменава. Без особени основания
отнасят времето на създаване към Х век (Ремньова 2006, с. 227). Следтова авторката направо заявява,
че „Най-старият препис на това съчинение е направен през ХV век (по всяка вероятност, това е сръбска
редакция). Излиза, че съчинението е възникнало направо в препис! В същност по въпроса за авторството
и времето на възникването на трактата има различни мнения. Ем. Георгиев прави опит да свърже
възникването на този трактат с житийното известие за Константин Кирил, който, по пътя към хазарите,
превел еврейска граматика за осемте части. Според този автор, в основата на трактата „За осемте части
на речта“ е този труд на Константин Кирил и усилията на Ем. Георгиев са да се открият следи от
еврейската граматическа традиция, отразени в изложението. Основният му аргумент обаче – че в
трактата всъщност са описани само четири (а не – осем) части на речта – губи стойност, след като Л. П.
Жуковска откри и обнародва препис от ХVІ в. с продължение на трактата, в което се сочат и другите
четири „части на речта" (Жуковска 1982). Освен това, Ем. Георгиев не познава и терминологията на
трактата (в който „глаголъ" не означава глагол, а дума), а част от аргументацията му се гради именно
върху мнимото отнасяне напричастието към „глагола" в трактата („Причастi е же есть) (срв. и Нимчук
1985, с. 21).
Ив. Гълъбов (1967/1986) се връща към възгледа на К.Калайдович за участие (авторство) на Йоан
Екзарх, като се позовава както на възможността посочените в примерите антропоними да бъдат не само
сръбски, но и български, но и навключването на члена в системата от „осем части на речта“.
Ив. Буюклиев подлага на съмнение включването на члена като аргумент. Той се основава на
изследванията на италианската славистка С. Тоскано, която сочи, че класът на „члена" (arthron) в
гръцкото разбиране обединяма както „собствено члена" в по-късните граматически трудове, така и
относителното местоимение (Буюклиев 1992, с. 153). Това тълкуване е породено от неправилно
етимологизиране (Р. Х. Робинс обръща вниманиена факта, че Дионисий Тракийски смята даже звателната
частица „ō" за форма на члена, срв. Робинс 1993, с. 76). Включването на „члена" (терминът в трактата е
„различие") в списъка на осемте части на речта е нормалното представяне на осемте части в рамките на
гръцката граматическа традиция. Както е известно, римската традиция прави една промяна, която засяга
именно члена: на мястото на члена римските граматици включват междуметието (interiectio), като така
запазват броя на частите на речта (осем)45. Този (латинизиран) списък и до днес е в основата на
граматическото обучение в европейските страни (в западната част наконтинента) и е една от догмите на
граматиката, преподавана в училищата46. Тъй като обучението по граматика е част от тривиума47 (като
45 Елиас Донат в средата на ІV в. сл. Хр. Създава граматика в две части (Ars Minor и Ars Major), която до ХV в. е
основният учебник по латински език, а до ХVІІІ в. се използват нейни преработки. Авторитетът на тази граматика е толкова голям,
че когато се създават нови граматики, че са били наричани „Донат“ (или „Ars Minor" и „Ars Major"). В Ars Major Елиас Донат изказва
твърдението, че гърците нямат междуметие, а римляните – член, за да обоснове еднаквия брой на частите на речта в двате
езика, които са осем в описанията.
46 Стандартната граматика е включвала описание на „осемте части на логоса (на орациото) и на техните акциденции
(граматически свойства, т.е. „граматически категории" в характерната днес главно за руската лингвистична традиция
терминология, както и за българската). За да се запаметят осемте части на речта, е било използван стих от „Илиада" (22,59),
който се състои точно от осемте части на речта.
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основа на образоваността), не може да се допусне, че в българските земи не е съществувал граматически
трактат, оше повече че текст на такъв трактат има и той съдържа множество езикови българизми,
отбелязвани от всички автори, които са се занимавали с текста на трактата. Независимо от неизяснените
въпроси около авторството на граматическия трактат, несъмнен е неговият южнославянски (а вероятно –
български) произход. Неговото отпечатване в границите на западноруските (собствено руски) земи е част
от едиторска дейност, която включва и други произведения на старобългарската научна мисъл и на
старата българска литература. На първо място трябва да се посочи „За буквите" (ѡ ПИСМЕНЕХЪ) на
Черноризец Храбър, което излиза в Острог през 1578-1580 г. (срв. Ягич 1895, с. 305-308: Нимчук 1985,
с.16). Съчинението на Черноризец Храбър многократно е препечатвано в източнославянски буквари от
ХVІ – ХVІІ век (Нимчук, ibidem). Както е известно, отпечатването на първия граматически трактат „К
граматыка словеньска языка" от 1586 полага началотов едицията на филологически трудове – по-нови
граматики (а също така и на речници)48. Въпросът за едицията на стари български съчинения в
източнославянските земи е по-широк, защото са печатани несамо трудовете по въпросите на езика. През
1671 г. в Киевско-Печорската лавра е отпечатано житието на Св. Иван Рилски, съставено от Патриарх
Евтимий, заедно със служба на светеца (Добрев 2007, с. 548). Оказва се, че най-печатаният български
автор в първите книги е Патриарх Евтимий (още в сборника на Божидар Вукович от 1519/1520 г. е
включена друга негова творба – житието на Св. Петка; а в Московското княжество. Първо проложно житие
е публикувано в служебните минеи, чието трето най-известно издание е от 1645 (Добрев, ibid., с.548).
Това житие е преведено на латински език от банатския българин Иван Мартинов и е включено в Acta
Sanctorum (в том ІХ за октомври); архимандрит Павел Стефанов отбелязва този факт, както и факта, че то
погрещно е приписано на Патриарх Евтимий (Стефанов http://www.dveri.bg/content/view/8167/503/ ). Найнеочакваната находка в културата на Великото княжество Литовско обаче е използването на термина
БЛЪГАРСКИ за езика на книжовните паметници, които имат огромно значение за оформянето на
филологическата (и по-широко: на книжовната) традиция в западната част на източнославянския свят,
която, след Брестката уния през 1596 г.,има задачата да запази православието в тези земи. Необикновено
ценен книжовен паметник е т.нар. Пересопницко евангелие ("Пересопницьке Євангеліє"), което има
изключителен статут на национален символ в Украйна (наричано е „українська Першокнига); книгата има
символно значение за украинския народ49 и, освен това, е смятана за най-красивата украинска книга. В
колофона на Пересопницкото евангелие (наречено така по името на селището Пересопниця) седават
данни за неговото създаване. То е дело на архимандрита на Пересопницкия манастир Григорий;
отбелязано е и името на книжовника Михаил Василиевич от Сянок, който е работил засъздаване на
книгата. Точните дати на сътворяването му са от 15 август 1556 до 29 август 1561, с подкрепата на
княгиня Настася Юриевна Жеславска-Голшанска (монахиня Параскевия50), както и нейната дъщеря със
съпруга си – князете Иван Фьодорович и Евдокия Черторизки. Евангелието е създадено в района на
Волин51 и тежи 9,300 кг., писано е на пергамент и е снабдено сбогата украса и барокови миниатюри.
Тази книга е единствената известна засега евангелска книга, в която езикът на евангелския превод
е наречен БЛЪГАРСКИ и, освен голямата си ценност за украинския народ,за който тя е национална
светиня, тя има голямо значение заславистиката при изясняване на въпроса за името, с което е бил
известен „славянският“ език в западния район на „Жеч Посполита" в културните среди из православието.В
колофона на два пъти е указано, че евангелието е „преведено"52 от български език на „мова руска" „
...книгы чεтыре(х) еv(г)листовь, выложεныи изь языка блъгарского на "мов роускоую";„прεкладана изь
языка блъгарского на мовоу роускоую“.На места в многобройните бележки към текста се казва,че книгата
е предназначена за „народа на Посполита“: И людоу посполитоомоу К доброи наоуце (л. 123); И боу к
47 Северин Боеций (около 480-525), известен като „Учителят на Запада" е описал какво трябва да включва образованието
(„приличното на свободния човек образование"), състоящо се от седемте свободни изкуства (septem artes liberales): граматика,
диалектика (логика), риторика (тривиум) и аритметика, геометрия, астрономия, музика (квадривиум). Най-важна обаче е била
граматиката. Тези „седем свободни изкуства―после залягат във Факултета по изкуствата на ранните университети, като към този
факултет се прибавят още три: по право, по богословие и по медицина (срв. Десницка al. 1985, с. 215).
48 И за новата гръцка култура граматиката е имала особено значение – първата печатна гръцка книга е граматиката на
Конст. Ласкарис,отпечатана през 1457 г. в Милано.
49 При инагурация на украинските президенти след 1992 г. те полагат клетва върху тази книга.
50 Едва ли е случаен фактът, че монашеското име на княгиня Голшавска е името на търновската светица ПараскеваПетка.
51 Това е район, чието означение е влизало в пълната титулатура на австрийския император под името „Лодимерия" и в
който католицизмът търси почва.
52 Вж. по-нататък за смисъла на този термин.
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оучити и людоу посполитомоу к доброи наоуце (л.198), срв. Дубровина, Гнатенко, с. 29).В научно
обръщение паметникът е въведен още от О.Бодянски през 1838 г., но важното свидетелство за името
наезика (наричан в други източници „славянски―) , не е спирало вниманието на български учен.
Украинският учен в изгнание Иван Охиенко през 1930 г. е анализирал названието „блъгарски язык"
в колофона на евангелието и е изтъкнал, че това означение е било разпространено в украинските земи
(откъдето е и произходът на евангелието) (Охиенко 1930, посочено по Дубравина, Гнатиенко,с. 11, вж.
препратката към с.38).
Необикновен е фактът, че в православна страна сепристъпва към превод на евангелския текст. Но
текстът наистина в голяма степен е бил „преведен", макар че превеждането на библията е характерно за
практиката на протестантите. Освен това, евангелският текст на места е глосиран – българските думи,
които са били неясни (по мнение на книжовниците, работили върху еванглегието), са обяснени с други,
използвани в района, вписани на реда с по-дребни букви. Така, думата бдѣти е обяснена като „не спати".
Българският език на евангелския текст в тази изключително ценна (не само за украинците, но и за
българите) книга следва да се изследва във връзка с лексикографската практика на западноруските
(според терминологията на района и епохата) земи. Най-голямо значение тук имат двата отпечатани
речника: на Лаврентий Зизаний (1596 г., Вилно) и на Павел Беринда (1627 г., Киевско-Печорска лавра,
второ издание от 1653 г. в Кутейна), но съществуват и други речници53. Павел Беринда (с монашеско име
Памво) е автор, за живота на който се знае извънредно малко. Сигурно е, че е познавал глаголицата
(подписвал се е с глаголически букви (в изданието на Цветен триод), както отбелязва Васил Нимчук в
предговора към киевското издание на речника от 1961 г.). Материалът, включен в речника като
„славянски―, има ясен български характер, макар че П. Беринда в предисловието си е означил езика като
„широкїй и великославный „Языкъ Славенскїй" и е очертал района, в който се използва: „в великой и
малой Рѡссїи, в Сербїи, Болгарїи и по ины(м) сторонамъ". Нарекъл е изданието си „лексикон", като е
отбелязал, че по латински е „дикционар.
Ще приведа няколко примера: Градежъ: Плотъ, Гранесъ, Гранесловї е: СтІхъ, вѣршъ Гꙋбавѡ,лѣпѡ:
Хороше Къща: Кꙋчка, будка (указано е, че формата е от „Битие,кs ‖. Глава 26 на „Битие" съдържа в
съвременен превод думата „шатра“ (17...разпъна щатрите си в Герарската долина...). В СтбРІ, с. 779 е
даден пример КѫЩА от Супрасълския сборник. Примерът "Губавѡ“ е запис на „хубаво" и отразява
фрикативено четене на буквата „х“, характерно за украинскияезик. Това написание обаче показва
познаване на лексиката и поустен път – в писмени източници тя няма как да се срещне сначална буква „г“,
тъй като е балкански турцизъм (с иранскип роизход на корена). В българския език е изместила старата
дума лѣпѡ (отбелязана в Лексикона на Беринда на второ място), но ubavo се среща като архаизъм и в
Черна гора. Възможно е обаче и думата да не е турцизъм, а прабългаризъм, тъй като лексиконътсъдържа
и прабългаризми. П. Беринда е познавал речника на Фауст Вранчич, може би – пражкото издание на П.
Лодерекер от 1605 г., в което садобавени полска и чешка част). Ето пример с тълкуването на думата лъкъ,
за която е отбелязано, че е „далматинска" (отбелязвам, че я има в речника на Ф. Вранчич), който показва,
че П. Беринда се е позовавал и на „далматински" материал, катов случая е дал и съпоставка в полски и
чешки: Лъкъ, далма(тс)ки: чосно(к) лѣсный, По(л)(скый): цебулѧ, чески. Лъ(к) червленый: (вероятно
написаното след двуеточие, но на долния ред и разместено с обяснението на друга дума: цибулѧ трябва
да е продължение на речниковата статия за тази дума; следващата статия е за омонима „лъкъ", който е
обяснен като „татарско оръжие".
Заглавка на речникова статия е думата Мѫдрование, изписана с ѫ, като е дадено разяснение, че
ортографски в „славянски" се пише ѫ, което руски „простечески" е ꙋ. Това показва, че П. Беринда е
използвал материали сдвоюсов правопис (което може да се очаква).
Буквата ѫ се пише на някои места и в Пересопницкото евангелие. Ще отбележа някои форми от
прабългарски произход, отразени в лексикона (има и други): Капище: Поганскаѧ церковъ. Корчїй железа:
Коваль (ковач‘; прабългарски суфикс - чїй; форма, фонетична разновидност на корчїй не е включена в
СтбР, нито пък по някакъв друг начин думата е представена,защото не е открита в източниците, върху
които е изработен речникът). Ив. Харалампиев сочи КРЪЧИИ сред прабългарските лексикални елементи
в старобългарския език (Харалампиев 2001,стр. 223). Очевидно и тази дума трябва да се търси в
украинските речници от ХVІІ век! Те се причисляват към културното наследство на украинци, белоруси и
руси, но като източник на старобългарска и среднобългарска лексика досега не са били използвани, което
53 Два такива ръкописни речника – триезичен и един двуезичен – покойният Цанко Младенов намери в унгарските архиви
и фотокопира. В тях е представена „славянска“, латинска и румънска лексика.
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следва да бъде направено в специалниизследвания. Кумиръ: Идолъ, болвань,Крагiй: Крагуле(ц), ястробъ
(формата Крагуле(ц) е дадена като разговорна, което показва, че се е срещала в украински диалекти,
отразявани от П. Беринда). Ще отбележа думата Келихь със значението - чаша, защото тя има паралел с
форми от речника, даден от Мавро Орбини: вандалско (виндско, померанско) culich, славянско lich - чаша.
Православната филологическа мисъл в западните земи наизточните славяни (които включват и
районите на Волин и Буковина, със силно румънско присъствие) разкриват присъствиеи развитие на
традициите на Търновската Евтимиева щкола, пренесени от неговите ученици. На първо място стои
делото на Григорий Цамблак, за който А. Ангушева пише „Григорий Цамблак е едно от най-крупните
имена на балканската средновековна интелигенция, мърху която пада тежкият кръст да пренесе
християнската културна традиция извън пределите на поробеното си отечество" (Ангушева 2009, стр.
597).
Пренасянето на търновската културна традиция е восновата на почти неизвестната в българската
култура филологическа школа, от която произлизат украинската и белоруската книжовност на ранния
модернизъм: печатни книги, бароково изкуство, свързани и с по-сетнешния развой на великоруската
култура. Най-поразителното е, че езикът на книжовността само във Волин и Буковина е запазил своето
име: БЛЪГАРСКИ.54
Проучването на немалкото книжовно наследство, свързано с този район, би обогатило
българистиката по много категоричен начин. Би трябвало да сме дълбоко благодарни на украинските и
белоруските книжовници, които са запазили приноси на културата ни, които ние сме загубили, както и да
изразим дълбокото си уважение към националния символ наукраинския народ – Пересопницкото
евангелие, което в някои отношения пази и старинната българска основа.
10. 2. БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК В РУСКАТА НАУЧНА МИСЪЛ. ЕЗИКОВ СПЕСИМЕН НА БЪЛГАРСКИЯ
ЕЗИК ЧРЕЗ МОЛИТВАТА „ОТЧЕ НАШ" (1781 г.)
През втората половина на ХVІІІ век в Русия работят двама учени с особен филологически талант –
М. В. Ломоносов и А. П. Сумароков. Въпреки значително по-голямата научна известност на Ломоносов
(Сумароков е известен преди всичкокато поет и драматург), за развитието на лингвистичната мисъл и
особено – за представянето на българския език – много по-голямо е значението на Сумароков.
Преди да се обърнем към неговите възгледи, да видимкакво знае за българския език М. В.
Ломоносов (внимание на факта, че съществуват негови непубликувани изказвания,показващи знание за
съществуването на българския като език, е обърнала П. Филкова (Филкова 1962, с. 239).
10.2.1. М. В. ЛОМОНОСОВ ОБОСОБЯВА „СЛАВЯНСКИТЕ БЪЛГАРИ"
М. В. Ломоносов е експлицирал разграничаването между „славянски българи" и добре известните в
Русия не славянски волжки българи (ЖВ. т.е. татари, тогава волжки българи няма), чиите градове стават
обект на проучвания от страна на руски учени именно през втората половина на ХVІІІ век (за което голяма
заслуга има Петер Палас). Той е направил по-пространно изказване по въпросите на „славянския език" в
труда си „Возражения к диссертацию Миллера"55, в което излага мнението си за разпространението на
славянската реч: Язык славенский во времена Руриковы, а посвидетельству российских летописей и
много прежде оного,простирался в длину с востока от реки Дона и Оки на запад до Иллирика и до реки
Албы, а шириною с полудни от Черного моряи от реки Дуная до южних берегов Варяжского моря, до реки
Двины и до Бела-Озера; ибо им говорили чехи, лехи, моравы,померанцы или померенцы, славяне по
Дунаю, сербы и славянские болгары, поляне, бужане, кривичи, древляне, новгородские славяне,
белоозерцы, суждальци и проч.” (с. 28-29).
54 Не е невъзможно това название да е съхранено и на други места, нозасега нямаме такива данни. Известно е обаче, че
Константин Костенецки, като разсъждава за възможния произход на книжовния език (в „О писменехъ“), отхвърля възможността
той да е български (поради „дебелашкия" характер на българския), както и възможността да бъде сръбски (с неговия „висок" и
„нисък" глас). По мнение на Константин Костенечки, този език е руски (по това време, както показа нашетоизследване, така е
наричан езикът в западните райони, включително и в самите тях, където той е „роуска мова". В западните източници отделно се
споменава „московският" език, като някои автори го представят катотъждествен на „руския" Ю. Крижанич през ХVІІ век на един
етап от развитието на възгледите си приема, че „руски“ е най-старото название на езика на славяните.
55М. В. Ломоносов. Полное собрание сочинений. Т. VІ. Москва-Ленинград, 1952, стр. 28-29.
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По отношение на предисторията на компаративната лингвистика много по-основателно място на
изтъкнат руски ученна тази епоха има, както вече споменах, А. П. Сумароков, който трябва да получи и
справедливо почетно място в развоя на славистичната мисъл.
10.2.2. А. П. СУМАРОКОВ И РОДСТВОТО МЕЖДУ ЕЗИЦИТЕ
Александър Петрович Сумароков (1717–1777), е един от най-големите руски поети и драматурзи на
Русия от ХVІІІ век, който е и автор с изявени интереси към въпросите на езика (повъпросите на руския
правопис е влизал в спор със знаменития си съвременник М. В. Ломоносов, на което е посветил статията
си „О правописании"). Съображенията на А. П. Сумароков засъстава на буквите в руския вариант на
кирилицата не сабезинтересни и за българистиката, тъй като новобългарският вариант е повлиян от
руския. В съчинението си „О коренныхсловах русского языка" А. П. Сумароков изказва мнението, че
съществува общ език - прародител на руския и немския език (положение, което впоследствие се доказва
със средствата на сравнително-историческия метод). Според Сумароков, вотношение на родство обаче
са всички езици, които произлизатот един праезик, а до предполагаемия праезик най-близо е „скитският"
език. Приведени са и примери, с които да се покаже родството между руския и немския език, като авторът
тук не се е основавал само на очевидно звуково сходство, а е проявил и проницателност – по-късно, с
обособяването на сравнително историческия метод, почти всички от посочените от Сумароков тук
примери се доказват като когнатни форми: Русской язык произшел от скифского, который кажется мне
начался близко источника перьвоначалия известныхъ языков; и хотя скифский язык и на многочисленныя
наречия разде лился, однако сходство с нашим во всем ясно видно, какъ съ языком немецким, который съ
нашимъ без всякаго сумнения единоутробен, по сходству великаго числа слов и корня ихъ. Наприме р:
Сын, Sohn; Брат, Bruder; Сестра, Schwester; Око, Auge; Лест, List; Веят, Wehen; Блистат, Blitzen; Сердце,
Herz; Брюхо, Bauch; и прочия многочисленныя слова ‖ (Полное собрание..., ч.ІХ, с. 250).
Във важното съчинение на А. П. Сумароков „О происхождении российкаго народа" (Полное
собрание...ч. Х, с.106-119), в първата глава е приведена и сравнителна таблица, вкоято е привлечен също
материал от латинския език, записван, както е тук и с немските примери, с кирилица:
Латинской Нѣмецкой Русской
Окулусъ.
Насусъ.
Фратеръ.
Соль.
Унусъ.
Дуо.
Тресъ.

Оуге.
Насе.
Брудеръ.
Сонне.
Ейнъ.
Цвей.
Дрей.

Око.
Носъ.
Братъ.
Солнце.
Единъ.
Два.
Три

От примерите, които Сумароков привежда, се вижда, чепод „скитски езици" той разбира езиците,
които в съвременната терминология се означават като тюркски и които са му познати, тъй като са добре
представени на необятната руска територия. Това, което Сумароков пише за тюркските народи, е
любопитно като свидетелство за отношение на руското общшество (или поне на някои негови кръгове)
към тях: изключително положително, като към победители на някогашния Китай („Хина") и не случайно
тюрските езици са обявени от Сумароков за най-близки до предполагаеми праезик : „Объявив о
происхождении нашего языка, что он сынъ языка Скифов вдревности мужеством преславнаго народа,
которым в прошедшем веке безчисленная много народиемъ Хина покорена, приступаю к коренным
словам русскаго языка ... (О коренныхсловах русского языка, Полное собрание..., ч. ІХ). Тук авторът е
привел и списък на думи, почерпени от тюрски езици (посочени общо като 11 на брой, без да окаже кой
точно е източник на примерите), които, по негово мнение, са родствени с руски думи – ще приведа някои
от тях във вида, вкойто ги е дал авторът, напр. рус. Отецъ – тюрк. Атей ; рус. Коза – тюрк. Казя; рус. Утка –
тюрк. Урдякъ; рус. Бревно – тюрк. Брена; рус. Цвѣтокъ – тюрк. Цецекъ; рус.Столъ – тюрк. Стель; рус. Гусь
– тюрк. Казъ; рус. Солома – тюрк. Саламъ и т. н.
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Вижда се, че разсъжденията на Сумароков за родството между руския език и тюрските езици
(наричана скитски и смятани за близки до праезика на всички езици) не са от значение за лингвистиката.
Същото е и с твърденията за родство на славянските езици със сирийския (т. е. арамейския), коптския и
т.н., изказани в труда „О происхождениии российского народа". Без значение са и упражненията на автора
в етимологическо търкуване на руски думи и т.н.
Но за българистиката и славистиката съчинението на А. П. Сумароков „О происхождениии
российского народа" (Публикувано в част Х на „Полное собрание сочинения", с. 106-119 на второто
издание от 1787)56 е необикновено важно, тъй като в него са представени и образци от различни
славянски езици. Този езиков спесимен е представен по традиционния начин – чрез Господнята молитва
(Отче наш) и е даден и текст, означен като български57. Това е достатъчно основание А. П. Сумароков да
получи достойно място в историята на науката за българския език като първи руски автор на публикуван
труд, в който българският език е представен съссвоето име и с текст, означен като български език (при
все че съществуват ръкописи като знаменитото Пересопницко евангелие, в които езикът е означен като
български – но без да са публикували и при все че Йероним Мегизер още през 1603 г. дава кратък
образец от българския език, но като му дава псевдоантично название). А. П. Сумароков е използвал
западни антологии от типа Oratio Dominica, материалите от които ще публикувам в отделен труд.
В първата глава на съчинението Сумароков дава обяснение на произхода на славяните – той
мисли, че ние произлизаме от келтите (наречени „целти") и че нашите прадеди са заели земите си, като
са победили сарматите (с това авторът дава израз на своето птивопоставяне на разпространения сред
полската аристокрация „сарматизъм"58, макар че е наследил именно от сарматизма възторженото
отношение към тюрките). Той пише: "Славяня потомки Цельтов и наши предки поселилися отъ востока на
полудни Европы и простерлися къ северу чрезъ половину Германии, чрезъ Польшу, Литву, Малую
Россию, Белую Россию, и въ область нынешней Новогородской провинции, выгнав и покорив себе диких
Сарматов ― (Полное собрание...ч. Х,с. 108).
В третата глава на съчинението, с цел да покаже колко малко руският език се е отдалечил от
„келтския“, той привежда текста на молитвата „Отче наш“ като известна на всеки русин, на езиците,
„съплеменници“ на руския. Очевидно е, че понятието за „келтски език" тук е използвано в значението на
праезик на славянската езикова група, т. е.като корелат на съвременнотопонятие „праславянски език":„ Но
преждѣ нежели вступимъ далѣе въ Исторiю Россiйскаго народа, посмотримъ колико мало мы отъ
Цельтскаго языка отшиблися: а сiе всево удобняе учинити, когда мы сообразимъ нашихъ ближайшихъ
соплеменниковъ языки, и когда увидимъ то что долгота времени не гораздо много насъ различила: чего
ради возьму я для показанiя близкаго сходства изъ сихъ языковъ извѣстную всѣ мъ Россамъ молитву
"Отче нашъ".
10.2.3. „ОТЧЕ НАШ" НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Текстът на „Отче наш" е даден на следните езици (според означенията, които им е дал А. П.
Сумароков): карнийски, лузатически, чешки, полски, славенски, кроатски, далматски, български, сръбски,
вандалски. Като се прибави към тях руският език59 (за който авторът е посочил, че прави сравнението
чрез текст, известен на всеки русин, т.е. трябва да го смятаме за език comparationis спрямо всички други),
вижда се, че според Сумароков славянските езици са 11 на брой. Така той доста се доближава до
съвременните схващания за славянските езици, но някои от названията се нуждаят от разяснение.
1.Карнийски език е псевдоантично означение на езика, който днес се нарича словенски. Областта,
заета от славянско население, от латински автори е означавана като Carnia (преминало в словенския език
като Kranjska). Първият текст в колекцията трябва да представи словенския език.

Първото издание на събранието е от 1781 г., четири години след смъртта на автора.
Фактът е отбелязан от П. Филкова 1962, с. 239, но като информация от втора ръка и но без да е проучван. Текстовете
са почерпени от емропейски антологии, които ще разгледам в друг труд.
58 Идеологията на сарматизма обяснява някои страни от положителното отношение на полската аристокрация към
Турция, което има значение за българите между другото и с това, че известният като писател Михаил Чайковски (1804-1886),
който е разработил и български сюжети, се наема като офицер в турската армия с името Садък паша.
59 Великото Московско княжество на този етап вече е утвърдило названието „Русия" (до ХVІІ век – прието само за
западния район) иозначението „руски език" вече не се схваща в смисъла на „руска мова".
56
57
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2.Лузатически е форма на названието „лужишки", коетоотразява пряко латинското название Lusatia,
вероятно - славянизирано от славянското население (пол. Łużyce), Езикът на славянското население,
което населява част от района на стара Лузация, е известен като лужишки (пол. łużycki), горнолужишки и
долнолужишки, макар че старите лугии са вероятно (ЖВ със сигурност) германски племена.
Следователно, текстът на „лузатически" език вколекцията на Сумароков идва да представи лужишкия език
(който днес е с два езикови стандарта).
3. Означеният като „славенски“ език също се нуждае отобяснение на названието (за разлика от
полския и чешкия език,въведени с названията, които се използват и днес). Ако се съдипо дадения текст,
под „славенски“ в никакъв слуай не трябва да се разбира „славянски“ (т.е. старобългарски език, който при
някои руски автори се означава и днес просто като „славянский"). Приведеният текст има изразени
южнославянски черти и споделя особености на „карнийския", т.е. отново следва да се отнесе към
словенския език.
4. „Кроатски“ (т.е. хърватски) и „далматски" са представени като два отделни езика, което е
редовната практикана епохата и на по-ранните времена. Това не е лишено както от известни езикови
основание (чакавските диалекти на „далматинския" имат редица отлики от кайкавските, които обикновено
представят „кроатския", Матасович (2008) показва,че дори южночакавските и северночакавските говори не
могат да се изведат от общ език-основа, по-късен от праславянския, т.е. не съществува „прачакавски"),
както и от основания в книжовните традиции, от съвременна гледна точка и „кроатски" и „далматски"
следва да се отнесат към хърватския език.
5. Означенията на българския и сръбския език са по съвременен начин, но означението
„вандалски“ за померанския (словински), на което беше обърнато внимание при разглеждането на
лингвистичните възгледин на Мавро Орбини, е силно анахронично – то е псевдоентично. По-нататък
езиковите спесимени на славянските езици ще бъдат приведени в реда и по начина, по който са дадени
от А.П. Сумароков: ОТЧЕ НАШ
По Карнiйски: Отче нашъ, кiй еси въ небесѣхъ, посвящено буди имя твое, приди къ на кралевство
твое, буди воля твоя, како на неби, тако и на земли, кругъ нашъ всяк даннiй дай намъ донесь, и отпусти на
мъдулге наше, како и мы отпусцимо дулжникомъ нашимъ, и не упелайнасъ въ искушно, да разрѣши насъ
ошъ злѣго.
По Лузатически: Вотъ нашъ, кеитъ сы на небебу, освѣщоне буши ме твое, позгишъ къ намъ
кралевство твойо, зостани воля твоя, такъ какъ на небу, такъ геу на зему, клибъ нашъ вшнiй дни, дай намъ
се иза, а водай намъ вини наши: акъ мы водавамi и винникамъ нашимъ, невезги насъ до спитована, але
вымоги насъ, вотъ злѣго.
По Чешски: Отче нашъ, ктеры си въ небесѣхъ, освѣтся имене твуе, приди кралевство твуе, будь
вуля твуа, ялько въ ниби, такъ на земи, хлебъ нашъ вѣздешни дай намъ днесь, а отпусть намъ вини наше,
яко жъ и мы отпустимъ винникомъ нашимъ, не вводъ насъ въпокушени, але звавиц насъ отъ злѣго.
По Польски: Ойце нашъ, кторiй есть въ нибисѣхъ, свѣцьсе име твое, пртидь королевство твое,
бензъ воля твоя, яко въ ниби такъ и назѣми, хлѣба нашего повседневнего дай намъ днись, и отпусцъ
намъ наше вины, яко и мы отпущами нашимъ виновайкомъ и не вводцъ насъ на покушене, але насъ збавь
отъ злѣго.
По Славенски: Отче нашъ, кiй еси на небеси, святися имя твое, приди кралевство твое, буди воля
твоя, како на небу и на земли, круга нашего всяк данича дай намъ данасъ, и отпусци намъ дуге наше, како
и мы отпущамо дужникомъ нашимъ, и не пели насъ вънапасть, да избави насъ отъ неприязни.
По Кроатски: Отче нашъ, иже еси на нибисѣхъ, святися име твое, приди цесарство твое, буди воля
твоя, яко на нибисѣхъ, тако и на земли, хлибъ нашъ у сегданни дай намъ данасъ, и отпусци намъ длоге
наше, яко и мы отпущамъ дложникомъ нашимъ, и не введинасъ въ напасть, да избави насъ отъ
неприязни.
По Далматски: Отче нашъ, кой еси на небесѣхъ, святи ся имя твое, приди кралевство твое, буди
воля твоя како на небу тако и на земли, кругъ нашъ всяк даннiй дай намъ данасъ, и отпусти намъ дуге
наше, како и мы отпущамо дужникомъ нашимъ и не введи насъ въ напасть, да ослободи насъ отъ зла.
По Болгарски: Отче нашъ, который еси въ небесѣхъ, свято имя твое, придь къ намъ цесарство
твое, буди воля твоя, како въ небу такои на земли, кругъ нашъ всяк даннiй дай намъ данасъ, и отпущай
намъ дуги наши, како и мы отпущамо дужникомъ нашимъ, и ненаведи насъ въ напасть, да избави насъ
отъ неприязни.

39

По Сербски: Отче нашъ, иже еси въ небѣсѣхъ, посвятися имя твое, приди кралевство твое, буди
воля твоя, како въ небѣ, тако и на земли, хлебъ нашъ всяк даннiй дай намъ данасъ и отпусти намъ дуге
наше, како и мы отпущамо дужникомъ нашимъ, и не вовединасъ въ напасть, да избави насъ отъ зла.
По Вандальски: Нашъ вотчъ, ки си ты въ небесахъ, священно будь твое мено, пршидькъ намъ твое
кралевство, твоя воля застань кѣжъна небу такъ тѣжъ на зѣми, нашъ вшедни хлебъ дай намъ дзенса, а
водай намъ наше вине, яко мы вздавами нашимъ винникамъ, а не ведцъ насъ до спытованiя, але выможъ
насъ вотъ злѣго.
Предполагаем източник на данните за българския езиков спесимен може да бъде устен
информатор, който да го е прочел. Това се показва от начина, по който е записана думата "хляб", дадена
и за българския език: като „кругъ" (при характерен за епохата фрикативен изговор за четенето на буквата
„г"), т.е. изговаряло се е „крух", което днес е нормативната хърватска дума за "хляб". През втората
половина на ХVІІІ век в Москва (където се премества да живее А. П. Сумароков) без съмнение са идвали и
българи (един от които е Христофор Жефарович, но не може да не е имало и други). Като се имат
предвид обстоятелствата от личния живот на А. П. Сумароков (прекарал последните години от недългия
си живот в пиянство), записът на българския вариант на „Отче наш" вероятно е станал доста време преди
смъртта му през 1777 г. Засега обаче не може да се каже нищо положително за информатора на
Сумароков. Писменият му източник обаче е западен (което ще проследя в друг труд).
10. 2.4. ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ НА ЕЗИЦИТЕ
Особеностите на българския текст може да се видят само в контекста на другите приведени
текстове, с които се представят и други славянски езици. Същевременно при съпоставката на текстовете
се виждат твърде любопитни езикови особености, които следва да се анализират по-детайлно. Затова
текстът ще бъде разделен на синтагми, които ще се съпоставят в приведените езици, а за описанието им
ще се използват мета-форми, записвани с главни букви.
1. Отче наш
Карнийски: Отче нашъ
Лузатически: Вотъ нашъ
Чешки: Отче нашъ
Полски: Ойце нашъ
Славенски: Отче нашъ
Кроатски: Отче нашъ
Далматски: Отче нашъ
Български: Отче нашъ
Сръбски: Отче нашъ
Вандалски: Нашъ вотчъ
Отделят се само лужишки, полски и померански. Докато за полския разликата е поради езикова
специфика, лужишкият и померанският, в резултат на протестантската езикова политика, имат нови
християнски текстове на съответни за своето по-ново време езикови форми.
Промяната в протестантските текстове емного показателна – тя е словоред на: формулата ОТЧЕ
НАШ е променена в НАШ ОТЧЕ. Промяна от този тип се върши и по-нататък в протестантските версии и
тя, както ще бъде показано, не е случайна.
2. Който си на небесата
Карнийски: кiй еси въ небесѣхъ,
Лузатически: кеитъ сы на небебу (sic)
Чешки: ктеры си въ небесѣхъ
Полски: кторiй есть въ нибисѣхъ
Славенски: кiй еси на небеси,
Кроатски: иже еси на нибисѣхъ
Далматски: кой еси на небесѣхъ
Български: который еси въ небесѣхъ,
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Сръбски: иже еси въ небѣсѣхъ
Вандалски: ки си ты въ небесахъ
В тази синтагма ключов момент е съюзната дума, доколкото хипотаксисът предполага по-сложна
езикова конструкция от паратаксиса и средствата за изразяване на хипотактични отношения са важни. За
българския език е дадена формата который, която има когнатна форма в български диалекти (родопско
кутри, кутра, кутро) и има и.е. произход (срв. англ. whether, скр. katara); тя е представена и в
съвременните нормативни чешки и полски форми (въпросителни местоимения с употреби и на
относителни). Три вариации са представени в отделните езици: КИИ-КОТОРИИ-ИЖЕ.
3. Да се свети Твоето име
Карнийски: посвящено буди имя твое
Лузатически:освѣщоне буш[и ме твое
Чешки: освѣтся имене твуе
Полски: свѣцьсе име твое
Славенски: святися имя твое
Кроатски: святися име твое
Далматски: святися имя твое
Български: свято имя твое
Сръбски: посвятися имя твое,
Вандалски: священно будь твое мено.
Тук отново се отделят езиците с протестантски преводи (към померански и лужишки сега се
присъинява и словенският),които имат аналитична глаголна форма (от типа, даден за словенски
посвящено буди, докато при другите езици се дава синтетична глаголна форма. Интересна е формата,
дадена за български, която съдържа адиектив в ролята на предикатив, безпомощен глагол. Тя не е чужда
на български диалекти (като пример ще посоча чипровския говор, но има и други).
4. Да дойде Твоето Царство
Карнийски: приди къ на кралевство твое
Лузатически: позгишъ къ намъ кралевство твойо
Чешки: приди кралевство твуе
Полски: пртидь королевство твое
Славенски: приди кралевство твое
Кроатски: приди цесарство твое
Далматски: приди кралевство твое
Български: придь къ намъ цесарство твое
Сръбски: приди кралевство твое
Вандалски: пршидь къ намъ твое кралевство
Тук ключовото понятие се предава като „кралство", а за български и хърватски е дадено като
„царство".
5. Да бъде Твоята воля
Карнийски: буди воля твоя
Лузатически: зостани воля твоя,
Чешки: будь вуля твуа
Полски: бензъ воля твоя
Славенски: буди воля твоя
Кроатски: буди воля твоя
Далматски: буди воля твоя
Български: буди воля твоя
Сръбски: буди воля твоя
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Вандалски: твоя воля застань.
Навсякъде императив от БЪІТН + ВОЛЯ ТВОЯ. Померанският протестантски превод е очевидно
повлиян отнемския превод: редът на думите в немския текст е Dein Wille geschehe, което е залегнало и в
померанския превод : твоя воля застань. Няма обръщане на поетическия словоред.
6. Както на небето, тъй и на земята
Карнийски: како на неби, тако и на земли
Лузатически: такъ какъ на небу, такъ геу на зему
Чешки: ялько въ ниби, такъ на земи
Полски: яко въ ниби такъ и на зѣми
Славенски: како на небу и на земли
Кроатски: яко на нибисѣхъ, тако и на земли
Далматски: како на небу тако и на земли,
Български: како въ небу тако и на земли
Сръбски: како въ небѣ, тако и на земли
Вандалски: кѣжъ на небу такъ тѣжъ на зѣми
Тук в текстовете се проявява забележителбно единство.
7. Насъщния ни хляб дай ни днес
Карнийски: кругъ нашъ всякданнiй дай намъ донесь
Лузатически: клибъ нашъ вшнiйдни, дай намъ сеиза
Чешки: хлебъ нашъ вѣ здешни дай намъ днесь
Полски: хлѣба нашего повседневнего дай намъ днись
Славенски: круга нашего всяк данича дай намъ данасъ
Кроатски: хлибъ нашъ усег данни дай намъ данасъ
Далматски: кругъ нашъ всяк даннiй дай намъ данасъ
Български: кругъ нашъ всяк даннiй дай намъ данас
Сръбски: хлебъ нашъ всяк даннiй дай намъ данасъ
Вандалски: нашъ вшедни хлебъ дай намъ дзенса.
Характерно е противопоставянето ХЛЯБ – КРУХ [правописно: круг]. Българският, далматинският и
двете форми на словенски са представени с „крух", докато формата, представена като «хърватска» се
различава от „сръбската" само по икавския си рефлекс на ятовата гласна.
8. И прости нам дълговете ни
Карнийски: и отпусти намъ дулге наше
Лузатически: а водай намъ вини наши:
Чешки: а отпусть намъ вини наше
Полски:, и отпусцъ намъ наше вины,
Славенски: и отпусци намъ дуге наше
Кроатски: и отпусци намъ длоге наше
Далматски:и отпусти намъ дуге наше
Български: и отпущай намъ дуги наши
Сръбски: и отпусти намъ дуге наше
Вандалски: а водай намъ наше вине
Тук се противопоставят ДЪЛГОВЕ / ВИНИ. Също се противопоставят конструкциите НАШИХ /
ХНАШИ, което смятам за твърде важна особеност.
9. Както и ние прощаваме на нашите длъжници
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Карнийски: како и мы отпусцимо дулжникомъ нашимъ
Лузатически: акъ мы водавамiи винникамъ нашимъ
Чешки: яко жъ и мы отпустимъ винникомъ нашимъ
Полски: яко и мы отпущами нашимъ виновайкомъ
Славенски: како и мы отпущамо дужникомъ нашимъ,
Кроатски: яко и мы отпущамъ дложникомъ нашимъ
Далматски: како и мы отпущамо дужникомъ нашимъ
Български: како и мы отпущамо дужникомъ нашимъ,
Сръбски: како и мы отпущамо дужникомъ нашимъ
Вандалски: яко мы вздавами нашимъ винникамъ
Съответно и тук се противопоставят отименните форми ДЛЪЖНИЦИ / ВИНОВНИЦИ.
10. И не въведи нас в изкушение
Карнийски: и не упелай насъ въ искушно
Лузатически: не везги насъ до спитована
Чешки: не вводъ насъ въ покушени
Полски: и не вводцъ насъ на покушене
Славенски: и не пели насъ въ напасть
Кроатски: и не введи насъ въ напасть
Далматски: и не введи насъ въ напасть,
Български: и не наведи насъ въ напасть
Сръбски: и не воведи насъ въ напасть
Вандалски: а не ведцъ насъ до спытованiя
ИЗКУШЕНИЕ /НАПАСТ / ИЗПИТАНИЕ
11. Но избави ни от лукавия
Карнийски: да разрѣши насъ ошъ злѣго.
Лузатически: але вымоги насъ, вотъ злѣго.
Чешки: але звавиц насъ отъ злѣго.
Полски: але насъ збавь отъ злѣго.
Славенски: да избави насъ отъ неприязни
Кроатски: да ослободи насъ отъ зла.
Далматски: да ослободи насъ отъ зла.
Български: да избави насъ отъ неприязни.
Сръбски: да избави насъ отъ зла.
Вандалски: але выможъ насъ вотъ злѣго.
Противоставителен съюз: ДА / АЛЕ ЗЛО / НЕПРИЯЗЪН / ЗЪЛ. Интересни са и различните глаголни
форми.
10.2.5. ИНДОЕВРОПЕЙСКИ ПОЕТИЧЕСКИ СИНТАКСИС В ГОСПОДНЯТА МОЛИТВА
Молитвата „Отче наш" е многократно изследвана в подробности (срв. напр. Христова 1991). В
класическите езицина християнството (гръцки, латински и старобългарски) молитвата „Отче наш“ съдържа
синтактични конструкции синверсии: в именната група името предхожда аргумента, което е очевидно
наследство от индоевропейския поетически синтаксис; което лесно може да се забележи и което се пази в
текстовете на славянски езици, но се променя в протестантския текст: Лат pater noster, стб. отьче нашь,
лат. nomen tuum, стб.име твое, лат.regnum tuum, стб.цэсарьствие твое и т. н.
В протестантските преводи тази старинна черта на индоевропейския поетически синтаксис се губи,
което е явен белег на езикова модернизация и лишаване от поетическа аура.
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11. РЕЧНИК НА ПЕТЪР ПАЛАС С УЧАСТИЕТО НАЕКАТЕРИНА ІІ – БЕЗ ДАННИ ЗА
БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК
В Русия сравнително късно се издава сборник, който да представи отделните езици на само в
Европа, но и в света. Този речник няма сравнителен (компаративен) характер и няма никакви цели за
доказване или показване на езиково родство. Той има характер на езикова колекция и би позволил
съпоставяне на лексически инвентар, групиран в семантични гнезда (но идеята за подобни изследвания е
непозната в лингвистичната мисъл от времето на речника). Посветен на целта да се представят образци
на думи, Петербургският речникна Петер Палас е издаден за пръв път през 1787–1789 г. и съставен не
само под патронажа, но и с личното участие на руската императрица Екатерина ІІ.
Това издание включва 200 езика, а второто, от 1791 – вече 272 езика. Както е известно, в този
речник българският език не е представен. Това е наложило пред 1822 г. Вук Караджич да издаде във
Виена прочутата си „Добавка", в която представя българския език с описание, и фолклорни песни, което
се смята за първото представяне на българския език пред европейската общественост (срв. напр. Леков
1966, Кочев 1988, Конев 2007, Николова 2011, Игнятович 2010).
Това описание е под надслова „Додатак к Санктпетербургским сравнитељним рjечницима свиjу
jезика и нарjечиjа с особитим огледима бугарског jезика" от Вук Стеванович (Караджич) и излиза в
приложението към в. "Новине Србске", издадени отделно през същата година в Беч (Виена).
За да се отговори на въпроса защо в речника на П. Палас отсъства българският език, трябва да се
обърне известно внимание на този речник. Той е под заглавие „Linguarum totiusorbis vocabularia
comparative; Augustissimae cura collecta“ .Petropoli, Typis Johannis Caroli Schnoor, MDCCLXXXVI (1786), но
всъщност първият том излиза през 1787, а вторият – през 1789).
Докато във втория том са представени само числителни (по примера на колекцията на Л. Ервас иПандуро, която излизав Рим две години преди това), първият том на това двутомно издание е посветен
общо на езиците на Европа и Азия. В целия речник всички примери са записвани с кирилица. В
предговорана П. Палас това е обяснено с мнимите предимства на кирилицата за предаване на думи от
всички езици: „Для показания точного произношения всех сих языков нет лучше и способнее всех
европейских азбук, как российская, (то сколь бы странно с первого виду другим народам не казалось,
однако спомощсю греческой весьма легко ей изучить можно“. Очевидно Екатерина ІІ и П. Палас са
смятали, че речникът ще придобие европейска популярност и ще стимулира изучаването на кирилицата
по света. В същност обаче речникът не е посрещнат с добри отзиви в тогавашния научен свят. От
предговора на П. Палас става ясно и каква е била ролята на Екатерина Велика за съставянето на
речниците. Той твърди, че Екатерина сама е превела повечето думите, включени в речника („Сама
собственоручно множество слов из всех языках собрать изволила"; от включените думи от 200 езика
„почти половина собрана Ее Императорским Величеством" (Предговор, без пагинация).
Също от предговора (който е в два варианта: на латинскии на руски) се вижда, че П. Палас прави
някаква разлика между „език" и „наречие", като в латинския текст терминът за „язык" е lingua, а за
„наречие" – dialectum. По отношение на славянския материал П. Палас прилага само термина „наречия"
(Slavonica dialecta) – т. е. по мнението му в речника не са представени славянски езици, а славянски
наречия. По отношение на материала от други езици също е прилаган терминът „наречия": говори се
например за „келтски наречия", „лезгински наречия", „фински наречия", „тунгузки наречия", обаче за
„камчадалски език", „японски език", „курилски език" (sic!), „персийски език", „арабски език".
Първата дума, която се представя в речника, е „Бог", записана най-напред на руски (без езикът да е
указан – той се подразбира), като речникът започва със славянския материал, последван от преводите на
думата на други „наречия" и езици. Впочти всички случаи са представени следните славянски „наречия",
общо - 12 (при предаването следвам оригиналнияправопис, с изключение на означаването на тиретата,
които в оригинала на места са пропускани, а на места са означавани по два пъти):
БОГЪ
1. По Славянски – БогЪ
2. Славяно-Венгерски – БугЪ
3. Иллирйски – БоогЪ
4. Богемски - Бу
5. Сербски – БогЪ
6. Вендски – БогЪ
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7. Сорабски – БогЪ
8. Полабски – БусацЪ
9. Кашубски – БогЪ
10. Польски – БогЪ
11. Малоросски - БигЪ
12. Суздальски – СтодЪ
Повече разяснения в предговора са дадени за „малоросийския" и „суздалския" език, които, по
мнението на П. Палас, са единствените, които трябва да бъдат представени и смалко разяснение: „Между
славянските наречия, от които руското (Российское) заема първо място, двете последни (11 и 12) изискват
обяснение. Малоруското наречие малко се различава и само по себе си често не е нищо друго освен
руско,променено по полски образец, което е в употреба точно в Украйна и Малка Русия. В другите страни
на руската държавана места се срещат названия, свойствени само на провинциитеи неголеми разлики в
изговора, но това за самата същност на руския език, на който говорят толкова милиони хора вотдалечени
страни по градове и и села, нищо не значи. Що се отнася до суздалското наречие, то то е смесено отчасти
от произволни думи, отчасти от гръцки, използвани в руския език, така, като немският език, използван от
евреи, е развален с еврейски думи. Търговията, която се извършва от Суздал дори до Гърция, може да
бъде причина за това ― (Предговор, без номерация). В латинския вариант на предговора обаче има
малки разлики от цитирания текст в руския вариант на предговора, които не са съвсем маловажни. Там
последните два езика (малоруски и суздалски) са номерирани съответно като 12 и 13, т.е. става дума да
общо 13 славянски „диалекта".
Вероятно е така, защото този път се брои и руският „диалект". Докато в руския текст се сочи
уклончиво, че между славянските „диалекти" руският заема първо място („первое занимает место), в
латинския вариант пък се говори за руския език (а не – за диалект) – „lingua Rossica" (упомената два пъти
така!), която е „elegantissima". В разяснението за суздалски наличието на гръцки варваризми е обяснено с
търговия, която стига до Тракия (очевидно, това означение е сметнато за позходящо латинскоозначение
на земите, означени в руския текст като „Гърци" („Греция").
Очевиден е стремежът да се изтъкне руският език като език на империята и да се постави като
надреден на славянските „диалекти", като в латинския текст му се приписва и най-голяма елегантност
(нещо, което би било неприемливо за московския читател, свикнал с традицията по-високо да се поставя
книжният „славянски език", т.е. старобългарският (в модифициран вид), поради което в руския текст на
предговора такова твърдение липсва).
Очевидно терминът „руски език" вече се използва с много по-широко значение, като включва и
„московското" наречие. Речниците на П. Палас имат и задачата да легитимират пред света единството на
„руския език", като и московската държава приема това означение (в лингвистичните източници преди
това „руска мова" се различава от московското наречие. Озадачаващо е поставянето наред с другите
славянски езици (макар и определани като „диалекти“) на „суздалския", който е руски социолект (наричан
в науката по-нататък обикновено „офенски") и чието отразяване в речниците на П.Палас се смята за
първото му представяне. Южнославянски форми са представени под означенията „славянски",
„илирийски" и „сербски".
„Илирийските" форми са кирилски транслитерации написмен далматински източник, който е на
латиница и е следвал италиански правопис. Вписани са в речниците на П. Палас отсамия него или от
негов сътрудник, който не е имал никаквопознанство с правописните особености на текста. Затова
„илирийските“ съответствия имат необикновена форма. Думата „Бог" например е представена като БоогЪ
- точно така тя се изписва в „Ритуал римски" на Бартол Кашич, един от източниците на Филип
Станиславов за „Абагар".
(руско заглавка 138 „поле", „славянска" сýло‘,с. 23), т. е. палаталната съгласна /n‘/ е записана с буквеното
съчетание „гн” (транслитерация на запис с латиница по италиански правопис gn); руска заглавка 145
"червь“ на „илирийски" е преведена като „сарвь“ (с. 45), т. е. латинската буква „с" не е транслитерирана
като кирилско „ч", срв. у Б. Качич clovik - човек и подобни; на „илирийски" думата кон е предадена като
"кони” (отново като резултат на неправилна транслитерация (в речника на Ф. Вранчич думата е отразена
като koni, като краесловната буква – i записва палаталността на предходната съгласна) което носителна
славянски език не би допуснал (смесват се сингуларна и плурална форма) и което показва, че
„илирийският" материал в речника не е представян, поне в редица примери, от славянин.Някои от
„илирийските“ форми обаче имат явно разговорен, некнижовен характер. Значението "бик” (руска
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заглавка 148 "бык” на с.54 е представена с „илирийски" форми „ Во, Говедсе", които нямат книжен
произход и очевидно са почерпени от устно разяснение.
Любопитно е да се види как са представени форми, коитоса от праславаски съчетания *tort. Това
може да се види върху съответствията на руска заглавка номер 149 корова (с. 57) и руска заглавка номер
166 борона (с. 110): славянски крава, славяно-унгарски крава, илирийски крава, бохемски крава, сръбски
крава, вендски крува, сорабски крува, полабски каалье,кашубски – липсва пример, полски крова,
малоруски корова, суздалски алыня; славянски борона (sic!), славяно-унгарски брана, илирийски брана,
бохемски брани, сръбски брана вендски брона, сорабски – няма пример, полабски – няма пример,
кашубски – няма пример, полски – брона, малоруски – борона, суздалски – борона.
Петер Симон Палас е един от първите изследователи на развалините, останали от големите
градове на Волжска България. При това положение е нормално неговата представа за българитеда е
формирана от известното за волжките българи и този фактнесъмнено е във връзка с липсата на данни за
българския език в речниците, които той издава.
Няма обаче никакво съмнение, че П. С. Палас съвсем не е незапознат със съществуването на
българи (волжките българи). (ЖВ. Волжките българи изчезват окончателно по време на голямата чумна
епидемия в ХІV в.) В същото време, прави впечатление твърде изявената некомпетентност на
съставителя на речницитепо отношение точно на славянските езици. При всички случаи начинанието на
Екатерина ІІ и П.С. Палас е изпълнено далече под равнището на изданията по въпросите на езиците в
Европа. Представеният материал по-скоро буди любопитство, отколкото – сериозно отношение към
данните, но не е безинтересен. Интересно е например, че към руска заглавка 163 утка (с. 185) като
„илирийски" са посочени три форми: патка, пловка, утва.
Формата пловка (на която внимание е обръщал Ст. Младенов, срв. 1992/1921, с. 84) се среща
Северозападна България (около Лом, Видин и др.). Възможно е да е била съобщена устно от българин,
емигрирал в Русия. Формата утва пък е интересна със запазената си архаична форма на стара *ū -основа.
Включването на „илирийска" дума пловка в речника етвърде любопитен факт. БЕР V, стр. 538, дава в
статията пловък "паток" към българската диалектна дума пловка и „сърбохърватска" форма пловка, с
препратка и към П. Скок ІІ, с.685. В речника на П. Скок обаче на тази страница няма и намек за някаква
форма „пловка“ в значение "патица". Такава дума се открива единствено в речника на Караджич, стр. 564,
която обачее с бележката „У краjини Неготинско - (където живее население,по времето на Караджич – с
българско самосъзнание). Така откриваме в речника на П. Палас и една твърде българска диалектна
дума и би трябвало да се проучи дали не се намират и други. Вероятно е обаче те всичкип да са включени
в по-сетне издадения речник на Вук Караджич и, при голямата близост на българския език и сръбския,
идентификацията им да е необикновено трудна. Някои от „славянските" форми в речника на П. Палас са
необикновени. Например, в раздела 258 (руска заглавна дума „да“), с. 237 представя „славянската‖
форма за „да" като „ей”.
На с. 472 започва изброяването на примери, с които да се илюстриракак се наричат числата от
едно до пет в представяните в речника двеста езика. В началото отново са поставени славянските
примери, като вече са изброени 14 имена на отделни славянски езикови форми (без да са уточнени като
„езици“ или „диалекти" ,които посочвам с оригиналната форма и с оригиналния правопис: Россїйски,
Славянски, Славяно-Венгерски, Илирїйски, Богемски, Моравски, Сербски, Вендски, Соребски, Полабски,
Кашубски, Польски, Малороссїйски, Суздальски.
ВТОРА ГЛАВА. КЪЛНОВЕТЕ НА НОВИТЕ ДИСКУРСИ
1652)

1. ПРЕДСТАВЕНИ ЛИ СА БЪЛГАРИТЕ И БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК В КИРХЕРОВИЯ СБОРНИК (РИМ,

Доколкото ми е било възможно да проуча въпроса,първата сбирка от текстове, които целят да
представят езиково южните славяни, е включена в сборник на различни световни езици, който излиза
през 1652 г. в Рим. Издадена в труд на немския учен Атанасий Кирхер (1601–1680), католик, член
наордена на йезуитите. Първият том на този Кирхеров труд сеоткрива с 27 похвали към учения А. Кирхер
и хвалебствия на различни езици към императора на Свещената римска империя Фердинанд ІІІ (1608–
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1680)60. Представени са народи, свързани със „Свещената римска империя" или предполагаемо свързани
с нея (например, няколко от текстовете са с китайски йероглифи).
В началото на първия том са публикувани хвалебствия (elogia) на следните езици: латински,
гръцки, италиански, испански, френски, португалски, английски, немски, унгарски, чешки, „илирийски“,
еврейски, сирийски, арабски, „халдейски“, арменски, персийски, самаритански, коптски, етиопски,
индийски, китайски, египетски. Идеята е, че различните народи, с присъщите им умения в поетичното
изкуство, хвалят австрийския император. Както ще се види по-нататък, в раздела спохвали от името на
„Илирия" (на южните славяни) е представени турският език. Непоследствено преди похвалите от името на
„Илирия" отделно е представен чешкият език. Вижда се, че разнообразието на представените езици
еголямо и е включен дори китайският език. Това е обяснимо, защото през ХVІІ в. католическите мисии в
далечната страна вече служат като успешен мост за размяна на културнаинформация между
християнския свят и Китай. Първият опит за разпространение на християнството в Китай е още по
времето надинастията Юан (монголска), когато Ватиканът изпраща там францисканеца Йоан де Монте
Корвино (1247–1328), но контактът заглъхва по време на следващата китайска династия Мин.
Същественият културен обмен започва с пристигането в Китай на йезуита Матео Ричи, който стъпва в
Макао през 1582 г. и прекарва в страната 28 години. През ХVІІ в. благодарение на католическите монаси в
страната са направени редица нововъведения – реформиран е календарът, отменени са човешките
жертвоприношения – а е известно, че тази страна е привързана към своите вековни традиции.
Въпреки ценната си сбирка от поетични творби на множество езици (най-вероятно: първото
представяне на образци от различни езици в едно издание), сборникът на Атанасий Кирхер не е
предизвиквал интереса на специализираните лингвисти.
Внимание са му отделили славистите и то – с огледна южнославянския материал, включен в него.
За първи път южнославянските текстове са привлекливниманието на банатския българин Еузебиус
Ферменджин – известен с огромните си заслуги по събирането и обнародванетона материали, свързани с
културата на българските и босненските католици. През 1886 г. Е. Ферменджин публикуваматериалите в
Starine Jugoslovenske akademie, t. 18 (s. 226 – 229). По-късно те са анализирани от В. Ягич (Ягич, 1917),
който обаче твърди, че не е успял да намери книгата във Виена и работи само върху материала,
публикуван от Е. Ферменджин. Тази рядка книга успява да открие хърватският академик Й. Бадалич, който
обнародва студия в сборник, посветен на Четвъртия международен конгрес на славистите в Москва през
1958 г. (Бадалич, 1958), като публикува отново текстовете и дава и някои факсимилета. По-нататък ще
използвам и неговото издание (в което текстовете са с осъвременен правопис), но книгата от 1653 г. вече
е достъпна и в електронен вид. Автор на дванайсетата похвала в сборника (Elogium XII.ILLYRIA) е
известният хърватски книжовник Юрай Крижанич (1617 или 1618–1683). Това е единственото
произведение, което този голям книжовник и предтеча на славянската филология успява да публикува
приживе.
В заглавната страница към похвалата (първата част от надписа е с кирилица, а по-голямата – с
латиница) той включва текста, че евлогията е “NAPISPOHVALNI Golemomu, Presilnomu, Preslavnomv
HVERDINANDV TRETOMV. Въпросната похвала е от името на „Илирия“. Тя включва една стихотворна
творба на латински език (определена от Крижанич жанрово като „epigramma", вкоято се споменават
„Илирийската Муза“ и "илирийските песни". След това следват четири стихотворни творби, всяка – на
"илирийски" език и с паралелен латински превод, с жанрово означение на всяка творба. Смятам, че
именно означенията на жанровете заслужават особено внимание с оглед на възгледите на Крижанич за
„илирийския“ език, представени тук.
Особено интересна по съдържание за нас е творбата, жанрово определена като Duma, а в
латинския й превод – като Carmen Pindaricum. Ето "илирийския" текст на творбата вортографския вид, в
който я е привел Й. Бадалич ):
DUMA

60 Пълното заглавие на сборника е Athanasii Kircheri e Soc. Jesu Oedipus Aegyptiacus hoc est Universalis Hieroglyphicae
Veterum Doctrinaetemporum iniuria abolitae instauration. Opus ex omni Orientalium doctrina etsapientia conditium, nec non viginti
diversarum linguarum authoritatestabilitum. Felicibus Auspiciis Ferdinandi III. Austriaci Sapientissimi etInvectissimi Romanorum
Imperatoris simper Augusti e tenebris erutum, AtqueBono Reipublicae Literariae consecratum. Romae, Ex Typographia VitalisMascardi,
Tomus I.1652; II. 1653; III. 1654.
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Harvaçki Vile,
gorske kneginje
Ke u kolo sastavše
Spivate divni pisni,
Nad studenci bistrimi,
Kimno vičnoe ime
Orpej Odrizkih
dao je Knez pevača.
Gdi mutna, rika Marica
I virovita Strumica
Susedski izvir prijamše
Idu protivne ciste.
Vile, ke iz visocih
Drivate Rile varhova,
Široka Sridca grada
I ţitorodna polja
Razmirate očima,
Istinu mi kazuite:
Kadi su one gusleq
Uimi iz jam martvackih
On svoju, na svit bili
Euridiku vediše?
Kimi derljive vuke
Divje medvide, I rise
Pokorne si tvoraše?
Kod vas li se hrane?
il zaisto
Bozi raskošno njimi
Svoje gudi popivke?
Onih, onih mene
Golemo ninje triba:
Da slavim silna cara,
Da spomnim mudra muţa,
Da pravim divno dilo.
Както се вижда, тази творба е белязана със ситуирането в българска географска среда: споменати
са два хидронима:„мътна река Марица", "вировита Струмица" (Струма),единороним (върховете на
дървестата (drivata) Рила‖), посочен е "широкият град Средец". Песента има латински превод, за който Й.
Бадалич понякаква причина смята,че не може (разбира се "да отрази българския поетичен реквизит"
(Бадалич 1958, с. 9). Нека видим как са предадени на латински българските имена на реки, планина, град,
като имаме предвид латинския превод на песента, даден от Ю. Крижанич успоредно:
“Илирийско” название: Марица, Струмица, Рила, Сридац
Латинско название: Hebrus, Strimon, Rhodope, Sardica
Вижда се, че "новите" географски имена съответстват точно на старите (с уточнението, че
названието „Рила" е даденона целия Рило-Родопски масив. Тук ще уточня, че названия от българската
география често се срещат в дубровнишко-далматинската литература и свързването на българските земи
с името на Орфей е общо място в литературни творби с произход,свързан с автори от западните райони
на южнославянското пространство. Така че в Кирхеровия сборник поне са представени българските
географски предели.
Четирите „илирийски" песни, съставени от Ю. Крижанич, са означавани от автора жанрово и с
втора характеристика, коятое много важна и която не е езикова характеристика, кактоизглежда на пръв
поглед; тези две характеристики са представени по два начина – един за техния "илирийски" текст и с друг
– за латинския им превод. Тези съответствия са:
І ПЕСЕН
Означение към илирийския текст: жанр: DUMA,
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Означение към латинския текст: жанр: CARMEN PINDARICUM
втора характеристика: Harvacki, втора характеристика: Illyrice modern
ІІ ПЕСЕН
Означение към "илирийския" текст: жанр: PISAN
Означение към латинския текст: жанр: JAMBICUM BETTINIANUM
втора характеристика: StaroslovinskiI
втора характеристика: Sclavonice Antique
Тъй като е важно, с оглед на езиковата проблематика на „Абагар" на Филип Станиславов, да
определим как неговият съвременник Ю. Крижанич създава текст на „старославянски", и този текст на
„старославянски" ще бъде приведен
в авторовия правопис: PJESAN StaroslovinskiSilni nebesnjm çar opomenjen gihom Divna tvoriti iest
poveljl cudesa: Kircharxe divna miru stvori cudesa Iako bo Moiza xezlyem udarj skalu, Abye xe xîvjh vôd izavrí
зæ vrûtçi; Siçe i Kîrchar skali gdj kosnù umom… Taîneæ vrütçi müdrosti sæ iaví зe. Uxe da vmôlknut strúni struni
bogîny ParnaskihSpjvati drjvnjh hvalnaia djla muxey;Vsíxe dvoivathæ sínavi luzi goriÇârskimi glatno da vozvonæt
hvalami.Uxe I mudrjh ti Davorì podately, Vil medoglasjh gizdavi, kolovode,Skíni iz glavi tæ svjtonosæ trâki,Ixeno
mnæt sæ xârkago sòlnça kõsi:Ibo bezumya markluiu nôq razgónæt: Tîxe Homîru vólhve suspæti djvno Pètye: I
væneç lôvorni püsti lúcзim.Hóqet bo pravda: da iasni svjta traçiCelo casnóe Svjtlago çara paзut;Pravda kazúiet:
da mudro Atanasa Cudnago time lóvorni vænec krasit.
ІІІ ПЕСЕН
Означение към илирийския текст: жанр: DAVORIJA
Означение към латинския текст: жанр: EPOS HEROICUM
втора характеристика: Sarbski
втора характеристика: Modi et stili Sarbiaci
ІV ПЕСЕН
Означение към илирийския текст:жанр: DAVORIJA
Означение към латинския текст: жанр: EPOS HEROICUM
втора характеристика: Latinski
втора характеристика: Modi Latini
Както се вижда, "илирийските" (южнославянските) жанрове, в които Ю. Крижанич създава своите
творби, според неговите възгледи за поетичните жанрове на епохата, са три: дума, песени даворийе61,
като даворийето се представяпо два начина, стилове, единият е „сръбски", а другият "латински".
Първият жанр – „дума" – е представен по хърватски начин, като латинското съответствие на
„хърватски" е „модерен илирийски. За жанра „дума" пише най-сериознаият изследовател на текста,
хърватският академик Й. Бадалич. Той обръща внимание на факта, че Ю. Крижанич се е запознал при
своето първо пътуване до Русия с този „вид поетични песни" и че това е първата (и единствена) „дума"
(като жанр) в хърватската литература (Бадалич: 1958, 11; при това той е обърнал внимание и на
украинската дума за означение на украински музикален инструмент „кобза“, която се среща втворбата от
жанра „даворийе" в "латински стил").
Втората творба – в жанра „песен/стихотворение" (Pisan) e представена по начин (стил), който Ю.
Крижанич е означилкато „старославянски". В нея са използвани няколко старобългарски думи, които да
бележат старинност от езикова гледна точка: že (Kirharţe djivna miru stvori čudesa), abie (Abie ze ţivih vod
izavriš e vrutci); има черти на езикова стилизация на източнославянски черти (Uţe da vmolknut struni boginj
Parnaskih - източнославянска стилизация е формата vmolknut замълчат). Те имат характер на езикови
формули (по въпроса за формули от този тип в българските дамаскини срв. Кочева 1968). Й. Бадалич
смята, че „с тази песен в Кирхеровия сборник (в прослава на цар Фердинанд ІІІ) е трябвало да
проговориочевидно българският народ, като главен създател и пазител (всвоя народен език и в черковен
обред) на старославянщината (Бадалич, 1958: 9). Като доказателство Бадалич сочи факта, че Крижанич е
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познавал българската среда, както личи от българския поетичен реквизит в първата песен (посочените
по-горе географски названия). Тази теза на Ю. Бадалич не може да се приеме. В един от неиздадените по
времето на доклада на Бадалич трудове на Ю.Крижанич личи какво е отношението на Ю. Крижанич към
българския език. Този труд е едно граматическо съчинение,което е известно с надслова „Gramatično
izkazanje ob Ruskom jeziku" от 1666 г., в което Крижанич приема мнението, чеозначението „руски" е постаро от названието „славянски" и го използва за означение на езикова форма с общославянски характер,
на която прави граматическо описание. Там в предговора авторът пише: „у българите няма какво да се
търси: там езикът така е изгубен, че едва е останала следа от него" (Крижанич, 1984 (1666): 49). Преди
този пасаж авторът еобосновал и причината за загубата на езика при някои от славяните – попаднали са
под властта на немци, унгарци, власи итурци. Впрочем, той сочи, че сърбите и хърватите също сазагубили
твърде много „речта на дедите си", разглежда иположението на езика при други славянски народи. Но
нямаданни, че Крижанич свързва стария книжовен език на славянитес българите.
Второ възражение срещу мнението на Ю. Бадалич е, че вКирхеровия сборник чрез четирите
„илирийски" песни сапредставени четири поетични жанра (а не – отделни народи,които Бадалич е
посочвал като отправители на песните: хървати; българи; сърби; далматински и босненско-херцеговски
„илири"). Характеристиката на текстовете е, както посочих, първо, по жанри, второ, по стил.Третата и
четвъртата песен са в един жанр – „давориje ― (латинският термин е даден като „epos heroicum", т.е. те
са поетични форми, еднакви по жанр, но различни по стил: еднатасе изпълнява по „сръбски" начин („modi
et styli Sarbiaci"), другата е разработена по „modi Latini".
Като интересен факт трябва да се посочи наличието в края на раздела „Илирия" в сборника на А.
Кирхер на една поетична творба, забелязана за първи път от Й. Бадалич, която е написана на турски език
и също е дадена и в латински превод. Възможно е това да е един от първите текстове на турски език,
писани с латиница и публикувани в европейска книга. Интересен факт е, че в текста за значението `бог` са
използвани две различни думи – едната е Allah, а другата - Tangri (старинна тюркска дума, която е
тюркският теоним от пред мюсюлманския период). В този текст се съдържа обръщение към турците да
отворят очите си за истинския бог, което е нещо като опит за пропаганда на християнството. Въпросът
защо турският език епредставен в раздела „Илирия" подлежи на интерпретация.
И така, макар че в текста на една от поетичните творби на „илирийски" език в сборника на Атанасий
Кирхер срещаме само български поетичен реквизит (в първата песен), но не и самия термин „български".
Възниква въпросът дали изобщо се среща „български текст" (или „български" в означение на жанр или
стил) през ХVІІ век?
Това е сериозен въпрос и изисква по-голямо внимание, нов контекста на изследване върху
южнославянската поетическа традиция. Тук само ще бъде обосновано присъединяването на „българските
песни" към българския дискурс на епохата.
2. "БЪЛГАРСКИТЕ ПЕСНИ“ В ЛИТЕРАТУРАТА И ФОЛКЛОРА (ИЛИ МЕЖДУ ТЯХ)
2.1. ЖАНР
Съзнателно или не, редица учени са формирали убеждението, че означението „български песни" и
„българско" по означение на някакъв вид пеене във фолкора се отнася само до записваните между ХVІ и
ХVІІ век главно в района на Далмация песни „с дълъг стих" (петнайсет или шестнайсет-сричен), които
имат и някои други особености на поетиката и които са получили в науката означението „бугарщици". В.
Ягич изказва предположението, че с термините „bugaršćice" и „bugarkinje"― по времето на старите
далматински автори, които са дали първите записи с такива означения – Петър Хекторович и Юние
Баракович – са означавали само песни сдълъг стих и никакви други (Ягич, с. 124–129). Това мнение е
наложено с основополагащото издание на Валтазар Богишич (1878), но то не отговаря на действителното
положение. Като ранен пример за „българска песен" с друг размер мога да посоча известната „Začinka
bulgarska" (в друг запис: „Začinka bugarska") на Игнят Джурджевич (1675–1737), която обикновено се
цитирав литературата само като „Začinka" (срв. напр. Павличич 1995, с.164), защото съществуването й
противоречи на наложените теории. Ще приведа нейното начало (в транслитетиран вид), за да се види
колко е различна тя от „бугащиците" :U popa Jovana Do dvje djevojke: Jedno je Janja, Drugo Liljana.Vajmeh
si, Janjo, Na srcu rano! Dušo Ljiljano, Ţalosti moja!
Ще обърна внимание на обръщението „душо", което срещаме и в нашия костурски запис,
анализиран по-нататък (първата песен – „о, душко ле", в нашия текст – в умалителна форма). Това прави
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малко вероятно обръщението да е калка на турското „джанъм", а ни го представя като старинна черта на
южнославянския любовен дискурс.Към своите теренни наблюдения словенецът Матия Мурко е добавил
някои факти за разпространението на българското пеене, които е почерпил от писмени източници. Той
сочи, че в град Огулин (северозападна Хърватия) към началотона ХХ век са били запазени „български"
„жалопойки" (оплаквания) (Мурко 1951, с. 219). Изключително ценно е свидетелството на проф. М.
Будимир, който в Сен (приморски град в северната част на Далмация) е чул слепец от прилежащите
планински краища да проси с думите: Darujte me, braćo moja, Koji boga vjerujete I bugarski razumjete
(Ibidem, p. 220)
Към данните, които дава М. Мурко, особена важност имаи съобщението, че самият той е чул за
песни с такъв характер в Ораховац на Косово (близо до Призрен), но, както съобщава тойв бележка
под линия, ―Ni sam mogao saznati o tome ništa bliţe, budući da je učitelj, kome sam to spomenuo, bio uvrije
Ďen, da on – „nacionalni radnik – širi bugaraštvo" (с. 219). Данните на М. Мурко го карат да се учудва на
опитите означението „бугарщица" да се тълкува не с оглед на етнически произход: „Čudnovato je, da
netočnu i nemoguću etimologju N.Petrovskog riječi bugarčtica iz lat. vulgaris, vulgare, talij. volgare ponavljaju joč
Kravcov i Lalević‖ (с. 220). Авторът сочи заправилни етимологията, предложена от В. Ягич и поддържана
отИв. Шишманов и Л. Милетич. За жалост, по някаква причина в науката днес преобладава мнението,
което така е учудило М. Мурко със своята невъзможност и разминаване с фактите.
Положението с тълкуването на данните за „българското" пеене се усложнява от известния в
музикознанието факт, че въввизантийските ръкописи с музикални записи от ХІІ век нататъксе откриват
песнопения (най-често – от жанра на полиелеите, нои от други жанрове) с означенията βουλγάρικον
`българско`, βουλγάρα `българка`, βουλγαρίηζα (може би: `българщица`), βουλγάρικον καί δίσικονζ
`българско и западно`.
За първи път за тях съобщава през 1974 г. М. Велимирович (Велимирович 1974), а впоследствие
им са им посветени няколко изследвания, между които и докторска дисертация на Ел. Тончева (Тончева
1993); напоследък нови записи обнародва Св. Куюмджиева (2008). Означението „Болгарский распев“ от
края на ХVІ век нататък се среща и в източнославянските земи, преимуществено – в манастирите на
Украйна, като на „Болгарский распев" беше посветен специален колоквиум в рамките на Първия
международен конгрес по българистика (1981 г.). Няма съмнение, че черковната традиция на „българско"
пеене и регистрираната фолклорна традиция са във връзка. Заслужава дасе обърне особено внимание на
факта, че във византийските означения „българското" е и „западно". Това би могло да сетълкува в смисъл,
че то се свързва с особености, разпространени в по- западните европейски земи.
2.2. „БЪЛГАРСКИТЕ ПЕСНИ" – БУГАРЩИЦИТЕ (ПЕСНИ СДЪЛЪГ СТИХ)
В българската наука малкото трудове, посветени на проблема за бугарщиците, сочат възможността
те да представляват българска фолклорна традиция, пренесена към Далмация и Хърватско, като се
търсят следи от тях в българския фолклор (Стойкова, 1971; в тази ценна работа обаче авторката е
цитирала трудовете на В. Богишич и М. Мурко, но очевидно не ги е имала подръка и не ги познава). Тъй
като в Далмация и Хърватско бугарщиците са засвидетелствани, но от тях няма следи днес, малко е
вероятно в ново време да се намерят следи оттях при българите, където те никога не са били
засвидетелствани. Заслужава да се проучат съществуващите данни за тях от епохата, в която са
съществували, макар тези данни да не идват от български източници.
Ако не се брои един запис от Южна Италия, който (според М. Пантич) се възстановява като текст на
бугарщица (но Д. Байнъм 1986 оспорва на тази песен епичен характер), най-ранни и най-ценни данни за
тях дава известният дубровнишки поет Петър Хекторович, с право смятан за бащата на хърватската
фолклористика. Освен текстовете на няколко народни песни, П. Хекторович е оставил и други данни за
тях (в писмо до своя приятел, друг дубровнишки поет, Микша Пелегринович, накогото е изпратил и
нотирани текстове). В писмото си той не само очертава широкото разпространение на тези песни при
южните славяни (които дубровнишките поети смятат за носители на един език), но и за тяхната културна
роля, като е засегнал и въпроса за начина, по който се създават бугарщиците:„…още знам, че е известно
на твоя милост как у латинците считат (право и достойно) историята за реч истинна; и име той е сложено
от оная дума, която гласи hister, което значи "виждане“ или "познание“, а за нещата не пише никой друг,
освен тоя, който ги е видял или познал. Така ти и ние и всички страни с нашия език (който между всички
останали най-много се среща и е най-многочислен), имат и смятат бугарщиците за нещо истинно, без
всякакво съмнение, а не – за лъжливи, каквито са някои разкази и много песни. Затова моят отговор да
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бъде за тебе и за всички други, за които с всичките си способности (доколкото умеех) – съм написал
всичко онова, което бугариха и изпяха Паскойе и Никола, нещата, които илите са научили от други, или
други от тях, това мене изобщо не ме засяга; а ако искаш да ти кажа онова, което ми се струва на мене,
по-вероятно е те да са се научили от други, а не – другиот тях, защото те са рибари и хора на морето,
които, като бродят от място на място, са слушали по нещо от тоя-оня и, слушайки, са го научили наизуст".
Ето как в поемата „Риболов" двамата рибари се наговарятда изпеят бугарщица – терминът е известен за
първи път от тази поема и е в чакавската форма „bugaršćina" (стих 517 иследващите):
reči potočivši, Nikola govori:
recimo po jednu, za vrime minuti,
bugaršćinu srednu, I za trud ne ćuti;
da srpskim načinom, moj druze primili,
kako meu druţinom vasda smo činili…
Както се вижда, тук има двойна характеристика на изпетия по-нататък текст: като жанр той се
отнася към бугаршчините (бугарщиците), а като стил на изпълнение – към „сръбски начин". Възможно е
предположението, че този „сръбски стил" е указание за връзка с традицията на православното черковно
пеене и по-специално с „българското пеене" в традицията на старите черкви. В кореспонденцията си П.
Хекторович използва и термина bugaršćica, а означението bugarštica (съвременен терминна науката) е
въведено изкуствено от В. Богишич, с аргумента, че вече не се говори и не се пише на чакавски диалект, а
и така означението става термин (Богишич 1878, с. 32). И така, бугарщиците са частен случай на
„българските песни" (бугарщиците са песни с дълъг стих и с редица особености на поетиката, които ги
различават от десет-сричните епически песни), без обаче науката да е разкрила тайната на „българското
пеене“, „българските песни“ (за които има данни както от литературен характер, така и материал, събран
във фолклористиката, а – от друга страна – в означенията на някои византийски нотни текстове).
Ю. Крижанич е свързан по произход със севернитехърватски земи, което може би е причина в
неговия „илирийски" цикъл в Кирхеровия сборник да не се среща жанрово означение „бугарщица"
(означението на Крижанич за „героичен епос", както е описано по-горе, „даворийе" - възгласпри народното
пеене, чието значение (ако е съществувало) – не е известно. Ако вместо Ю. Крижанич А. Кирхер беше
привлякъл за свой сътрудник в съставянето на сборника (представянето на „илирийски" текстове) някой от
католическите културни деятели, свързани с Далмация и Дубровник, вероятно в сборника щеше да се
срешне и жанровото означение „бугарщица" (приположение, че песен с дълъг стих е представена, но с
друго име). Но през ХVІІ век водещо при определението на един текст като „български", „сръбски",
„хърватски", „латински" в образованите среди на южните славяни е с водеща жанрова характеристика
(показателно е, че в Кирхеровия сборник една от песните е „латинска", което в никакъв случай не е нейна
езикова характеристика, текстът не е латински; както се постарах дапокажа, това е жанрова
характеристика). Ю. Крижанич е положил труд и поетични умения, за да покаже на европейския свят в
средата на ХVІІ в. художествените възможности на словесността при южните славяни – в този етап от
своето развитие той вижда южните славяни като „илирийци", а специфично българското в сборника са
само българските географски термини, вплетени в текста на първата песен в цикъла.
3. БЪЛГАРО-ГРЪЦКИ РАЗГОВОРНИК ОТ ХVІ ВЕК: ЛЮБОВНИЯТ ДИСКУРС
В Ръкописния отдел на Апостолическата библиотека във Ватикана се пази кодекс С 152 от Archivio
San Pietro, с преписка на гръцки език на л. 222, в която Силвестър, велик протосингел в Йерусалим,
обяснява, че подарява ръкописа на църквата „Свети Петър" в Рим през 1620 година (Джанели, Вайан
1958 , с. 9; Джурова, Станчев, Япунджич 1985, с. 185). Следователно,текстовете, включени в паметника,
са записани по-рано от тази дата.
Ръкописът е гръцки, но съдържа изключително ценен българо-гръцки речник, а на л. 137 е записана
(с гръцки букви) любовна песен на турски език (издадена през 1940 г., срв. Роси 1940). В тази част на
ръкописа, където е българският текст, хартията е три вида с водни знаци, по които се прави следната
датировка: 1. Briquet, 1497 и 1498 г.; 2. Briquet, 1497 г.; 3. Briquet,1528 г. (Джурова, Станчев, Япунджич
1985, с. 184). Така най-ранна възможна дата за нанасяне на българския текст е 1497 г., а възможно найкъсната – 1620 г., когато ръкописът вече се озовава в Рим. Изследователите на паметника приемат, че
българските текстове са нанесени през ХVІ век: Наблюдения върху написанието на буквите позволяват
уточнение в смисъл, че въпросните текстове се отнасят към средата на ХVІ век (Ничев 1987, с. 19).

52

Ръката, която е нанасяла българския текст, е внасяла на много други листове от ръкописа думи на
старогръцки език и техните съответствия на новогръцки език (т.е. старогръцко-новогръцки речник) и
почеркът е различен от почерка, с който са написани основните текстове в ръкописа (Джурова, Станчев,
Япунджич 1985, с. 185).
Българо-гръцкият речник, известен като „Български слова", е издаден за пръв път през 1958 г. от
италианския палеограф Чиро Джанели с участието на големия френски славист Андре Вайян, като
българският текст е предаден с транслитерация от гръцка азбука на латиница (Джанели, Вайян1958).
Рано починалият Чиро Джанели (1905–1959) е скриптор във Ватиканската библиотека и професор в
Римския университет, специалист по византийска палеография, известен икато славист (с работи основно
върху дубровнишки текстове). По-късно покойният наш филолог - класик Александър Ничев (чиито баща е
родом от Егейска Македония) работи към един месец през 1985 г. в Ръкописния отдел на
Апостолическата библиотека във Ватикана и като резултат направи ново, българско издание на българогръцкия речник, с цветни факсимилета на пълния текст и с научен коментар, катовъзстанови и
оригиналното му заглавие (Ничев 1987). По-нататък в тази работа ще се работи по изданието на Ал.
Ничев.
3.1. ЕЗИКОВИ ОСОБЕНОСТИ НА ПАМЕТНИКА
Заглавната страница на речника гласи: ἀρхὴἐ ν βοσλγαρίοις ριμά τον εἰςκῑ νῆ γλόταἐ
сочи Ал.Ничев, кῑλῆ
ὴγιῶηηα`(Ничев 1085, с. 8), т. е. `език койне`, `общ език` в смисъл
на `народен език`. Това оглавление на речника Ал. Ничев превежда като `Начало на думи у българите,
които (думи) се отнасят към народния език ` (с. 67). Той по необходимост полемизира с първитеиздатели
на паметника, Ч. Джанели и А. Вайян, които са го издали с друг надслов -„Un lexique macėdonien du XVI
siècle―, без да посочат никъде, че става дума за български езиков материал. За езика на песните, които
се съдържат в ръкописа, А. Вайян дори е отбелязал: „pour la langue des chansons populaires,qu`il note, c‘еst
en partie du macédonien littéraire“ (Джанели, Вайян 1958, с. 46). Твърдението, че този език е „отчасти
литературният македонски ― не почива върху никаква основа, при положение, чепрез ХVІ век за никакъв
„литературен македонски" не може да става и дума.
Речникът, представен в паметника, включва думи и изрази, събирани очевидно за целите на
непосредствено общуване. Той вероятно е наръчник, изготвен от грък, който е посещавал български
селища и му се е налагало да общува сместното население. Характерът на отразения диалект като
костурски е определен от изследователите, които са разпознали в него черти, които го сближават със
съвременния костурски диалект. По тази причина интересът към материала, изнесен в речника, е бил от
страна на диалектолози, които са се интересували от костурския говор. Пръв у нас обръща вниманиена
този речник ерудираният Коста Църнушанов в своя обща и неспециализирана работа (Църнушанов 1965),
а след това към речника се обръща изследователят на костурския диалект Бл.Шклифов (Шклифов 1967;
1973); внимание са му отделили също Ст. Стоянов (1975) и К. Попов (1985).
Паметникът отразява особености на костурски говор в старинна форма, като архаичните му черти
са спирали вниманието на изследователите. Между тези старинни черти ще отбележа най-коментирана
му черта: източнобългарския (якав) рефлекс на ятовата гласна, което дава повод на Ив. Кочев дапише, че
т. нар. ятов изоглосен пояс е завивал силно наюгозапад, като е достигал до днешните крайни югозападни
говори в Костурско и Корчанско (Кочев 1980, с. 299). Изключитело важна особеност е запазването на
краесловните слаби ерове, в някои случаи – отбелязвани от записвача с οσ,както и на предната ерова
гласна в средисловие в слаба позиция. Ал. Ничев сочи и липсата на обеззвучаване на звучните в
краесловие като белег за късно съхранение на краесловен ер (Ничев 1985, с. 31). В речника е упоменат
единствен топоним, който даваповоди за предположения относно селището, откъдето произлиза
информаторът (или информаторите) на записвача. Това етопонимът Богаско, записано в българския текст
като Μπόγαζkο, а в гръцкия – като Μπογαζkό (в израза ―От кóя стрáна да пóйдиме во Бóгаско?). Още
Джанели и Вайян го идентифицират като село Богаско, югоизточно от град Костур (Джанели, Вайян1958,
с. 46). Село Богáско (според данните на Бл. Шклифов, ударението в названието днес е върху втората
сричка, срв.Шклифов 1973, с. 8; с. 9) е разположено по главния път град Костур – град Гревена, а Гревена
е град по Вия Егнатия. Следователно то е било възможна спирка по пътя на тези, които от Костур са
искали да излязат на Вия Егнатия. В. Кънчов изнася данни, чо това селище в началото на ХХ век е изцяло
гръцко (Кънчов, с. 267), но съобщава, че в Богатско още се използвали и някои български думи, което
било повод за присмех от страна на гърците; така, в Богатско казвали „На паме да сборясаме― (‘Да идем
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да сборуваме‘) (с. 78). В началото на ХІХ век българският език е преобладавал в околностите на Костур.
Френският консул Франсоа Пуквил със съжаление отбелязва, че не е направил обиколки на околностите
на Костур, като една от причините е,"че околните жители като цяло разбираха само своя собствен език,
тоя на съвременните българи – трибалите от античността" (Пуквил 1820, с. 83). Фактът, че в речника е
записана фразата „От коя странана пойдиме во Богаско" не може да е свидетелство, че речникът е
съставян в самото село Богаско, както приема Ал. Ничев. Тозизапис свидетелства за точно обратното
положение: че записът не е извършен в Богаско, а на друго място, като записвачът е смяталда се отправи
към самото Богаско, като има на разположениефраза, с която да разпита за посоката. Материалът,
събран в речника, също свидетелства за друго местоположение: записаниса думи, важни за големи
пътувания: единица 289: мор(е), 290:кораб, 291 (е)зеро. Последната единица е важна, защото насочвакъм
Костурското езеро и вероятно записвачът е трябвало датръгне от Костур към Гревена, а село Богаско, за
което трябва да пита, е разположено по пътя.
3.2. СЪСТАВ НА СБОРНИКА
Материалът, включен в речника, може да се разпредели втри дяла: 1. Фрази и обръщения с
етикетен характер. 2. Лексика, 3. Песни. Трите дяла трябва да се разгледат поотделно.
1.1. Фрази. Както сочи Ал. Ничев (и както се вижда на факсимилния текст), първоначално начало на
речника е била фразата (5) „Ела да йаме (6) и да пиеме„. После съставителят е добавил в началото
важни етикетни фрази, които включват обръщенията, нужни за госта. В българската среда
обръщениятаса били (1) господúне и (2) брáте.
Липсват обръщения към жени, което показва, че записвачът не е смятал да общува с жени. Затова
смятам за странно твърдението на Ал. Ничев, че записвачът „ще да е бил млад човек и това се доказва
преди всичко от любовния характер на песните. Освен това – значение на довод има интересът на
записвача към понятия, каквито са женските гърди (босúца и множествено число босúци), задникът (гáс),
мъжкият полов член (кýро), тестикулите (мáде). Несъмнено тоя словесен и песенен запис ебил
предназначен за употреба при очаквана еротична ситуаци (Ничев 1985, с. 20). Приведените означения на
части на тялото са част от подробно представен материал – думи, които означават изобщо части на
тялото и не показват фиксиран еротичен интерес. При това означенията на частите на тялото са дадени
без превод на гръцки, само на български, което показва, че записвачът само е записал това, което му е
съобщено, а не е разпитвал специално за тях и дори не е ясно дали е запознат с техните значения. Би
било странно записвачът да не е проявил интерес към стандартни обръщения към жени (не ги е записал,
както посочих по-горе), а да се готви за „еротична ситуация" чрез съобщаването на названия на
определени части на тялото! Записаните стандартни изрази показват възпитан човек. Що се отнася до
записаните песни (които, разбира се, не съдържат термините, цитирани от Ал. Ничев), въпросът за тях
следва да се разглежда отделно.
Записаните фрази обслужват общуване на пътник, който попада в чуждоезична среда и маркират
доброжелателно общуване: (3) да си здрав, (4) да си прост, (5) Ела да йаме (6) и дапийеме, (7) дот да
пойдиме (8) да работиме, (9) имате хл`аб/ъ/ дакупиме, (10) имате вино да купиме, (11) остави ни да спиме,
(12)от койа страна да пойдиме во Богаско, (13) тахте да фтасаме дурвечер, (14) да се прост/ъ/ да спиме
туа, (311) што е зучил, (312) што се зучиле. Изразите (311) и (312) със значение `какво е изучил` и`какво са
изучили` показват интерес към образование.
1.2. Лексика. Лексиката е групирана тематично и има важно етнографско значение. Ще обърна
внимание напредставянето на родствени термини и термини със социално значение: (258) жéна, (259)
вдовúца, (260) нев`áста, (261) стáрец,(262) дéдо, (263) стáра, (264) дýховнúко, (265) властéли, (266)стрúна,
(268) да се сýдиме, (269) рóжда, (270) кýмови, (271)първи братучéд, (272) фтóри братучéд, (273) тéшта,
(274) тéст,(275) брáкот, (276) да [се] рáдваме; (267) е разчетено като „стóлот“, но очевидно принадлежи
към тази група и, приположение, че липсва гръцки превод, се нуждае от друг прочит.
1.3. Особено висока стойност имат записаните в речника четири песни, които никога досега не са
предизвиквали специален интерес, а само са упоменавани. В своя опис Джурова, Станчев и Япунджич
гиупоменават така: „На л. 136`- 137 във външните полета е записан народно-песенен текст с любовноеротично съдържание (без превод на гръцки), в който стиховете са графично обособени.
Нач.: Τάκο τι μπόγα ντεβόῑκο,κἂκ τε ζόβετ νά ῑμε (Тако ти бога девойко, ка те зоват на име). Това е
най-ранният запис на български фолклорен текст“ (Джурова, Станчев Япунджич 1985, с. 185); ударенията
в текста малко се разминават с четенето на А. Ничев, но отразяват по-правилно положението в ръкописа,
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както се вижда във факсимилния текст в изданието на А. Ничев (с. 3 от „Текстови репродукции"). Ст.
Стойкова в своя преглед върху записите на български фолклорен материал е отбелязала текстовете от
костурския речник: Pour le moment ne sont connus que des enregistrements detroi chants d`amour du XVI
siècle, annexes au dictionnaire Balgarski slova (Paroles bulgares), publié par D. [sic!] Gianelli et A. Vaillant en
1958 [Засега не са известни други регистрации освен трителюбовни песни от ХVІ век, прибавени към
речника Български слова, публикуван от Д.[sic!] Джанели и А. Вайян през 1958].
Бележката на Ст. Стойкова съдържа някои неточности (покрай грешката с името на Ч. Джанели).
Песните, включени в речника, не са три, а четири. Освен това, означението на речника като „Български
слова" не е на оригиналния език, а е на гръцки и е следвало да се предаде не като заглавие на български.
При все това, българското означение „Български слова" добре превежда оригиналното гръцко означение
Βουλγάρος ρήματα - `думи у българите`(срв. Ничев 1985, с. 67), поради което го приемам и го използвам, с
уговорката, че то е превод от гръцки. Смятам за пропуск на Ст. Стойкова липсата на препратка и към поновото издание на речника с включените песни, на А. Ничев, което силно превъзхожда изданието
Джанели–Вайян. Песните от речника „Български слова" са упоменати и от скопския фолклорист Томе
Саздов, някогашен специализант на Цв. Романска (през 1967 г.). Той пише “The oldest examples of
Macedonian folk song were recorded by Austrian archpriest Sylvester in Kostur (Aegean Macedonia) in the
sixteen century. They were published relatively recently by Ciro Gianelli and André Vaillant (1958)” (Саздов
1991, с. 186) [Най-старите образци на македонски фолклорни песни сазаписани от австрийския
протосингел Силвестър в Костур (Егейска Македония) през ХVІ век. Те бяха публикувани относително
скоро от Чиро Джанели и Андре Вайян (1958)].Т. Саздов смята, че съставител на речника е Силвестър –
„велик протосингел на Йерусалим", за когото е известно, че еподарил книгата на катедралата ―Свети
Петър в Рим (Ничев1985, с. 18–19). Това не е основание протосингелът Силвестърда се смята за
записвач на речниковия материал. Освен това, итози автор не отбелязва ценното ново издание на Ал.
Ничев,което включва и факсимилета на материала в цялост.При все че записаните четири песни би
трябвало да представляват особен интерес за българската фолкористика (смятани за първи записи на
фолклорни песни, при това – още от ХVІ век), на практика те не са били обект на изучаване като
фолклорни текстове. Причините за това могат да бъдат различни,но една от тях е техният изключително
нетипичен за фолклорни творби характер. Най-биеща на очи тяхна особеност е наличието на клаузулна
рима, която обаче не е била догледана отизследователите на историята на римата в българската
поезия,дори в ценния труд на Мая Байрамова, която застъпва схващането, че за първи път клаузулна
рима се появява в стихотворението АЩЕ БОГЪ ПОМОЖЕТЪ, запазено в преписот 1666 година, чиито
автор е Стефан Ловешки (Байрамова 2008,с. 19). Този възглед за произхода на българската литературна
рима застъпва и Яни Милчаков, който се ориентира към тазитворба, обнародвана още през 1962 г. от Н.
Дилевски (срв.Милчаков 2006, с. 9), но оставена до работите на Милчаков без необходимото внимание.62
Наличието на клаузулна рима не е сред особеностите на старата индоевропейска поетическа
традиция. Още А. Мейе възоснова на сравнителен материал от старогръцки и ведически староиндийски е
разкрил основните принципи на индоевропейското стихосложение: постоянен брой срички (силабика),
цезура и количествена каденца. Клаузулната рима се появява в поезията на отделните индоевропейски
езици едва в трубадурската лирика, а освен това тя се е срещала и в средновековната латиноезична
религиозна лирика (което, спореднякои автори, е по-ранната й поява). Наличието на съседни
граматически съзвучия обаче е присъщо както на старогръцката и латинска поезия, така и на българската
народна песен. Н. Георгиев смята, че в случаятерминът „рима" е неприложим, като се позовава на три
вида аргументи: 1. изразява се само чрез граматическите окончания, 2.има спорадичен характер, 3. строго
е ограничена по съседност, т.е. проявява се само в два съседни стиха (Георгиев 1976, с. 199–201). Затова
въпросът за римата в костурските песни следва да се разгледа по-внимателно. Освен наличието на рима
от литературен тип обаче песните от речника „Български слова" имат и други характерни отлики от
фолклорната песен, които трябва да бъдат изтъкнати. За улеснение на читателя ще приведа четирите
текста според предаването им в изданието на Ал. Ничев, с някои корекции, съобразени с особености на
факсимилния текст. Кирилското предаване на текста у Ничев не е чиста транслитерация, новключва и
елементи на транскрипция, съобразена донякъде сданни от особеностите на костурския диалект.
Л. 136: 57 – 65
Тáко ти бóга, девóйко,
62 Тове поетическо творение не е единственото по своя характер. Имаи други „вирши", свързани с традицията на
българския език, но те засегане са събирани последователно. Един от авторите е Орест Настурел.
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Кáко те зóвет нá име?
О, дýшко ле, жúф ти óчи,
Хóди овáмо, зáрви ме.
Твóито (sic!) ти целвáн`е,ти се мóлам,
дáрви ме.
Штó си лéпа, штó си, ле, бéла,
Штó си бéла, штó те лýбам, девóйко.
(2) Л. 136: 66 - 72:
Ėла, мóйа паригóр`е,
Да те цéлвам в ýстата.
Како вóште ме мерúсет,Штóто рóди крýшата.
Тáко ти вúшнего бóга, Нé ми вéзми дýшата
Штó си лéпа!
(3) Л. 137: 103- 108
До кóга, сердéнце мóйа,
скрúвом да се лýбиме,
Со стрáхови преголéми
Днóви да се гýбиме.
[В текста е с ламбда: λουμπιμε (вместо γουμπιμε), което е очевидна грешка]
Ėла, стáн, поврáга хóди,
Да се вéзмиме. Штó си лепа!
(4) Л. 137: 109 – 115:
Нóштха ми те украдóхе,
Ден`а ми те продадóхе
За дванáвдесет флорин(и).
Постелú ми постелáта, кир,
Пóкри мéне со йоргáно, к(ир).
Ėла лéгни пóкре мéне, к(ир),
Ни те гúбам, нú те дáркам.
Най-изразена е клаузулната рима в песен 1 (шестстишие), в която са римувани вторият, четвъртият
и шестият стих: нá име – зáрви ме – дáрви ме. Както се вижда, налице е дактилна рима,която не е само
граматическа, защото формата нá име (предлог ииме) се различава силно от двете други, които са
граматически(императивна форма на глагол с енклитика). Така фолклорната еднотипна клаузула и
положението в песен 1 се различават подва белега: Фолклорната еднотипна клаузула е в съседни
стихове, а впесен 1 стиховете са втори, четвърти и шести: Фолклорната еднотипна клаузула се основава
само върху еднаквост на граматическите форми. В останалите песни (които можем за определим като
седмостишия), римата се проявява само чрез еднакви граматически форми, във всяка песен има само по
една двойка, но отново в песен 2 и в песен 3 римата е дистантна:
Песен 2: Штóто рóди крýшата (четвърти стих) Нé ми вéзми дýшата (шести стих).
Песен 3: Скрúвом да се лýбиме (втори стих), Днóви да се гýбиме (четвърти стих).В песен 4 римата
е от типа на фолклорната еднотипна клаузула (съседна, чрез еднаква граматическа форма): украдóхте
(първи стих / продадóхте (втори стих). Нейното наличие обаче в контекста на случаите в първите три
песни следва да се отбележи, защото показва, че и четирите записани песни познават римуване.
Съществена трудност при възприемането на песните като поетически творби идва от факта, че те са на
език, който е много близък до съвременния български език, а, от друга страна, отразяват диалект. Освен
това, те съдържат конвенции на своята епоха, които се нуждаят от тълкуване.
Това ще бъде показано върху материала от първата песен. Първият стих от песен 1 е благословия:
Тако ти бога, девойко, но в контекста на народната традиция (отразена и във фолклорните записи до
наше време), благословията е поздравпри среща. Следователно тази благословия ни въвежда в ситуация
при среща, при която има и директно обръщение: девойко.
Вторият стих: Како те зовет на име показва възможна тактика за развитието на разговора: пряк
въпрос за името.
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Третият стих (О, душко ле, жиф ти очи) съдържа вече друго обръщение (О, душко ле), което
показва промяна в отношенията и благословия към очите на девойката, която е от стандартен за диалекта
тип (жиф ти очи!), но е свързана с етикетно общуване.
Четвъртият стих (Ходи овамо, зарви ме) има значение `ела тук име погледни`, предаден с
фолклорно необагрена лексика. Той е естествено продължение на предходния, в който се
благославяточите – сега вече молбата е за погледа. Особено нефолклорен характер има молбата, която
разгръща формула със семантика`подари ми целувка`: Твоито ти целиван`е` ти се молам` дарви
ме(смятам, че формата е ―твоито, а не ―твойто по метрични причини, което може да се обясни със
старинния характер на текста; дарви е императив от диалектен глагол *дарвам, както обяснява Ал.
Ничев). Костурското стихотворение поразително е от времето преди ХІХ век: какви иначе биха могли да
бъдат през ХVІ век, с техния любовен характер, при това – записани, както се смята, в село Богаско!
Възниква въпросът за пътя, по който се е появила римата в песните на костурски диалект и изобщо
– за литературния контекст, в който тези песни са възникнали. Първата насока е да се търсят евентуални
връзки сгръцката литература от епохата, което е нормално, като се има предвид традиционното
византийско влияние върху старата ни литература и географското положение на Костур, където освен
българско население е живеело и гръцко; докато източниците сочат, че в околностите на града
населението е било българско, в самия град са преобладавали гърците. (ЖВ, по-точно гъркоманите)
Според източниците (срв. Голенишчев – Кутузов 1973, с.173), в гръцката поезия римата се появява
през ХV век. Тогава в поезията на островите старият „политически стих" (силабичен,петнайсетсричен) се
заменя с единайсетсричен силабичен стих
(endecasillabi)по италиански образец (Ibidem). Смята се, че запръв път римата се появява в
гръцката поезия в първото от тритестихотворения, което Георгий Амируци (Георгий Трапезундски),автор
от първата половина на ХV век,
е посветил на султан Мехмед ІІ (този византийски автор е приел исляма след паданетона
Трапезунд):Первое стихотворение Мохаммеду ІІ – найболее ранный пример в греческой поэзии
последовательно примененной рифмы. Вот его начальные строки:
Муза, дай отраду мне,
Муза, дай отраду мне.
Песнь твоа приятная,
Трель звучит в ней сладкая“
(Т. В. Попова 1969, с. 305).
Т. В. Попова е отбелязала за това стихотворение, че е написано в седмосричен хорей (ibidem). За
жалост, по цитата в руския превод малко може да се съди за характера на римата в оригинала. Интересна
е появата на седмосричен стих, която изглежда инцидентна. Известно е, че по островите венецианското
културно влияние е било много силно, особено – на остров Крит, който към пет века е под властта на
Венеция и където възниква итало-критската иконография, чиито творби се намират на различниместа на
Балканския полуостров. В Лондон се пази ръкопис от ХV век с гръцки любовни песни от различни места,
публикуван в Париж през 1913 г., който, за жалост, не ми е достъпен (Chansonsd`amour 1913). Той
съдържа „полулитературные" полународные стихи, (...) отразившие петраркисткие мотивы" (Голенишчев –
Кутузов 1973, с. 174). Съпоставката с тези песни може би ще хвърли известна светлина върху нашите
костурски песни и би следвало да се извърши. Ще отбележа обаче, че текстът на песните не отразява
гръцко езиково влияние, което би трябвало да се изрази в наличието на гръцки думи. На практика
единствената гръцка дума срещаме във втората песен – паригор`е (звателна форма от *паригор`а, което
отразявагръцкото παρiγορία `утеха`. Друга гръцка форма е обръщението кúр (записано първия път като
κυρ, а след това, в края наследващите стихове - като κ) в четвъртата песен, което е предизвикало
необикновеното тълкуване на Ч. Джанели и А. Вайян: тези автори виждат в съкращението думата курва
или (като втора възможност), гръцкото κυρά (кира) `госпожа`. Ал. Ничев възразява на двете тълкувания и
предлага тълкуване на формата като съкращение от к`ирацо, звателна форма от к`ираца` госпожа,
господарка` (Ничев 1987, с. 62). То е паралелно на означението на дамата на сърцето в трубадурската
лирика – midons < meus dominus (sic!), domna < domina (за трубадурските означения вж. Хаджикосев 1995,
с. 49).
Учтивото обръщение „кир“, както и означението на дама с него, се среща в българските народни
песни: Миладинови, № 123: „Попросило кир бела Мария"; „Я излезни, кир бела Марийо!"; № 184: „Я
привършил кир бела Мария", „Ке ти дойди кир бела Мария". Както обаче отбелязва Ал. Ничев, за гръцката
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форма - източник, то се използва само заедно с личното име (което личии от примерите). Следователно, в
костурските песни формата следва да е била кираца. На практика това е вторият гърцизъм в текста на
песните, но учтивите обръщения лесно се заемат отедин език в друг и използването на чужда форма тук е
признакна по-голяма „изисканост" на формата.
Трябва да се признае обаче, че четвъртата песен (в която се среща и обръщението "кир(ацо)" е
трудна за тълкуване. В нея става дума за „открадване" през нощта и „продаване" през деня, което може
да се тълкува както буквално, така и в обреден контекст.
Буквалното тълкуване в епоха, в която търговията с роби процъфтява, е възможно, но е малко
вероятно. По-възможно е тук да се маркира ритуално „крадене" и „купуване" на девойка, което е част от
сватбения ритуал. „Цената“ е посочена във флорини, което е белег на архаичност.
Флорентинските монети (флорини) у нас впоследствие са били изместени (може би – само по
название) от сечените във Венеция (после и другаде) дукати, чието название е широко представено в
нашия песенен фолклор. Използването на „флорентинско“ вместо на венецианско означение на монетата
обаче ни отдалечава от сферата на онази част на гръцката култура, която е повлияна от културата на
Венеция, т. е. правило - малко вероятно гръцкото влияние. Както беше казано, в сборника, в който са
записани нашите песни, е записана и една любовна песен на турски език. Съпоставителният анализ на
нашите текстове с този турски тексте наложителен и, надявам се, предстоящ. В записите на българските
песни обаче има само един турцизъм – думата *йорган (употребена в членуваната й форма со йоргáно),
което прави изключително слаба възможността за турски образец присъставянето на песента.
Известно (но много несигурно) указание в тази насока може да бъде обръщението към девойката
душко ле, което би могло да е калка от турското джанъм (многократно срещано във фолклорните записи
като пряка заемка, буквално `моя душа`). Тъй като обаче нямаме никакви данни за историята на
българския любовен дискурс, в случая би могло да става дума и за редовна домашна форма, което, както
стана дума по-нататък, се подкрепя и от употребата му в една песен на дубровнишкия автор Игнят
Джурджевич (срв. с. 131).
Любовните песни от Костур (или може би: Костурско) показват развит любовен дискурс в
българското общество от ХVІ век. Той има очевидни белези на нефолклорност и бе могъл да
представлява фрагмент от традиция, за която има многобройни косвени данни, но – ако не смятаме
костурските текстове – няма преки данни. Става дума за традицията на българското пеене, която е
представена в данни на литературата и фолклора (от една страна), а от друга – в данни на музикологията.
Тя поставя пред българската наука един много голям проблем който тук ще бъде само представен чрез
данни, които досега не са вземани предвид.
3.3. КУЛТУРЕН КОНТЕКСТ ЗА ПЕСНИТЕ ОТ ХVІ ВЕК
През 1638 г. се появява първото отпечатено българско стихотворение63 – творбата на Петър
Богдан Бакшич „За двойната смърт", която в много отношения е пълен антипод накостурските стихове. То
е поставено в преводната книга „Meditationes S. Bonauenturae. To jest Bogogliubna RazmiscglianyaOd
Otaystva Odkupglienya Coviçanskoga. Prenesena. V yezik Slovinski". Самият Петър Богдан Бакшич е смятал,
че е извършилпревода на български език, което и съобщава в писмото си доРафаил Левакович, на когото
изпраща превода си за преглед – пише, че е превел “da latinoin bulgaro, che è un dialetto della lingua illyrica”
(издадено от Ферменджин 1887, с. 33). П. Богдан Бакшич използва термините „словински" и „илирийски"
като синоними. Следователно, имаме основание да смятаме, че Петър Богдан Бакшич е писал със
съзнанието, че пише на културна форма на българския език – българска редакция на т.нар. „илирийски"
(манастирско койне, за налагането на което усилено работи Рафаил Левакович). Левакович е носител по
рождение на кайкавски диалект, но в трудовете си ориентира „илирийския“ към щокавски облик, със
стремеж да използва основата на старобългарския език. Рафаил Левакович е превел на латински език
житието на Св. Петка от Патриарх Евтимий (за което ще стане дума в третата глава), а това е уникален
случай, при който творба на старобългарски автор е преведена на латински, и съдбата на този превод би
трябвало да събуди интерес. Р. Левакович е цензурирал превода на Петър Богдан Бакшич, издаден като
книга (според правилата на тогавашното книгоиздаване), което дава основание да се мисли, че е нанесъл
Малко след това, през 1640, в румъноезично издание „Правила‖ имастихотворение от Орест Настурел (срв. Биану,
Ходош 1903, с.109, с текстна творбата). През 1649 пас във Влахия е отпечатан Триод (насреднобългарски език), който също
съдържа римувана творба, посветенана княгиня Елена (ibid., стр. 172 – отново е приведен текстът на римуваната творба, чиито
автор обаче едва ли е отново Настурел, който ебрат на Елена.
63
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и езикови изменения. Стихотворната творба „За двойната смърт“ Петър Богдан Бакшич е посветил на
Мария Катичина (братучеди свойой), която е неговата племенница, известна от неговите доклади: кръгло
сираче, отгледано от майка му, която остава вдовица и е единствената му роднина в годините на неговата
старост. Без да се спирам на творбата в подробности64, ще отбележа, че тя е в римувани стихове (рима
ав/ав), но това, което я прави изключително интересна, е нейната втора част, посветена на смъртта на
душата (първата част е посветена на смъртта на тялото). Втората част е изградена върху концептуалната
система, изградена през 590 г. от папа Григорий Велики, за седемте смъртни гряха, която има
многобройни художествени интерпретации в европейската култура и която през последните години
предизвиква и вниманието на езиковедите. Петър Богдан Бакшич е предал наказанията за носителите на
седемте смъртни гряха, а наказанията се въздават от назовани демони, всеки от които е свързан с
определен смъртен грях: Луцифер – с високомерието, Азмодео – с блудството, Сатанас – с гнева,
Белфегор – с чревоугодието, Белзезуб – със завистта, Бе[ге]мот – с леността, Мамон – с лакомията
(предавам имената на демоните според означенията им в текста на творбата). Почти същата
класификация на демоните е направил през 1589 г. Петер Бинсфелд и очевидно тя е била известна в
Италия (имената надемоните у Петър Богдан Бакшич са предадени презиталианските им форми). При П.
Бинсфелд съответствията между седемте смъртни гряха и демоните са: superbia `надменност` – Lucifer,
avaritia `алчност` – Mammon, luxuria `похот`– Asmodeus , invidia `завист`– Leviathan, gula
`лакомия`– Beelzebub, ira `гняв`– Satan, acedia `леност`– Belphegor.
Отбелязвам системата от седемте смъртни гряха исвързаните с тях демони в стихотворението на
Петър БогданБакшич, защото тя е ключ за разбирането на творбата, който есамо отбелязван (Йерков
1984). На тази творба обаче следва дабъде посветено отделно изследване, защото тя е
важносвидетелство за философските и естетическите нагласи прибългарите от тогавашния образован
елит на България; езиковиятанализ на Найда Иванова (Иванова 1988) слага добро начало, а най-ценното
е, че въвежда в научно обръщение този текст – запръв път след вниманието, което му е отделил П.
Колендич (1927).
Не без основание се смята, че католическата книжнина,създадена в България през ХVІІ век, както и
книжнината с чуждпроизход, дошла в България за нуждите на българскитекатолици, има ограничена
сфера на разпространение. Това обачене е напълно така. Един факт, който показва използването
накатолически източник от православен български книжовник презХVІІ век, е неправославният календар в
т.нар. ―Аврамов сборник“ от 1674 г., писан от известния карловец Аврам Димитриевич (№ 115 в описа на
Б. Цонев на ръкописите и старопечатните книги в Пловдивската библиотека, срв. Цонев 1920). В него
повечето имена на светци са отбелязани във вид, подобен на този, който е записан за датата 17 януари –
срещу неястои "Сáнта Автóнïи" (срв. Цонев 1920, с. 176).
Тъй като в текста се споменава град Бар срещу датата 10 май и неговият празник, свързан със
свети Никола (покровител на града), очевидна е връзката на този календар с източник, свързан с
източнодалматинския град Бар (в миналото: Антивар), към чиито диоцез първоначално са принадлежали
българските католици. При положение, че Аврам Димитриевич е известен деятел на православната
култура у нас през ХVІІ век, очевидно е, че между немного бройните културни хора65 у нас през периода не
е съществувала непроницаема стена, която да отделя католиците от православните (което впрочем се
подкрепя и от други факти, които ще изнеса на друго място). Стихотворната творба „Од двоструке смрти“,
колкото и различна да е по културно-историческия фон, в който се вписва от костурските песни, както и по
своя характер да се различаваот тях, показва и една обща черта с тях в стихосложението: осмосричен
стих, не навсякъде правилен, с ясно изразена хореична тенденция. Такъв е впрочем и стихът на „Осман“
на Иван Гундулич, а В. Богишич дава много примери, от които севижда, че старите дубровнишки поети са
превеждали от италиански стихове с различна друга метрика с хореичен осмосричник (Богишич 1878, с.
101 – 104). Този автор е направил и паралели с осмосричника в народните песни – дубровнишките
„коленди" и оскъдните коледни песни в сбирката на Караджич, както и с осмосрични обредни песни от
Адриатика. Както е известно, осмосричният размер е абсолютно характеренза нашите коледни песни,
както и за редица други обредни песни, а също и за хайдушките песни. Идеята на В. Богишич даприведе
за съпоставка латински религиозни песни с осмосричен размер е блестяща. Тя показва, че осмосричният
размер е характерен за средновековната латинска поезия, вече – римувана, което е известен факт, но
ценна е съпоставката с фолклорния осмосричен стих на южните славяни. Нашите костурски песни
64
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От литературата срв. Йерков 1984, Иванова 1988a.
Х. Тончева ( 2008) отбелязва също, че книжовникът е знаел латински език.
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метрично се вписват в традицията на европейската поезия от „западен" тип, като показват и стремеж към
римуване. Има основание да се предположи, че те са оскъдно (но сигурно) свидетелство за
нерегистрирана българска поетическа традиция, за която досега имаше само косвени данни (които
впрочем също не се разглеждат обективно в съществуващата, главно – чуждестранна – научна
литература). Българските любовни песни от ХVІ век в костурския сборник са достатъчно основание да се
даде известен смисъл наданните за прочутите някога „български песни" и да се даде началото на
трудната работа по възстановяването на съществена част от нашето културно наследство.
ТРЕТА ГЛАВА
ГУТЕНБЕРГОВАТА РЕВОЛЮЦИЯ
1. ГУТЕНБЕРГОВАТА РЕВОЛЮЦИЯ И ПРАВОСЛАВНИТЕЮЖНИ СЛАВЯНИ: КУЛТУРНИ И
ЕЗИКОВИ НАГЛАСИ
Малко след великото откритие на Йохан Гутенберг (който през 1450 г. въвежда печатарската преса)
православнитеюжни славяни започват да издават своите печатни книги: през1494 г. в Цетина излиза
книгата „Октоих“, отпечатена от йеромонах Макарий (три години преди това, през 1491 г., в Краков са
отпечатена първите книги на кирилица – едната също е Октоих, а другата – Часослов). След 1507
г.йеромонахМакарий започва да печати кирилски книги на среднобългарски език на територията на
Румъния, където книгопечетането сеутвърждава. Убедително е мнението на архимандрит П. Стефанов,
че за първа българска печатна книга трябва да сесмята „Служебник", издадена през 1507 г. пак от
Макарий66. Отнея са известни 11 запазени екземпляра – 4 в Букурещ, останалите - в Сибиу, Будапеща,
Москва и Русе (екземплярът в Русе е открит и въведен в научно обръщение от архимандрит П.Стефанов
(2008). А в сръбската наука са изнасяни данни за 8 печатници, които за кратко през ХVІ век са печатали в
границитеи около границите на турската империя: между 1520 и 1523 г. работи печатница в Горажде,
1538/1539 – в манастира Грачаница, 1544-1546 – в манастира Милешево, 1552 г. – в Белград, през 1557 г.
отново за кратко работи печатницата вМилешево, през 1563 – в Шкодра, през 1562-1566 г. – в Мръкшина
(в околностите на Валйево). Любопитно е, че в едно от първите издания на самия Й. Гутенберг става дума
за българите. През декември 1454 г. той печати книгата, известна като „Турски календар" (оригинално
заглавие гласи "Eyn manung der christenheit widder die durken" Eine Mahnung der Cristenheit widder die
Türken), от която езапазен само един, но пълен, екземпляр в Баварската държавна библиотека в Мюнхен
под сигнатура Rar 1. Изданието е свързанокакто тематично, така и по идейната си насоченост с трагично
събитие: падането на Цариград под турска власт през 1453 г. Книгата съдъжа общо 13 песни (една уводна
и 12, свързани смесеците на годината), в която се призовават християнските народи на Европа срещу
турското нашествие; за българите става дума в песента за месец март. Тук ще бъдат разгледани
проблеми, свързани с две от венецианските издания през ХVІ век, които имат важно значение за
културата на поробения от османците български народ и през следващия, ХVІІ век, а вероятно – и след
това. Първото е изданието, известно като „Сборник за пътници“, издадено запърви път от Божидар
Вукович, а след това – в различни форми – преиздавано пак от него или от други печатари. Второто
издание е южнославянското букварче, което монахът Сава издава през 1597 г. и за което в данни се
съобщих за първи път в българската наука през февруали 2011 г. в доклад, посветен на паметта на проф.
Илия Конев.
1.1.„СБОРНИК ЗА ПЪТНИЦИ" (1519/1520)67 И ТВОРБИТЕ НАСТАРАТА БЪЛГАРСКА
ЛИТЕРАТУРА
През 1519/1520 г. във Венеция Божидар Вуковичотпечатна сборник с различни четива и календар,
който единот първите му изследователи, Ст. Новакович, нарича „Сборник за пътници" (Новакович, 1877).
Този сборник впоследствие (изцяло или отделни негови части) отново е препечатван, като един от новите

Съобщена и от Врачу 1962.
Екземпляр от книгата се съхранява в Народната библиотека в София и е датиран от Б. Райков под въпрос от 1527 г. Но
датата еуставонена от К. Мано-Зиси по датиран екземпляр, който обаче сочи годината с една година разлика при датиране от
сътворемението на света иот рождението на Христа.
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му издатели е българинът Яков Крайков. Сборникът има много важно значение, защотоочевидно е
съдържал четива, важни за тогавашния читател.Сред тях има две творби, при които е отбелязан автор –
старобългарски писател (не е изключено по-нататъшнитеизследвания да установят българско
авторство и на някои от неподписаните творби. Известно е, че Гутенберговата революция сама по себе си
не създава нови текстове – съществуващите преди това текстове се пресъздават по новначин. Ето защо
не е странно, че в печатните книги са включени и творби на старобългарски автори.Едната творба е на
Патриарх Евтимий и представлявасъкратен вариант на неговото житие на света Петка, което сесмята и за
първа отпечатена творба на български писател.След житието е отпечатен и тропар (л. 141, verso),
Въ тебѣ, мати звѣстно... На л. 182 verso 183 към датата на пренасянена мощите на светицата е
отпечатана още една слава към света Петка: Мсеца того, деī тере наше параскевы. слава. Весело днес
слава црква бжия ѡдѣвает се...
В сборника обаче има още едно съчинение на старобългарски писател – „Молитва към
Богородица", за която е указано авторството на Черноризец Петър. В екземпляра от книгата, съхраняван
в библиотеката „Светозар Маркович" в Белград, с който работех (въведен в научно обръщение
сравнително отскоро), на л. 68, verso, започва текстът на молитвата, въведен с надслова: Млтва стго
Петра Чръноризца Кпрестеи бци. Престаа влчцу бце ведии ко скврьнь и нечисть, и недостоинь есмь...
На този текст напоследък обстойно се спира М.Цибранска-Костова (2007), където са отбелязани
многоинтересни обстоятелства във връзка с публикуването и възможната интерпретация на авторството.
Не е отбелязано обаче, че в Сборника на пътници (неточно датиран от 1527 г.) има още една творба от
български автор – Патриарх Евтимий – което дава по-твърда основа за отнасянето на текста към
българското литературно наследство. Пейо Димитров, когато прави списък на творбите на
старобългарския книжовник Черноризец Петър, сочи и тази творба на писателя, като я цитира по
изданието на „Сборник за пътници“, но от 1547 г. (направено от сина на Божидар Вукович, Викентий
(Виченцо) Вукович; срв. Димитров, П.,1995, с. 34). Същият автор е направил и преглед на запазените
текстове на тази творба, която, според изнесеното от него, за първи път е оповестена в описа на Н.
Каратаев (Каратаев 1883,с. 115), а след това са открити и 4 ръкописни преписа, руска редакция
(Димитров,П., 1995, с. 57).В своите многобройни публикации, посветени на творчеството на Черноризец
Петър, Р. Павлова първоначалносе спира на тази творба и публикува пълния й текст по ръкопис (Павлова
1981), а впоследствия тази авторкаигнорира „Молитва към Богородица“ (срв. напр. Павлова 1988,
Павлова 1991, Павлова 1994). Съмненията й в авторството на Черноризец Петър се дължат на анализ на
ръкописите, а не – на печатните издания („Тя е поместена в ръкописи, в които по принцип отсъстват
оригиналниславянски творби, което ме кара да се съмнявам далимолитвата действително е оригинално
славянско съчинение" Павлова 1994, с. 8). В „Сборник за пътници“ (в различнитему вариации) Молитвата
с указано авторство на Черноризец Петър не е единствената творба на славянски автор. Фактътобаче, че
молитвата с указано авторство на Черноризец Петър е публикувана в Сборника на Божидар Вукович от
1519/1520 година, засилва достоверността на изказването, което е публикувал печатарят Яков Крайков от
София в книгата си „Различни потреби", издадена през 1572 г. във Венеция. Я.Йерков "Капалдо съобщава
за нови 2 пълни екземпляра, пазенив Милано, Biblioteca Ambrosiana:J. JERKOV CAPALDO, Le Različ nie
potrebiidi Jakov di Sofia alla luce di un esemplare completo. – Orientalia Christiana Periodica, XLV, 1979, fasc. II,
373-386.
На обратната страна на л. 112 Яков е публикувал следното съобщение: „Съїи изьводь ѡбрѣтохь
азь Іaовьвь [книгахь петра ц-ра бльгаскога (sic!) иже бѥше тому инастолни (sic!) градь велики прѣславь и
умрѣть въ вѣлики римь" (Павлова 1994, с. 29; П. Атанасов (1980, с. 138) е дал и факсимиле на
страницата). Тъй като не познавам тази книга, ще отбележа само, че, според изнесеното в литературата,
тя се отличава съществено по избора на включените в нея четива от други сборници, издадени през ХVІ
век, които се производни от Сборника за пътници от 1519/1529 г.. (срв. Атанасов 1980, с. 130-144; Пантич
1994, с.125).
Очевидно е, че източникът на „Молитва към Богородица" в сборника на Б. Вукович и това, което
Яков Крайков нарича „извод", е един и същ и че южнославянските венециански издатели са разполагали с
някакви „книги", свързани с цар Петър и съдържащи негови творби, както и указание за кончината му в
Рим. Двете свидетелства се подкрепят взаимно и убедително допринасят за верификацията на старата
хипотеза за тъждеството на цар Петър и старобългарският книжовник от Х век Черноризец Петър. Книгата
„Сборник за пътници" на Божидар Вукович от 1519/1620 г. (или по-късното й издание от 1547 г., направено
от В. Вукович) са се ползвали с голям успех сред българските интелектуалци от католическата българска
общност през ХVІІ век. Известно е, че Филип Станиславов включва текстове отнея в книгата си „Абагар"
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(Рим, 1651 г.), както за някои от текстовете е посочил още М. Попруженко 1905; още текстове – Илиева
2011. Тук ще се спра по-подробно на многолюбопитния факт, че по нея хърватският книжовник Рафаел
Левакович е направил превод на латински език на житието насв. Петка Търновска.
Съдбата на този превод е тъмна. Със сигурност Р. Левакович не го е изпратил на боландистите в
Брюксел, които от 1643 г. вече издават епохалното дело „Sancta Sanctorum", тъй като испанската
инквизиция в Толедо до 1715 г. е включвала това издание в "Index Librorum et Auctorum Prohibitorum"
[Индекс на забранените книги и автори] е обявила изданието за еретическо и е немислимо църковен
деятел свисок ранг да сътрудничи там. Във всеки случай, по някакъв начин преводът е достигнал до
боландистите и през 1854 г.преводът е отпечатен в допълнителния том към седмия том за месец
октомври (към Acta Sanctorum X) Преводачът Рафаел Левакович от Ордена на Малките братя е роден към
1590 г. и умира през 1650 г., назначен за Охридски католически архиепископ, без да успее да допътувадо
Охрид.
Работил е съвместно с българина Петър Богдан Бакшич (който заема пост на Софийски
архиепископ) и вероятно подтикът фра Рафаел Левакович да преведе на латински творба на
старобългарски писател идва от средите на чипровските католици. Не е известно откъде боландистите са
почерпили превода на Левакович, но те са указали, че той самият е извършил превода по „Славянски
хорологий" отпечатан през 1547 г. във Венеция (Sancta Sanctorum X (VII,supl.), S. 156). Това е
приблизително означение на книгата, издадена за първи път от Божидар Вукович във Венеция през
1519/1520 година, преиздавана след това, като едно от преизданията прави синът на Божидар Вукович,
Виченцо (Викентий) Вукович през 1547 г.. Това е, според боландистите, текстът от който Рафаел
Левакович прави своя превод. При все това авторите, които са отбелязвали съществуването на този
превод, го указват по библиографски източници и смятат, че преводът не е по текст от печатнакнига, а по
ръкопис!
За първи път Петър Колендич в студиятаси за Петър Богдан Бакшич отбелязва превода и
обстоятелствата около него. Той се позовава на факта, че през 1638 г. Рафаел Левакович е посетил
Чипровец и е председателствал капитула на българската кустодия (Ферменджин, 1891). „Биће да jе баш
том приликом дошао Леваковиħ до jедног рукописа Jевтимиjева „Житиjа Св.Петке Епиватске", па га jе
после превео на латински‖ (Колендич, с.78). Тук под линия Колендич е дал „Acta Sanctorum
Bollandistodum, 14, Oct. Supl.*163“ и „A. Potthast. Wegweiser durch die Geschichswerke des europäischen
Mittelalters bis 1500“, Berlin, 1906,1508).
Дубровнишкият йезуит фра Петър Колендич не е проявил по-нататък интерес към превода на
житието на латински език – както се вижда от справката, която е привел, той не го е виждал. Странно е, че
по-нататък и българските историци черпят от Колендич своята информация, като развиват и сюжет за
обстоятелствата около превода, който не почива на никакви данни. Б. Димитров отбелязва (Димитров, Б.,
1985, с. 29) превода по Acta Sanctorum, което е очевидно по П. Колендич, като и включва ― Acta
Sanctorum Bollandistodum, 14, Oct. Suplеmentum 163 (sic!) в източниците, които е използвал (Димитров, Б.,
1985 с. 105). Макар да сочи Acta Sanctorum Bollandistodum, като единот източниците си, Б. Димитров
очевидно не е виждал изданието. Цитира Дуйчев – Архив за поселищни проучваия,за преводаческите
намерения на Левакович и Петър Богдан (наричан от него, както преди – от Ив. Дуйчев, „Бакшев"), но
развива и сюжет за обстоятелствата около превода: „Тогава Левакович отива в Кипровец, където се
срещас Бакшев. Там се задържа няколко месеца, работейки с Петър Богдан в библиотеката на
Кипровския манастир – сега пък двамата решават да издадат на латински „Житието на св. Петко
Търновска" от Патриарх Евтимий, което откриват в един от кирилските ръкописи, събрани от Петър
Богдан. Левакович прави латинския превод. Конгрегацията, разбира се, не издава превода, но Левакович
урежда отпечатването му в Актите на ордена на боландистите по-късно" (Димитров, Б., 1984, с. 29).
Според даденото от Б. Димитров, за Р. Левакович (който умира през 1650 г.) не е било проблем да
„уреди" отпечатването на превода през 1854 г. – 202 години след смъртта си! Очевидно е, че не това е
решението на загадката как текстът на превода е попаднал в томовете на отците боландисти. Тъй като те
са посочили и източника (венецианско издание от 1547 г.), очевидно е, че са имали достъп до документи,
а най-вероятно – до печатно издание, извършено приживе на Р. Левакович, което обаче засега не е
известно на съвременната наука. Този „сюжет" с намерения ръкопис, развит от Б. Димитров, се приема и
от Ив. Дуйчев, който обаче се позовава като на извор за данни за превода не на очевидно неизползвания
от българските историци том на Sancta Sanctorum, а на справочника на Франсоа Алкен (според
заглавието – варианта от 1969 г.: F. Halkin. Auctorium Bibliothecae hagiographiae graecae, Bruxelles, Société
des Bolandistes, 1969), но с непълни библиографски данни;а също и на на П. Колендич, с библиографски

62

данни (Колендиħ, с. 73,бел. 63). Без да е виждал превода (както споменах, в изданиетоясно е упоменато,
че оригиналът на житието е от печатнакнига, а не – от ръкопис), Ив. Дуйчев пише за преводача
Р.Левакович: „Така, той можал благодарение на съдействието насвоя български приятел да се запознае с
един славянски ръкопис, в който открил съставеното от последния патриархна средновековна България
Евтимий Търновски (...).Откритият житиен паметник заинтересумал много живо хърватския духовник,
който направил превод на латинскиезик, предложил го на учените отци боландисти в Брюксел ите
наистина го поместили в прочутите „Деяния на светците" (Acta SS) под 14 октомври. И така, благодарение
на сътрудничеството на софийския католически архиепископ Петър Богдан и хърватския просветител
Рафаил (sic!) Левакович, едно от главните агиографски произведения на големия средновековен
български писател станало достъпнона западния католически свят― (Дуйчев 1986, с. 59) Много е
любопитно да се съпоставят старобългарския текст (в среднобългарската му редакция, както е в сборника
на Б. Вукович) с латинския превод, но тук ще се огранича само с наблюдения върху първия пасаж:
Издание на Божидар Вукович: Свѣтлѣишїе сльн`ца прѣподѡбные паметь Петкы, аще подробну тоѥ
сьповѣми житиїе,дѣнїа же и хожденїа,иже ради Христовилюбве подьѥть. Нь ктоубо тоѥ почестиизречеть
дѣанїа же и чюдеса, ктоблагодѣнїаи заступлѥнїа прѣдстательства, ижевь Епїватохь, иже вь Тракїи,
Трьновѣ же и Мисїи и Дал`матїи, нетьчїю же нь и повьселѥн`нѣи тоѥ ѡбрѣштеши ѡбносимоиме Многа
убо и дльга будеть w прѣподwбнѣи сеи повѣсть и нашьумь кь сеи по лѣпотѣ не довлеѥть сьповѣдати.
Превод на Рафаел Левакович: Vita S. Parasceves,Auctore Euthymio primateBulgariaeInterprete P. F.
PaphaelLevakovich,Ordinus MinorumSole apporevit splendidor venera-bilis memoria Parascevae, si
vitaerationem gestaque ac peregrina-tiones ejusdem, quae Christiamore suscepit, minutim enarraverimus. Sed
quis vel ex parteacta miraculaque ejus affari poterit? Quis benefacia, protectioneset patrocinia, quae in Thracia
Ternovique et in Mesia et in Dalmatia praestitit, poterit recencere? Nonsolum autem per has provincias, sed per
universum orbem hujusinvenies circumferri nomen. Multaitaque et longa de Sanctahac erit nobis historia, atque
sen-sus noster omnem elegantur nonsufficit enarrare.
В превода на Р. Левакович се вижда корелацията между старобългарските и латинските означения
на европейския християнски концептуален апарат, напр. стб. житиѥ - лат. vita живот; жанр биографично
съчинение‘; стб. дѣанїа - лат. gesta; стб. хожденїа - лат. peregrinationes; стб. благодѣанїа – лат. benefacia;
стб. заступлѥнїа – лат. protectiones; стб. прѣдстательства – лат. patrocinia, стб. вьселѥн`нѣа - лат.
universus orbis и т. н.
Особено важно в християнската култура заема понятието „amor Christi“ което е ключов концепт в
християнска етика и философия и стълб на християнския светоглед – среща се още в началото на
прочутата раннохристиянска песен (смята се, че музиката е възникнала преди Х век, но текстът е много
по-ранен и е от времето преди разделението на църквата), който е химн на западното християнство: Ubi
caritas e vera, Deus ibi est. / Congregavit nos in unum Christi amor. По превода на Р. Левакович откриваме
старобългарското съответствие на латинския израз Christi amor, който обозначава идентичния
общохристиянски концепт – номинативната форма на израза е Христова любы. Защо Рафаел Левакович е
превел творбата на Патриарх Евтимий на латински език? Той не е имал много голям избор какво да
преведе. Вече се изясни, че той е използвал като източник на оригиналния текст книгата „Сборник за
пътници", издадена за първи път от Божидар Вукович през 1519/1520 година, където засега са установени
само две творби на старобългарски автори.
Левакович работи в период, през който Ватиканът проявява много голям интерес към езиковия
проблемна славяните, с оглед на пропагандата (разпространението) на западното християнство на юг и
на изток. От края на ХVІ в. по своеобразен начин се възстановява Кирило-Методиевият въпрос за избор
на език на славянската католическа меса и на славянската книжнина. Смята се, че св. Йероним е създал
глаголическото писмо, а св. Кирил – кирилското (поради което кирилицата е наричана и с името на св.
Кирил, каквато е и практиката и до днес – тя има своите корени в старите възгледина европейския учен
свят). Затова Р. Левакович е един от тружениците на делото да се създаде обща форма на книжовенезик,
която да обслужва както всички южни, така и източните славяни. Интересът му към старобългарската
книжнина е свързан с тези негови усилия, защото езикът на старобългарската книжнина успешно е
изпълнявал тази роля.
Защо точно св. Петка е православнята светица, чиито образ се радва на особена популярност? Тя
е и първата българска светица, чиито лик е отпечатан в книга: някои от екземпляритена „Сборник за
пътници" (от 1519/1520 г.) са украсени с ръчно оцветявани гравюри и към текста на житието е приложен и
ликътна светицата (в екземпляра, пазен в НБКМ, това изображение липсва, тъй като книгата не е в пълен
вид, но разполагам с фотокопие на екземпляра от библиотеката „Светозар Маркович", където ликът е
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запазен). Св. Петка не е мъченица, получила ореола на светостта в резултат на изтезания. Нейният
подвиг се състои в праведния й живот. Ж. Льо Гоф (срв. изданието от 1991) пише, че в „Legenda Aurea"
(през ХІІІ век) вече се дава предпочитание на преживения живот пред чудесата. Очевидно и голямата
популярност на света Петка е свързана с факта, че нейният подвиг се изразява изключително в
благочестив живот. В тома на Acta Sanctorum, в който е публикувано Житието на св. Петка на латински
език, се дават широки разяснения и сведения по историята на България. Източникът им основно е
кореспонденцията на българския цар Калоян с Ватикана, която наскоро преди това е издадена. Това е
несъмнен принос в средата на 19 век да се актуализира въпросът за българската държавност в средите
на западното християнство и несъмнено има значение за възстановяване на българския народ в
семейството на свободните европейски народи.
1.2. ПЪРВИЯТ ЮЖНОСЛАВЯНСКИ БУКВАР И ФОНОЛОГИЯ НА ЧЕТЕНЕТО
През 1597 г. във Венеция монахът Сава издава първото букварче за православните южнославянски
деца. То съдържа списък на буквите, таблици за обучение по четене, списък на буквите с техните имена,
молитви и накрая – списък на буквите с цифровото им значение.
А. Списък на буквите. Изброени са 38 букви, като е изписан само един ер: тук той е Ь.
Б. Таблици за упражнения по четене чрез силабиране. Те съдържат редове от срички, всяка от
които имаконсонантно начало (писано чрез буквите за означение наконстонанти /групи от консонанти,
общо – 24. Всеки ред съдържа по 6 срички:
БА БЕ БИ БО БУ БЬ
ВА ВЕ ВИ ВО ВУ ВЬ
ГА ГЕ ГИ ГО ГУ ГЬ
ДА ДЕ ДИ ДО ДУ ДЬ
ЖА ЖЕ ЖИ ЖО ЖУ ЖЬ
SА SЕ SИ SО SУ SЬ
ЗА ЗЕ ЗИ ЗО ЗУ ЗЬ
КА КЕ КИ КО КУ КЬ
ЛА ЛЕ ЛИ ЛО ЛУ ЛЬ
МА МЕ МИ МО МУ МЬ
НА НЕ НИ НО НУ НЬ
ПА ПЕ ПИ ПО ПУ ПЬ
РА РЕ РИ РО РУ РЬ
СА СЕ СИ СО СУ СЬ
ТА ТЕ ТИ ТО ТУ ТЬ
ѲА ѲЕ ѲИ ѲО ѲУ ѲЬ
ФА ФЕ ФИ ФО ФУ ФЬ
ХА ХЕ ХИ ХО ХУ ХЬ
А Е И О У Ь
ЦА ЦЕ ЦИ ЦО ЦУ ЦЬ
ЧА ЧЕ ЧИ ЧО ЧУ ЧЬ
ША ШЕ ШИ ШО ШУ ШЬ
ЩА ЩЕ ЩИ ЩО ЩУ ЩЬ
ѮА ѮЕ ѮИ ѮО ѮУ Ѯь
Обучението по четене чрез силабиране вероятно ехарактерно за епохата, в която е отпечатено
букварчето. Подобно представяне (но и с други комбинации на вокали и консонанти) откриваме и в едно
полско букварче, издаденопрез 1611 г. в Краков в печатницата на Якуб Зибенайхер
(Jakub Siebeneicher, 1557–1604), от което засега е обявен единствен запазен екземпляр във фонда
на Националната библиотека в София. Това букварче има заглавието „Dladziatek. Nauka czytania pisma
polskie". Ето началото на аналогичната таблица в него:
Ba be bi bo bu
Ca ce ci co cu
Da de di do du
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Fa fe fi fo fu…
Няма съмнение, че въпросните упражнения в силабиране са свързани с определена методика на
ограмотяване, характерна за епохата, която е била свързана с пеене. В случая обаче изключително важна
страна на букварчето на монаха Сава е, че то е на практика единственият източник, който ни дава
известна информация за това, как са били четени писмените текстове на православните южни славяни
през ХV и ХVІ век. Както се вижда от примерите, специфична звукова стойност са имали шест букви, с
които са се отбелязвали вокали: а, е, и, о,
ъ, ь. Това е изключително важно свидетелство за шестчленна вокална система, в която се включва
и ерова гласна. При упражненията за силабиране еровата гласна еписана само с ь, но в текстовете за
упражнения на определениместа се пише и ъ, напр.
Аминъ (стр. 8). Високият книжен стилна епохата се е свързван с изговора на 6 вокала, с ерова
гласна, на мястото на етимологични ерове. Рефлексът на Ѫ обаче е У (Ѫ > У), казано условно –
без оглед на произходана тази гласна.
В. Текстове за четене.
Текстовете за четене са молитви, като за молитвата „Отче наш" (л. 8) може ведната да се каже, че
е идентична по език и правопис с текста на молитвата, включен в „Сборник за пътници" на Б. Вукович
(л.21 от екземпляра в Белград). Тук още веднъж се вижда основополагащата роля на този сборник за
делото на всички венециански издатели на книги за православните южниславяни през ХVІ век.
1.3. СЪДБАТА НА ЮЖНОСЛАВЯНСКИТЕ ПЕЧАТНИ КНИГИ
За съдбата на южнославянските печатни книги може да се съди по следния сюжет. През 2001
година имах възможностда работя в библиотеката на Рилския манастир68, където попаднах на една много
рядка книга – „Подражание на Христа" на Тома Кемпийски, преведена от латински на среднобългарски от
Орест (Фиерие) Настурел, брат на Елена, съпругата на влашкия войвода Матей Басараб. Книгата е
отпечатена през 1647 г. в Дялския манастир и се пази в Рилския манастир под сигнатура С-820.
Без да засягам тук обемистата тема за издадените в Румъния печатни книги на среднобългарски
език, ще отбележа, че екземпляр от същото фундаментално християнско съчинение в превода на
Настурел се пази и в Хилендарската библиотека (срв. Хилендарац, 1997с. 145)69. Забелязах, че при
подвързването на книгата са използвани изписани страници за подложка и с разрешението на
манастирските власти го заснех. Оказаха се няколко нарязани листа от кирилски ръкопис (които се
надявам да публикувам) и доста голямо количество нарязани листове от луксозното печатно издание на
Триод посни Стафана от Скадра, отпечатен през 1571 г. във Венеция от ВиченцоВукович.
Южнославянските печатни книги, създавани насреднобългарски език, са били измествани от идващите
новикниги, издавани в изгряващата звезда на славянскатакнижовност –
Русия, които са различни в езиково отношение: представят късната руска редакция на
старобългарския език, известна с означението "черковнославянски език". Старите книги са станали
ненужни и старомодни. Така се прекъсва удивителната история на южнославянската печатна книга на
политически поробените православни славяни, която е и удивително слабо изследвана (и поради
обемността на материала), въпреки усилията преди всичко на плеяда сръбски учени с отлични резултати
в тази област.

2. КИРИЛИЦАТА В РИМ
2.1. ДВЕТЕ АЗБУКИ И НАЗВАНИЯТА ИМ:„ЙЕРОНИМИАНА" И „КИРИЛИАНА"
За което изказвам сърдечната си благодарност към Елена Тачева и към покойната Анна-Мария Черешарова.
В науката са изнасяни данни, че хърватинът Бартол Кашич (BartolKašić) също е превел книгата De Imitatione Christi на
Тома Кемпински (Thomas a Kempis). Този превод под заглавието Piismo od nasledovanya бил отпечатен в Рим през 1641 година.
Според Carlos Sommervogel(Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, Bruxelles-Paris, Vol. IV, 1893, st.937), преводът на Кашич е имал
още две издания (1645. i 1654.), също – във Венеция (Стипчевич 2008,стр. 291).
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С развитието на книгопечатането като специфична
културна индустрия в Европа се появяват сборници съсс
песимени на различни писмени системи, с които се записват
езици от Европа и другите континенти. Включват се и двете
славянски азбуки – глаголицата и кирилицата, защото и на двете
азбуки има развито книгопечатане. Фиксират се иназвания за
двете азбуки – интересен факт, от който става ясно, че
названията „глаголица" и „кирилица" имат европейски произход и
са свързани с определена научна (макар и несъстоятелна)
теория, според която изобретател на глаголицата е св. Йероним,
а на кирилицата – св. Кирил. Най-ранното издание с включени
спесимени на глаголица и кирилица, което ми е известно, е
книгата на френския историк, астроном, любител на езиците,
дипломат, кабалист (както и много други учени от това време) и
енциклопедист Гийом Постел (Guillaume Postel) от 1538. Постел
(1510–1581) е прекарал известно време и в двореца на
Сюлейман Великолепни в Цариград като преводач на френския
пратеник към Портата. Книгата, която публикува Постел, има
заглавието ― Linguarum duodecim characteribus differentium
alphabetum. Introductio, ac legend moduslonge facil-imus.
Linguarum nomina sequens proxime pagella osseret.
Книгата съдържа статии върху езиците и не само
азбучен, но и езиков спесимен (някъде това е молитвата
„Отче наш",някъде "Canticum Simeonis" – т.е. химна
„Ныне отпущаеши", Лука 2:29-32 според синодалния
превод). Този химн е използван за представяне на езика
хинди.
За арменския език е даден текстна „Аве, Мария" и
т. н.). За описанието на „буквите" се използва
класификация, която е в основата и на съвременната
фонетична терминология. При описанието на еврейския
език например „буквите" [за съгласните] са
класифицирани според органа
(„инструмента"),
посредством който се получават, на gutturals, palati,
dentium, lingvae, labiorum (т. е. на гутурални, палатални,
дентални, лингвални и лабиални). Г. Постел е
представил глаголицата под името "Hieronymiana vel
Illyrica" - т. е. представя я с названията „йеронимица" или
пък „илирица". За славянските езици притози автор
липсват езикови образци.
Любопитно, но съвършено ограничено е
представена кирилицата, за която Г. Постел има много
оскъдни познания. Той я е представил като „сръбска
азбука".
2.2. ДЖАМБАТИСТА ПАЛАТИНО
Използването и представянето на кирилицата в Рим става,както е установил Жозе Руискар (1979),
чрез два различни кирилски шрифта: на Джовани Батиста Палатино и на Робер Гранжон. „Абагар" се
печати с шрифта на Гранжон, но шрифтът на Палатино също е добре документиран. През 1545 г. в Рим
Джовани Батиста Палатино (Giovanni Battista Palatino,1515–1575 г.) отпечатва второто издание от книгата
си Libro Nouvo (Libro nel qual s'insegna a scrivere ognisorte lettera, antica et moderna...), в която представя 29
азбучни системи, и дава и някои разяснения към тях. Това второ издание е допълнено с двете славянски
азбуки – глаголицата и кирилицата. Представянето е ценно, защото хвърля светлина върху произхода на
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названието „кирилица" (без да е единствен източник за изясняването на това название), дава някои
обяснения за произхода на отделни букви (според мнението на Палатино), а особено важно е, че дава и
някакви свои впечатления за „илирийския" език.
В този източник глаголицата е наречена с името „буквица“ (buchuizza). Макар да не е дал образци
от славянски език, Палатино е изложил информацията за двете азбуки, която е имал: „E ‘Da sapere che gli
Illirici Popoli, o‘uerò Schiauoni, hannodue sorti d‘Alfabeti, & quelle prouincie, lequali sono piu uersol‘Oriente, si
ser uono di quello che è similial Greco, delquale fuAutore Cirillo, et di qui lo chiamano Chiurilizza, l‘altre
Prouincie,lequali sono piu verso il mezzo giorno, ò verso l‘Occidête, si seruono di quе llo, delquale fu Autore
Santo Hieronimo, et lo hiamanoBuchuitzza, ilquale Alfabeto è dissimile à tutti glialtri del mõdo. Ethaucte à sapere,
che il parlar del Volgo, é quello proprio col qualcontinuemente dicano i loro offitij, & tutti Popoli intendono,
comeintendian noi il Volgar nostro, è
amplissimo di Vocaboli, madifficilissimo à
proferire à chi non è nudrito da putto fra
loro, & nehanno Messali, Breuiarij, & Offitij
della
nostra
Donna,
&
anco
laBiblia.Palatinus scribebat Romæ. M.D.
XXXXV. [Знае се, че илирските народи
или истинските славяни имат два вида
азбуки, в тези провинции, които са
повече на изток, се използва тази, която
е подобна на гръцката, на която автор е
Кирил и по когото се нарича кирилица,
другите провинции, които са повече на
юг, се ползват от тази, на която автор е
свети Йероним и я наричат буквица.
Тази азбука не прилича на никоя друга в
света. И също се знае, че тя се говори от
простолюдието, което постоянно се
казва от техните духовници, и целият
народ го разбира, както и ние разбираме
нашето простолюдие;най-богато е откъм
думи, но най-трудно за произношение за
този, който не е отгледан от малък сред
тях, и така има месали, бревиарии и
служби за Богородица; също и Библията.
Писа Палатино в Рим, 1545.]
Названието
„Буквица"
за
глаголицата е използвано и от Мавро
Орбини, който в книгата си дава и
образци от текстове на кирилица и глаголица За изработването на тази азбука Палатино е преписал
кирилския надпис от гроба на босненската кралица Блажена Катерина Котроманович (внучка на
българския цар Иван Страцимир), починала в Рим през 1487 г. (в изданието от 1545 г. Палатино е
възпроизвел и надгробния надпис (днес в църквата „Санта Мария де Арачели, Santa Maria de Aracoeli,
надписът не е налице, но свидетелството в книгата на Дж. Палатино заслужава доверие).
2.3. ШРИФТ НА РОБЕР ГРАНЖОН
Папа Григорий ХІІІ (според документите, изследвани от Ж. Руискар), проявил намерение да
създаде печатница, която да издава и кирилски книги. Във връзка с това към него с писмо от Венеция се
обърнал Викентий Вукович, с предложението той да създаде такава печатница в град Анкона, но това не
се възприело (Руискар, op. cit., S. 53). След това бил привлечен венецианецът Доменико База, който през
1578 г. създал в Рим печатница. В същата година папата извиква от Лион прочутия гравьор Робер
Гранжон и към средата на 1582 г. той създава спесимен на кирилските букви. Той дава дълго означение
на азбуката, чиито шрифт е изработил: Illyrici characteres quibus Servia, Bulgaria, Vallachia, Moldavia et
Moscovia, et multiae aliae regions utuntur (Илирийски букви, които използват Сърбия, България, Влахия,
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Молдавия и Московия и много други региони‘). В резултат на това кирилските букви получават и в Италия
съкратеното (но не отговарящо) название „сръбски" (serviani) (Руискар, с. 54; на с. 57 е поместено и
факсимиле), което използват и българите от ХVІІ век, получили образованието си в Италия.
През 1583 г. с шрифта е отпечатена първата книга. Ж. Руискар смята, че именно това издание е
причината Рим да се откаже от предложението на княз Василий Острожки да изпратив Рим печатар, който
да извърши промени в шрифта (който, по негово
мнение, не е бил подходящ за Русия и
Московия70):"Причината Рим да се откаже да
възприеме предложенията на Антонио Посевино и
на Острогския дук била, че от май 1581 г. един
каноник от Зара, Симеон Будинич, се заелда
преведе на славянски език Катехизиса на йезуита
Петър Канизий. Този превод бил завършенн през
ноември следната година, а през май /.../ "готов за
отпечатване” с кирилица. Катехизисът бил
отпечатан предз септември 1583 г.. Някои
екземпляри имат на титулната си страница герба
на Григорий ХІІІ и печатен текст с похвала за Рим,
името на База и датата 1583 г.; други екземпляри
на титулната си страница имат само образа на
Богородица.(Руискар 1979, с.55). Две известни
книги са отпечатани с шрифта на Р.Гранжон.
Едната е превод на Катехизиса на Петър Канизий,
направен от Симеон Будинич.За Римокатолическата църква първият официален
Катехизис е подготвен от Тридентския събор и е
публикуван през 1566 (Catechismus Romanus или
Катехизис на Пий V). Той е предназначен главно
за свещеници и учители и запазва нормативния си авторитет до края на ХХ век, когато е утвърденнов
Римски катехизис. За по-широка аудитория обаче и преди това са публикувани Катехизиси. През 1555-58
немският йезуит Петер Канизий (канонизиран за светец и провъзгласен за Учителна църквата от папа Пий
VІ през 1925 г.) публикува SummaDoctrinae Christianae на немски и латински език и този труд бива
преведен от С. Будинич. Смята се, че ролята на този Катехизъм в борбата с Реформацията е много
голяма. Симеон (Шимун или още Шиме) Будинич (Задар, към 1530–1600) е известен и като автор на
светска поезия на чакавски диалект. През 1581 г. отива в Рим. Преводът, който публикува, е под
заглавието „Сумма наука карстиjанског" Втората книга е с автор Джироламо Панорамино. Преведена е
под заглавието „Изповедаоник" и е издадена на „босненски език" в Рим през 1630 г. Давам образец от
заглавната страница на тази книга,отпечатана със същия шрифт, с който е отпечатана и
книгата„Абагар―. Вижда се, че печатницата е разполагала с редица букви, които Филип Станиславов не е
използвал, което показва, че не е имал полиграфични проблеми и не е използвал много отбуквите по
други причини.
3. ПЪРВА КНИГА, "ПОДАРЕНА“ ОТ АВТОРА Й НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД
През ХVІ и ХVІІ век дейците на католическата църква проявяват силно изявен интерес към езиците
по света, който напоследък се проучва интензивно от т.нар. „мисионерска лингвистика“, който води до
създаването на описания на редица езици на народи от Азия и Новия свят. Езикови въпроси на
християнска Европа също придобиват особена актуалност, което се отразява в теорията на езика. Още
знаменитият трактат на Данте Алигиера „De vulgari eloquentia" (написан малко след 1305 година)
разграничава диалекта от езика като явления с различен ранг – „диалект" е „език" на по-ниско равнище, а
в Италия се говорят 14 диалекта, групирани според това, дали се говорят на изток или на запад от
70 Ж. Руискар е привел и данни за мнението на княз Василий Острожки за шрифта, с който по-късно е отпечатена книгата
„Абагар", според което буквите са подходящи „за власите и за молдавците, както и за другите народи, които са по-близо до
Сърбия и Славония, но не и за Русияи Московия" (Op. cit., p. 55).
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веригата на Апенините (Хюлен 2001,с. 217-218). В Англия подобно теоретическо разграничаване между
езика и диалекта прави Роджър Бейкън (1214-1294) (Ibidem).
3.1. ЛАТИНСКА И УНИВЕРСИТЕТСКА ОБРАЗОВАНОСТ ПРЕЗ ХVІІ ВЕК
През ХVІІ век обликът на българската култура се определя от нейния елит, състоящ се в огромната
си част от българи католици. Те са първите българи, които, благодарение на издръжката на римските
папи, са получили европейско образование и достъп до европейските университети. Вероятно първият
българин, завършил университет, е Илия Маринов (подписвал се като Elias Marini, който, по данни на
свидетелите в информативния процес, воден в Рим за назначаването му като софийски епископ през юни
1624 г., изнесени от Ив.Дуйчев втруда му върху историята на Софийската католическа архиепископия
през ХVІІ век71, е учил право в университета "Sapientia" в Рим някъде малко след 1600 година. Когато в
българската наука се съберат имената на първите българи, възпитаници на европейските университети,
вероятно на първо място ще се запише името на Илия Маринов, а следващите имена отново ще са на
българи от ХVІІ век от средите на българските католици.
Българските католици от ХVІІ век са създали значително по обем писмено творчество, част от
което е отпечатено (Петър Богдан Бакшич е публикувал две книги, а вероятно – и трета, която обаче не е
запазена72, а Филип Станиславов е отпечатал следната малка книга, която е нарекъл „Абагар".
Съществена част от писменото наследство на българските католици представляват техните доклади,
които са на латински или на италиански език, голяма част от които са събрани и обнародвани още на
времето от Еузебиус Ферменджин73.
За периода на ХVІІ век и в българските земи латинският език се оказва „език на елита", в каквато
роля той е и в други земи на Централна и Източна Европа, което напоследък се проучва от полски
учени74. По правило обаче българският принос в латиноезичния корпус на централно- и
източноевропейски текстове не се взема предвид от изследователите, макар че за културната история на
българите той има немалко значение.
Тъй като Реформацията въвежда новите европейски езици в ролята на езици на християнския култ,
католическата църква препотвърждава своя възглед за особения статут на езиците на писанието, но
изложения на християнското учение се правят и на други езици. За целта в Рим към „Конгрегацията за
пропаганда на вярата“ печатницата се снабдява с различни графични шрифтове, включително – и
кирилски (до тогава кирилски книги са издавани само във Венеция), а гравюрите за украса на изданията
се използват нееднократно.
В издадената през 1651 г. книга „Абагар" първата страница е с гравюрата „Коронацията на Светата
Дева", която е използвана и за други издания. Б. Райков сочи, че „в книгата на задарския католически
архиепископ Матия Караман (1700–1760), озаглавена: „Букварь славенскїи писмены препо‘добнагѡ
Кvрiлла славѧномъ епископа напечатанъ" и издадена от Конгрегацията през 1738 г. с паралелен кирилски
и глаголически текст, е използвана като встъпителна гравюрата «Коронясването на Богородица» от
Станиславовия „Абагар" (Райков 1979, с. 33).
Същата тази гравюра обаче по-късно, през 1786 година,е използвана и в началните страници на
изданието на „Dotrina Cristiana" на Роберто Белармино, с паралелен етиопски, италиански и арабски текст.
Тази книга има означение на място, година и печатница: „Roma, MDCCLXXXVI, Nella Stamparia del-la Sag.
Congr. De Propaganda Fide"). Тъй като „Абагар" е издаден без означение на печатница, използвам
наличието на една и съща гравюра в началото на двете други издания като едно от доказателствата, че
именно Комитетът за пропаганда на вярата издава и нашата книга, а дървената дъска за отпечатване на
гравюрата е част от инвентара на печатницата.
За кирилски книги са изработени другите гравюри в „Абагар" (с изключениена гравюрата „Св. Кирил
и св. Атанасий", надписът на която е на гръцки) и дали са създадени специално за нашата книга „Абагар"
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Ив. Дуйчев. Ив. Дуйчев. Софийската католишка архиепископия през ХVІІ век. Изучаване и документи. София, 1939, с.

13.
72 Meditationes S. Bonauenturae. To jest Bogogliubna Razmiscglianya OdOtaystva Odkupglienya Coviçanskoga. Prenesena.V
yezik Slovinski trudomP.O.F. Petra Bogdana Baksisha custoda Bulgariae, Roma, MDCXXXVIII[1638]; Blagaskroviste nebesko. Marie
Divicze mayke Boxie, Romae, MDCXLIII [1643]. Третата книга на автора е върху историята на България и българската католическа
църква и е на „опростен латински", според свидетелството на автора, но досега от нея не е открит екземпляр.
73 E. Fermendţin. Acta Bulgariae ecclesiastica ab a. 1565 usque a. 1799. Zagrabiae, 1887.
74 (срв. например Jerzi Axer (red), Łacyna jako ęzyk elit, Warsaw, 2004;Jerzi Axer. Latin as the language of the elites. – Camoenae
Hungaricae 2(2005).
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може да се установи само, след като се направи съпоставка с другите две кирилски книги, издадени преди
това от Конгрегацията. За гравюрата с гръцки надпис може да се каже определено, че е създадена за
украса на гръцки книги. Гръцката колегия в Рим се е казвала „Св. Атанасий"75.
Византийската католическа черква (по източен обред) чества св. Кирил и св. Атанасий заедно с
православната на 18 януари, докато католиците по западен обред празнуват св. Атанасий на 2 май.
„Абагар" е издание, което, освен че не съдържа никакви означения за печатница, не е снабдено и с
обичайното разрешение на папската цензура за неговото отпечатване (датировката и мястото на
отпечатването са въз основа наданните от текста на Филип Станиславов и приведения по-горе аргумент с
началната гравюра).
Обяснението е следното: през 1634 г. папа Урбан VІІІ дава на Антонио Ренцо – мисионер за
Белград – пълномощия да издава книги на католически автори без означение на автор, град и печатница
(imprimendi ac edendilibros catholicorum, tacito nomine auctoris, loci aut typographi et etreliquorum, non
obstante Concilium Tridentino (Arch. S. Congr. Deprop. Fide, Miscellanea-informationum, lib. 135, fol. 137. Цит.
по Радонич 1949, с. 9). Мисионерът е получил позволение и да чете еретични книги ― ad effectum
confutandi. Обясненията, че книгата не съдържа означение на печатница, тъй като „никополският епископ
обаче е преминал допустимата от Конгрегацията граница" (Райков с.27), не отговарят на действителното
положение.
Адресат на книгата не са само ограничените среди на българските павликяни (наричани от някои
автори дори „новопокръстените павликяни" (напр. Райков 1979, с. 31), а българският народ (този въпрос
ще бъде разгледан отделно). Книгата „Абагар" се вписва успешно в традицията на българската
християнска литература както по своето съдържание, така и по своя език. Необикновено популярна по
своето време, тя не разпространява „апокрифи" (каквото е общото впечатление на редица от авторите), а
популяризира основни християнски текстове. В езиково отношение тя използва старобългарското ядро на
християнската лексика, обогатено с терминология на далматинските и полските католици и с някои
авторски неологизми на Филип Станиславов.
3.2. ЖАНР НА „АБАГАР"
Замисълът на Ф. Станиславов е даден в заключителния текст, който е метатекст на книгата. В него
се обособяват четири различни елемента, които по различен начин осветяват книгата.
1.1. Разгърнато сравнение с „пчела" на съставителя, коетое традиционно за българската поезия и
за първи път се открива в стихотворната Похвала на цар Симеон от Симеоновия сборник, стих 10-20
(привеждам текста по реконструкцията на Куйо Куев (Куев 1986):
10. Iaже акы бъчела любодѣльна
11. Съ вьсisкааго цвѣта пьсанию
12. Събьравъ акы въ ѥдинъ сътъ
13. Въ вельмысльное срьдьце свое,
14. Проливаѥтъ акы стръдь сладъкъ
15. Изъ оустъ своихъ прѣдъ боляры
16. На въразоумѣоумѣни тѣхъ мысльмъ
Текстът на Филип Станиславов сравнява съставителя с „пчела, която от различно и благодиханно
цвете сбира мед и восък" – така Ф. Станиславов…“ Нако пселаω (д) расликω,и благωднханиω цветнне
сбира мет, и вωсак сице, Филип Станислаωвф ωд велике Бльгарие Бискуп, сабра и свади ω(д) раслики
Гниги Сбети ωтци сабωрниωви Абагар и хариза своωиемą Nарода Балгарском да при себе носень,на
местω силни мошти.“
Сравняването на съставителя с „пчела" е похват, който се среща и в руската литература, в житието
на Аврамий Смоленски - руски паметник от ХІІІ в., в който Аврамий е описван катопочитател на Ефрем
Сирин и Йоан Златоуст: „И кормимъ словомъ божиимъ, яко дѣло любивая пчела, вся цвѣты облѣтающи и
75 To educate the clergy of these Greeks Gregory XIII founded in 1577 atRome the Greek College of S. Atanasio, which served
also for the Greek Catholics of the East and for the Ruthenians, until a special college wasinstituted for the latter purpose by Leo XIII.
Among the alumni of S. Atanasiow as the celebrated Leo Allatius. Another Greek ecclesiastical college wasfounded at Palermo in 1715 by
P. Giorgio Guzzetta, founder of an oratory of St.Philip Neri among the Greek clergy. At Fermo the seminary of SS. Pietro ePaolo existed
from 1663, erected by the Propaganda to supply priests forAlbania. It was suppressed in 1746.
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сладкую собѣ пищу приносящи и готовящи, тако же и вся отъ всѣх избирая и списая ово своею рукою, ово
многыми писци“ (Памятники литературы ДревнейРуси. XIII век. М., 1981, стр. 72).
От Похвалата на цар Симеон идва сравнението на съставителя с пчела, а източник на образа е
вероятно Ефрем Сирин, който в „Деветдесет глави за праведния живот“, 36,сравнява читателя с „мъдра
пчела“: „Если пользуешься чтением, то ищи не разительного только и витиеватого, и не на этомо
станавливай свое внимание; иначе бес самоугодия поразит сердце твое. Но как мудрая пчела собирает с
цветов мед, так и тычрез чтение приобретай врачевства для души…“ (Преподобный Ефрем Сирин.
Беседы об отношении Церкви к христианам, Оправой жизни девяносто глав. Гл. 36).
В сравнението, така, както го откриваме в дватабългарски текста и в руския текст, компарандумът е
антологистът, съставителят, създателят на книгата. При Ефрем Сирин компарандумът е читателят,
получателят на писменотослово, който събира за себе си и който става своеобразна „личност антология", която проявява себе си в подбора.
Поразително е, че „трудолюбивата пчела на българската поезия" се появявава в Похвалата на цар
Симеон през ІХ век, а през ХVІІ тя се открива отново в печатната книга на католическия епископ Филип
Станиславов.
1. 2. Втори момент е легитимацията на автора – Филип Станùславов, „од Велике Булгарие бискуп"
(епископ). През ХVІІ век България не съществува на географските карти и това продължава и през
следващото столетие: в края на ХVІІІ век. Йохан Готфрид Хердер отбелязва като любопитен факта, че все
още има една турска провинция, която се казва България. България обаче съществува в плановете на
Свещената римска империя и в пълната титулатура на императора през ХVІІ век севключва и титлата Rex
Bulgariae. Например, Фердинанд ІІ Ferdinand II (1578–1637) е титулуван „Фердинанд ІІ, с Божията милост
император на Свещената римска империя, Август, крална Германия, крал на Унгария, Бохемия,
Далмация, Хърватия,Славония, Рама, Сърбия, Галиция, Лодомерия, Кумания, България, ерцхерцог на
Австрия, херцог на Бургундия, Брабант, Щирия, Каринтия, Карниола, маркграф на Моравия, херцог на
Люксембург, на Горна и Долна Силезия, на Вуртембург и Тек, принц на Швабия, граф на Хабсбург, Тирол,
Кибург и Горица, маркиз на Свещената римска империя, Бурговия, Горна и Долна Лужица...“
(http://en.wikipedia. org/wiki/ Holy_Roman_Emperor).
Вероятно първият от императорите, който е включил титлата Rex Bulgariae, е Сигизмунд
(коронясан през 1433 год.), т. е. след завладяването на българските земи от турците. (ЖВ. Не е така,
титлата идва с краткото владеене на Видин от унгарците по времето на Иван Страцимир.)
Това създава политическа обстановка за изграждане у българския интелектуален елит (през ХVІІ
век това са преди всичко католическите епископи) на известно самочувствие. С реализация на плановете
на Римската курия се възстановяватстарите български християнски архиепископии, вече като
католически: Софийска, Охридска, Марцианополска арихиепископия (Марцианополската или Преславска
се възстановява по данни на Патриарх Евтимий, към творчествотона когото има изявен интерес – той
става известен в определени среди в Западна Европа, негова творба е преведена на латински език и след
време – издадена). По-нататък Филип Станиславов, при датирането на своята книга, сочи и „ва време
Цара нашега Нбрахима", защото реалността е такава.
1.3. Трети момент е указването на адресата на книгата:„Филип Станнислаωвф (...) хариsа
сьвωиемъ Nарωду Балгарскωму, да при себе нωсенъ, на местω силни мωшти".
Разпространено е схващането, че Филип Станиславов е създал „Абагар" за павликяните (които
дори не са всички от българските католици – ядро на католицизма в българските земие бил чипровският
район). Както прякото указание на Станиславов, така и съставът на сборника, а също така – и жанрът,
сочат за адресат българския народ, който е християнски.
1.4. Четвърти момент е насочването към жанра на книгата: „да при себе нωсенъ, на местω силни
мωшти". Книгата, както ще се види от описаното й съдържание, включва основните християнски молитви.
Това й придава, кактопише първо В. Пундев, а после и Я. Йеркова, характер на rituale compendiosum
(Йеркова 1978, с. 68). Същевременно, тя има характер и на амулет и се свързва с развита южнославянска
традиция на „абагарите" – текстови амулети. Така, както е издадена (на равни самостоятелни листове, с
текст само отедната страна), тя може да се разделя на части и да се носи не като свитък, а като една
страница, което е предпоставка за по-широкото й разпространение. Западната църква не смята носенето
на текстови амулети,базирани на verba divina, за нарушение, следвайки Томас Аквински (1225? – 1274). В
Summa Theologiae (pt. 2, Vol. 40) той се обявява против астрологичните талисмани, но позволява текстови
талисмани, основани на християнски текстове – „ Отче наш" или други текстове, стига това да се прави с
истинско християнско посвещаване. Не се допускат демонични инвокации, непознати имена, странни
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думи, букви и символи, различни от кръста. Според Томас Аквински, амулетите не действат с вътрешната
сила на думите. Но християните могат да ги носяткато емблеми на вяра и преданост, като се надяват на
Божията защита (без да я осигуряват) (срв. Скемър 2006, с. 37). Дон Скемър, който издаде първото
изследване в света върхутекстовите амулети, отбелязва: „ By the end of the Middle Ages, textual amulets
were no longer a pagan survival but rather a widespread practice that flourished at the heart of Christian society”
(p. 73).
Същият автор пише, че участниците в Третия кръстоносен поход (1189 – 1192) от армията на
Ричард Лъвското сърце са носели около шията си „бреве" или „шедула" – текстов амулет с имената на
Бога, изготвени вероятно от духовниците, които са придружавали войските (с. 109).
Става дума за имена, транслитерирани от еврейски или гръцки (от типа Адонай, Емануел, Месия),
божествени атрибути, думи, изречени от Христос или обикновени латински думи в християнски смисъл:
via, vita, verbum etc. (Ibid., p. 112). В „Абагар" на Филип Станиславов се съдържат и текстове с Божиите
имена и имената на Св. Богородица. В текстовите амулети, неясно кога, севключват и основните
християнски молитви – „Отче наш", „Аве, Мария", веруюто и т.н., каквато (най-общо казано) е и практиката
в „Абагар".
За това, че самите духовни лица са изготвялихристиянски текстови амулети, свидетелства
коментаторът на Дантевата „Божествена комедия" Бенвенуто да Имола, койтопрез 1373 г. с горчивина
разказва как Джовани Бокачо посетил бенедиктиското абатство в Монте Казино и там научил, че монасите
режат на парчета пергамента на безценни стари книги и ги продават като brevia (текстови амулети) на
жените (Скемър 2006, с. 129). Много е вероятно и „Абагар" на Филип Станиславов да е имал и същото
търговско предназначение, а със сигурност са го имали сръбските „абагари", чиито дъски за отпечатване
са запазени и които са коментирани в науката (срв.напр. Грицкат 1985, Иванова 1968, Райков 1979).
3.3. СЪДЪРЖАНИЕ НА „АБАГАР"
Тук ще бъде представено накратко съдържанието на книгата, като се внесат редица уточнения. Тя,
както е известно, се състои от 26 отделни текста (които имат различен произход). При представянето на
отделните текстове следвам номерацията, дадена им от Боян Пенев (Пенев 1976, с. 218–224), използвана
иот другите автори.
Първи текст: 1. Пωхвала цеастноωмъ Карсту и Трωици нераслацене.
Включва: формула от православната литургия в третата неделя на Великия пост, когато се
празнува кръстът. Тя е идентична с формулата (както и цялата литургия) в деня на Въздвижение на
Честния и Животворящ Кръст Господен (14 септември) и на 1 август - Разнасяне на честния кръст. В
съвременната практика на православната църква се въвежда така: „Неделя третия святых постов
поклонение празднуем честнаго и животворящаго Креста. И абие поем тропарь, глас 6: Кресту Твоему
покланяемся Владыко, и святое Воскресение Твое славим".
В практиката на католическата църква формулата е частот службата на Велики петък: Crucem tuam
adoramus, Domine, et sanctam Resurrectionem tuam Laudamus et glorificamus… В текста на „Абагар“
фигурира така: „Карстът своемъ цеастнωмъ поклагнаемω се владикω, и сие виетωм карштение пωиемω и
славимω“.
Както се вижда, лексиката следва традицията на славянската литургия с една съществена разлика,
характерна за идиолекта на Филип Станиславов: лексемата Resurrectum (Воскресение) е предадена като
Карштение (с фонетично четене съобразно приетата в „Абагар" правописна норма: кръштение). Така тя е
омоним на друг християнски термин от старобългарската традиция, което е заблуждавало досега
изследователите. Със значението `възкресение` тя е авторски неологизъм в „Абагар", който посвоята
вътрешна форма се свързва с традициите на българския език, а не – на латинския.
Следващият израз в текста е вариация по формула във вечерната молитва на православния
християнин, която всъвременна черковнославянска редакция има вида: „О, Пречестный и Животворящий
Кресте Господень! Помогай ми со святою Госпожею Девою Богородицею, и совсеми святыми во веки”.
В „Абагар" текстът е даден във вида: „Цаетни [вм. цаестни] и живωтъ твωрешти Карстепωмω sи
рабъ Божии.“
И така, първият текст в „Абагар" е колаж от два текста, характерни за източната православна
църква и представящи нейната християнска терминология. Филип Станиславов е внесъл някои
адаптации, от които най-важна е използването на лексема „кръщение" в (тук в значението `възкресение`).
Подобни адаптации са претърпели и повечето от другите текстове.
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Втори текст: 2. Сие имена Гωспωдни.
Текстът е заимстван от сборниците, издавани от фамилия Вукович във Венеция през ХVІ век, което
е установено отдавна. За първи път връзката между „Абагар" и сборниците, издавани от Божидар
Вукович, а впоследствие – и от сина му Виченцо Вукович през ХVІ век във Венеция, е отбелязана от
сръбския учен Никола Радойчич (1931 г.). Б. Райков (1979, с. 20-21), воден от желанието да намери
български извор на Филип Станиславов, добави към тях и изданието на Яков Крайков, известно като
„Часословец" (и което има за прототип изданието, известно като „Сборник за пътници", издадено за първи
път през 1519/1521 г. във Венеция от Б. Вукович и след това на няколко пъти преиздавано, включително и
като упоменатия „Часословец" на Я. Крайков. Ф. Станиславов вероятно е използвал същата венецианска
книга, която е послужила на Рафаел Левакович, за да извърши своя превод на житието на Св. Петка –
изданието на „Сборник за пътници", извършено от В. Вукович през 1547 г.
От текста, посветен на „Божиите имена" в сборника на Вукович, в „Абагар" е дадено извлечение –
само имената, без основанията в текста на Светото писание, откъдето са имената и тяхното обяснение
(както е при изданията на Вукович). Отпечатан е от Тихонравов (1863, т.2) сред апокрифните текстове по
руски ръкопис, от което е дало повод изобщо списъкът с Божиите имена да се смята за апокрифен текст.
Тези имена на Господа са обект на множество философски спекулации, както в европейската
латиноезична традиция, така и във византийската средновековна философия. Йоан Златоуст например
им е отделил внимание в своя „Беседа" (цитирам по руския превод): „Эти имена Он взял от меня, а те от
себя дал мне. Длячего он назвался путем? Для того, чтобы ты узнал, что черезНего мы восходим к Отцу.
Для чего назвался камнем? Чтобы тыпознал истинность и непоколебимость веры. Для чего назвался
основанием? Чтобы ты знал, что Он носит все. Для чего назвался конем? Чтобы ты знал, что на Нем мы
произрастаем. Почему назвался пастырем? Потому, что Он пасет нас. Почему назвался овцою? Потому,
что за нас он принес Себя в жертву и сделалсяочищением. Почему назвался жизнью? Потому, что
Онвоскресил нас, бывших мертвыми. Почему назвался светом?Потому, что избавил нас от тьмы. Почему
назвался мышцею?Потому, что Он единосущен Отцу. Почему назвался словом?Потому, что Он родился
от Отца: как мое слово происходит измоей души, так и Сын родился, от Отца. Почему назвался
одеянием? Потому, что я облекся в Него, крестившись. Почемуназвался трапезою? Потому, что я вкушаю
Его, причащаясь тайн. Почему назвался домом? Потому, что я живу в Нем. Почему,назвался обителью?
Потому, что мы делаем храмом Его. Почему назвался женихом? Потому, что Он избрал меня Себе в
невесты.Почему назвался непорочным? Потому, что принял меня – деву.Почему назвался Владыкою?
Потому, что я – раба Его" (Йоан Златоуст).
Българските католици през ХVІІ век се отнасят към францисканския орден на Малките братя (Ordo
Fratrum Minorum) – единственият, който остава на Балканите в земите, завладени от турците; който е дал
на Европа Бонавентура, Роджър Бейкън, Уилям Окамски, Франсоа Рабле и много други. Сред тях е и
знаменитият оксфордски мислител Йоанес Дънс Скот (1265?-1308), добре познат на българските
францисканци – Петър Богдан Бакшич го споменава в своите релации.
При все че Филип Станиславов не е от този орден, без съмнение и той е образован в духа на
писанията на светите отци на Запада. В „Трактат върху Бога като първи принцип" (TRACTATUS DE PRIMO
PRINCIPIO), 1.2. Дънс Скот разглежда името на Господа, което смята за особено важно: „Господи, Боже
наш, когато Мойсей, Твоят слуга, се обърна към Тебе, истинния учител, за да да провъзгласи на
Израеловите синове Твоето име, Ти, като знаеше какво може да разбере разумът на смъртните за Тебе,
отговори „Аз съм този, който съм", като разкри своето благословено име. Ти си истинското Битие, ти си
цялостното Битие"(Името и съобщено в Изход 3,14).
В „Абагар“ на Филип Станиславов това Божие „име" е предадено като „Аз иесам еже иесамъ. Този
втори текст от„Абагар" е фонетична и правописна адаптация на текст отсборниците на Вукович, към които
е прибавен от ФилипСтаниславов заключителният текст: „Гωспωди Исъ Карсте пωмωsи рабъ бωжиjи
исцелие иą ωд недуги не ини". Този текст ни показва как Филип Станиславов съчетава езиков елементи от
различни традиции. Архаични, водещи къмкласическото старобългарско наследство, са формите
„Гωспωди‖(вм. Господине, както е в практиката на хърватските католици) и „пωмωsи". Формата Исą карсте
е името на Исус Христос във вокатив, използвано от далматинските католици (в списъка с Божиите имена
преди това имаме Исъ с Хлеб небески и Христос (sic!), защото източникът им са сборниците на Вукович).
„Раба Божииа" граматически се тълкува като именна група за означение на жена (по-нататък в другите
текстове се съчетава с лични имена на жени), което е интересна особеност. Именната група „недуги не
ини" е в общ падеж (номинатив), което е следване на норма на говоримия език.
Трети текст: 3.А се имена присветие Бωгорωдици.
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Този текст е компилативен. Първите 51 имена са от сборниците на Вукович и следват езиково
старобългарската традиция. След това се появяват черти, характерни за далматинските католици.
В католическата литургична практика, в т.нар. кратка служба на блажената дева Мария (за която се
смята, че към ХІV век е практикувана от всички западни християни), се включват две литании – Литанията
на Блажената Дева и Литанията от Лорето – в които се изброяват седемдесет и девет католически имена
на Дева Мария. Те обаче са само част от многобройните „титли" – имена на девата, с които светата дева
е била назовавана през вековете в католическата практика. В среднобългарска езикова форма някои от
тези инвокации са включени и в сборника на Вукович, което показва, че са не са били чужди и на
православните южни славяни. Фактът, че на руска почва са обявени за „апокрифни" само подчертава
културната специфика на православните южни славяни, които през ХVІ и ХVІІ век все още са свързани с
по-силни културни връзки с европейския запад. Така че още в сборника на Вукович „имената на пресвета
Богородица" са част от европейската християнска традиция и Филип Станиславов ги е включил в „Абагар"
като заети от този сборник, но е допълнил списъка с инвокации от познатата му католическа литургийна
практика, като вероятно ги е превел от латински език. Почитта към дева Мария (Марианският култ) е
представена широко в западното християнство и през ХVІ век се утвърждава текстът на т.нар. Литания от
Лорето (Лоретанска литания, официално утвърдена през 1587 година от папа Сикст V), за която се смята,
че е вдъхновена от Богородичния акатист. Трябва да се напомни, че в Лорето се е намирал Илирийският
колеж, в който са получавали образование и българчета. След Богородичното име Дом Божи (от списъка
в сборника на Вукович), Филип Станиславов е добавил в списъка някои Мариини имена, упоменавани в
Литанията от Лорето (някои – в характерния за него конспективен стил):
Лоретанска литания: Speculum justitiae, Causa nostrae latitiae, Vas spirituale, Turris davidica, Stella
matutina, Auxilium Christianorum, Regina angelorum, Refugium peccatorum, Salus infirmorum.
Абагар: ѡгледалω Правде, зроце наше радости, Съд духовни, Цаерквω Салωмωнωва, Звездо и
ꙋтаргниа, Деннице верна, утешение Христианωм, Царица Херубинωм и Серафинωм, и васех Небесниех
сил, Раздꙋмωтꙋжнием Спасение немоштним.
Четвърти текст: 4. Епистωлиа Абагара Цара писание Карстъ Господъ нашемъ.
Това е най-пространният текст, който има три части:
1.Извлечение от текста в сборниците на Вукович.
2. Извлечение отсъщия текст в друга редакция.
3. Авторска проповед на Филип Станиславов за силата на словото.
Характерно е, че в извлечението от Абгаровата история липсва онази част на текста, която не се
приема от официалната църква – писменият отговор на Исус Христос до Абгар, който, съобразно
легендата, донася изцеление. Представено е самописмото на самия Абагар до Исус Христос.
Авторската проповед на Филип Станиславов развиваидеята, че словото е истинският целител, а
случаят с Абгар е даден като един пример за човек, който иска Христовата реч, за да се изцели.
Пети текст: 5. Молитва за недъге рецет Пωп, даскалили дъхωмник над болника молит се сице.
Стихотворна молитва с възможен хърватски прототип,който засега не ни се удаде да издирим.
Шести текст: 6. Мωлитва за Цаерквъ светъ Божиiцете се на васаку време.
Този текст е разработен от Филип Станиславов по план,зададен от изискванията на католическата
литургия. Включени са задължителните елементи на молитвата: за светия Отец (папата), за кардиналите,
за епископите, за нашия диоцез, за духовниците, за мисионерите, за вярващите (т.нар. VІІ интенция), след
което – от VІІІ интенция – за добрите пастири;за преследваните, за невярващите, за лошите католици, за
разкаянитето на грешниците, за чуждестранните мисии, занашите училища и за децата. Текстът е
авторски, дава представаза идиолекта на Филип Станиславов и се нуждае от по-подробно изследване,
като за целта ще бъде разделен на частите, от които есъставен и които, както се каза, са задължителни,
но развитиетоим е дело на конкретен проповедник, в случая – на Филип Станиславов.
За светата църква: Пѡмѡлимѡ се придрага Братиѡ за Цаеркве светьий Бѡжие ради...
За папата:Пѡмѡлимѡ се иѡште и за блаженѡгаѠца Папу нашегѡ да и нега Бѡг и Гѡспѡд наш
кѡи нега избра и пѡстави на престѡл Бискупски да увлада Цаеркву свету и крепи Нарѡди забрани Бѡжи...
За еретиците:А и пѡмѡлемѡсе и да Иеретике иѡдметнике, Калвине, и Лутере, да и гних Бѡги
Гѡспѡд наш и сбави ѡд заблиудениа…
Седми текст: 7. Мωлитва на цасъмарли.
Латинска молитва за умиращ. Включена е (в друг латински превод) в Rituale Romanum на
хърватския автор Бартол Кашич, но преводът на Филип Станиславов е независим от него. Още М.
Попруженко изказва мнение, че Ф. Станиславов е използвал превода на Б. Кашич (Попруженко 1905, с.
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248). Няма никакви основания да се предполага, че Филип Станиславов е използвал този превод:
текстуална съпоставка ще покаже точно обратното, а Филип Станиславов е владеел латински не по-зле от
Бартол Кашич и е превеждал направо от латински.
Осми текст: 8. Мωлитва када дꙋша испалти или истело ислази мωли се Пωпсице.
Превод от латински на ФилипСтаниславов. Я. Йеркова (Йеркова 1978, с. 62-63) сравняватекста на
двете версии – у Кашич и у Станиславов – и убедително показва независимия характер на версията у
Станиславов.
Девети текст: 9. Молитва за Пътника.
Терминът Пąтник е свободен превод на латинското viaticum - последно причестяване, буквално
`упътване`. Става дума за упътване на душата на умиращия, който и на народен език в българския се
нарича `пътник`. Не ни е известен прототипът, но несъмнено тук Ф. Станиславов предава латинска
молитва.
Десети текст: 10. Мωлитва за васека пωтреба.
Молитва с някои източнославянски езикови елементи.
Единайсети текст: 11. Молитва за жени неплωдни.
Както установява Я. Йеркова, това е по-особен превод на латинската молитва ― Pro tollenda
sterilitate mulieris et soboleimpetranda (Ibidem, с. 64-65).
Дванайсети текст: 12. Мωлитва за свеsана Мъжа и Жена ωд Сωтωне царрие, или магие, ωблецет
се Пωп у рухω Цаеркωвнω, и стави Петрахил на шие сьвои, рецет мωлитва кωиа следи.
Превод на латинска молитва (установено от Йеркова, с.66 – 67).
Тринайсети текст. 13. Следи друга Мωлитва за царрие за везе Диавωлске силна иест Мωлитва сиа.
Превод на форма на латинска молитва (Йеркова, с. 67).
Четиринайсети текст: 14. Следит Пωп и цатет Мωлитва сие за Жене бесцедне.
Превод на форма на латинска молитва (Йеркова, с. 65).
Петнайсети текст: 15. Мωлитва или Песан въ ωиникаи предωвитника Исъ Карста не Саблωм,
Мацем, Штитωм ни Оръшем, негω самω тешкием карстωм, пωдлωжи власти и гωсподстꙋва и Сωтωнска
расблюдениа.
Молитва „Отче наш“ (което веднага е било забелязано отпочти всички изследователи). Текстът
показва формата, в която ебила произнасяна молитвата от българските католици през ХVІІ век. Има
изразена старобългарска основа и особености на чипровския диалект.
Шестнайсети текст: 16. Мωлитва при светωи Бωгωродици ва сакωие време и час чате се и мωлет
се сиче.
Молитвата „Радуй се, дево" (Ave, Maria), във вида, вкойто е била произнасяна от българските
католици през ХVІІвек. Заедно с „Отче наш", при специална подредба на изричанията, тя образува т.нар.
Розариум и се изговаря с броеницата, което е сравнително нова християнска практика при
католиците.
Седемнайсети текст: 17. Мωлитва, БлагωслωвитеБωга негωве дарбе ради.
Това е извлечение от Песента на тримата отроци (Данаил 3:57-87). Идентифицира се за първи път
в от Илиева (2010). За ХVІІ век това е важен текст за католическата църква, тъй като някои от
протестантските църкви го изваждат от Писанието поради факта, че оригиналът има само гръцка версия.
Осемнайсети текст: 18. Мωлитва славити Бωга,негωве дарбе ради.
Както е отбелязвано от М. Попруженко 1905 (с. 253) и след него – Б. Пенев 1976 (с. 224), това е
извлечение от псалм 148. Авторите обаче неправилно смятат за извлечение от псалмаи предходния
текст, който действително прилича на него по своя космически дух. Версията на Ф. Станиславов няма
нищо общо спревода на Бартол Кашич (с. 355 на Rituale Romanum), както може да се види от паралелните
текстове по-нататък.
Деветнайсети текст: 19. Мωлитва хфалит Бωга беспрестанка в зло, и дωбро.
Установено е (Попруженко; Пенев), че това е вариант намолитвата „Тебе Бога хвалим /Te Deum
laudamus.
Двайсети текст: 20. Мωлитва кωги тъжи душа.
Б. Пенев пише: „Съответства на нашата молитва „Величить душа моя Господа" (с. 224). Латинската
версия е известна като Magnificat anima mea Dominum или само като „Magnificat". Текстът е взет от Лука 1:
46-55, където го изговаря Света Богородица.
Двайсет и първи текст: 21. Мωлитва да цлωвек слави Бωга.
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Б. Пенев отбелязва: „Съответства на нашата молитва „Слава вишних в Богу" (с. 224). Това е
превод от латинския текстна Gloria major – химн на Троицата, който от V век е интегрална част от месата.
Началните думи са от Лука 2:14 – ангели вестяват раждането на Спасителя. Текстът на Станиславов
съдържа редица старобългаризми, но като цяло е удивително близък до чипровския диалект.
Двайсет и втори текст: 22. Мωлитва да цатет се надбωлника.
Жанрово е близък до литанията. Съдържа изброяване на светци с вероятно по-свободен характер.
Този ред на изброяванията няма съотвестсвие в Rituale Romanum на Б. Кашич. Както нееднократно е
отбелязвано, в този текст обръщението към първомъченик Стефан го титулува като „защитник" и
„бранител" на българската земя.
Двайсет и трети текст. 23. Мωлитва да цатет се када глава бωлит.
Стихотворна молитва. Засега не ни е известен източник.
Двайсет и четвърти текст. 24. Мωлитва за бетешнωгаωд све хꙋда немωштагω мωли се Пωп сице.
Този текст е изключително интересен. Досега тойединодушно е определян като апокрифен
(подобни по руски ръкописи са отпечатени у Тихонравов ІІ, с. 357-358). Той е изграден върху подробно
изброяване на части на човешкото тяло, от които трябва да се изгонят болестите. Подобен текст обаче е
включен и в Rituale Romanum на Б.Кашич, свързан е с ритуал на помазване и изброяване на частите на
тялото (с. 79-80). Следователно, тук е отразена канонична практика на западното християнство.
В мое изследване върху „облажаванията" като момент при Климент Охридски и Патриарх Евтимий
(Илиева 2011) тълкувам „блажа" като `помазвам` и извеждам ритуала и поетическата формула от добре
позната индоевропейска формула. Привеждам и материал от фолклорни баения (едното е от Чипровци,
другото – също е от Северозападна България, но разполагам с текстове и от други райони, както и от
райони на Сърбия). Независимо от произхода и разпространението на формулата, фактът, че тя е
представена в римокатолическата обредност изключва всякакво тълкуване на текста като „апокрифен"
(макар че е попаднал в събранията на руските учени).
Двайсет и пети текст: 25. [Послеслов на ФилипСтаниславов].
Този послеслов е съставен от Филип Станиславов и вече беше разгледан в началото на нашия
преглед.
Двайсет и шести текст: 26. [Буквено означение М. Б. З.М. Г. (Молите Бога за мене грешнаго)].
Заключение.
Анализът на текстовете, както и поставянето му в контекста на културата на западното
християнство, показват, че „Абагар" на Филип Станиславов е типично произведение на масовата култура
на християнските народи. То е създадено от високо образования епископ Филип Станиславов според
неговата преценка за културните нужди на българина от неговото време. Българските католически
епископи са най-образованите българи през ХVІІ век и сред тях са първите българи, които са получили
университетско образование. Вероятно първият университетски българин е Илия Маринов (Elias Marini),
който, по данни на свидетелите в информативния процес, воден в Рим за назначаването му като
софийски епископ през юни 1624 г.,изнесени от Ив. Дуйчев (Дуйчев 1939, с. 13), е учил право в
университета "Sapientia" в Рим някъде малко след 1600 година. Когато в българската наука се съберат
имената на първите българи, възпитаници на европейските университети, вероятнона първо място ще се
запише името на Илия Маринов. Съществува едно свидетелство от западната част на южнославянския
свят, че католическите свещеници са снабдявали с молитвени амулети даже приелите исляма босненци,
като при това са изписвали на латински текстове систорията за Абагар. Още през 1906 г. Чиро Трухелка
съобщаваза намерен закопан свитък, грижливо завит и подпечатен с восък(което много е затруднило
разчитането на текста), в който са изписани мюсюлмански имена и текст от писмото на Исус до цар Абгар
на латински език, записан с кирилски букви (Трухелка 1906; цитирано и у Колендич 1927, с. 78). Това
свидетелство на д-р Трухелка по-нататък не се използва в трудовете върхуюжнославянските „Абагари",
макар че то е важно дори с огледна това, че в текста, обнародван от Трухелка, името на едеския цар е
предавано като „Абагарно", което е близко до предаванетона името в текста на Филип Станиславов.
Трухелка е издал текста на оригинала (само кирилиця от тип, наречен от него „босанчица" – название,
което Трухелка е въвел в научно обръщение и което от някои автори се използва и днес, а следтова е
приложил и своя транслитерация, при която е предал латинския тект с латиница). В началото на текста се
изброяват имена на мюсюлмани, които са се обърнали към католическия свещеник за помощ:
„..Паjазитовь, Мустафивь и Хамзинь и Даутовь и Касумовь и Хасановь и Перхатовь и МезутовьМехмедовь
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и Чепрћихь и Паjазитовь, Хусеиновь, Рамадановь, Алинь Jагуповь, Алаузовь Хасановь и Перхатовь и
Чат... чића и Муратовь и Перхатовь, Касумовь, Jунузовь Велинь, Jахинь..."
Следва оглавлението „Молитва от треска и от грома и от беса и от града", а непоследствено след
това следва „писмото на Абгар", което, ако се съди по текста, Христос е съставил на латински език с
кирилски букви (предавам текста така, както го е транслитерирал на латиница Трухелка): „Сиjа словеса
Христось своjемь рукомь записа некому цару на Еросулиму что гласе Езусь beatus es rex Abagarono qui me
non vidis(t)i… et in me crederevuisti: multi enim sunt qui me viderunt et in me credere nolueruntmisisti ad me ut
venire a… sedem modo quia oportet meimplere, adque missus sum post(o)quam autem as(c)endo in c(o)elum
mi(n)tamad te unum de dis(c)ipulis meis nomine Tadeum qui infirmitate tua…benediccio mea. Christus vincit,
Christus regnat, Hristus imperat. AveChriste tetragramatton Alfa et… san(c)tam conta… am (h)onorem deo et
patrie liberacionem. Dixit Dominus ex Bazan: convertam in inprofundum maris. Verbum caro factum et (h)abitavit
in (no)bis etvidimus gloriam Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Maria Maria Maria Maria мати Христова (Трухелка
1906, с. 358).
Следват молитви на народен сръбски (с. 359), които между другото съдържат иимената на
дяволите.
„Абагар" на Филип Станиславов щастливо съчетава качествата на богослужебна книга (с адресат:
немногобройното католическо свещеничество) с качествата на ориентирания към най-широки обществени
слоеве, включително – на неграмотните българи – текстов амулет, емблема на християнска
принадлежност. Той реактивира църковната обредност набългарски език и приобщава към вечното
християнско божествено слово бедните българи от ХVІІ век – българския народ.
3.4. ПСАЛМ 148: ТЕКСТ ПРИ БОЖИДАР ВУКОВИЧ И ПРИ ФИЛИП СТАНИСЛАВОВ
През 1978 г. Божидар Райков76 сочи 15 известни нанауката запазени екземпляри от книгата,
намиращи се в различни европейски библиотеки. В моята работа в Университетската библиотека
„Светозар Маркович" в Белград попаднах на още един (вече – шестнайсети) екземпляр, за който
съобщавам, под сигнатура Р 2290, а на гърба на първия лист има стара сигнатура П бр. 58.091, с
известнотосъдържание, като всеки от петте големи листа е сгънатпоотделно, с текста от вътрешната
страна. В литературата върху „Абагар“ са сочени връзки нанегови текстове с две други книги на южните
славяни:изданието на православния християнин Божидар Вукович,наречено от Ст. Новакович „Сборник за
пътници"77 (според К. Мано-Зиси второто (разширено) издание е от 1520 г.78) и „Римски ритуал" на
католика Бартол Кашич от 1640 г., издаден в Рим. Още М. Попруженко79 (който има заслугата
заидентификация на голяма част от текстовете на „Абагар",приета по-късно и от Б. Пенев80), Ф.
Станиславов е използвализданието на Б. Вукович за текстовете, в които се избраяватБожиите имена,
имената на Богородица и писмото на цар Абгар до Исус Христос, което в подробности доуточнявам с
допълнения в друга своя работа81. Оказа се, че още един текстот Сборника на Б. Вукович има паралел с
„Абагар": псалм 148, за който не ми е известно да е бил описван досега като включен в сборника. Той ще
бъде съпоставен с варианта, включен от Филип Станиславов.
148 псалм по латинския текст, в предаването на Бартол Кашич и в според текста на „Абагар":
Латински: Laudate Dominum de caelislaudate eum inexcelsis omnes angeli eiusomnes virtutes eius solet
lunaomnes stellaeet lumen caeli caelorumet aqua quae supercaelum est ..quia ipse dixit etfacta sunt
ipsemandavit et creatasunt Statuit ea insaeculum et insaeculum saeculi praeceptum posuitet non praeteribit
LaudateDominum de terradracones et omnesabyssi Ignis grando nixglacies spiritusprocellarum quaefaciunt
verbum eius Montes et omnescolles ligna fructifera et omnescedri Bestiaeet universa pecoraserpentes etvolucres
pinnatae Reges terraeet omnes populiprincipeset omnes iudicesterrae uvenes etvirginessenes cumiunioribus
laudentnomen Domini Quia exaltatumest nomen eiussolius Confessio eiussuper caelum etterram et exaltabit
cornu populi suihymnus omnibussanctis eius filiisIsrael populo ad propinquanti sibi Alleluia.
76 Б. Райков. Предговор към „Абагар" на Филип Станиславов (фототипно издание, представено от Божидар Райков).
София, 1979, с. 24-25.
77 St. Novaković. Apokrifi izštampanih zbornika Boţidara Vukovića,„Starine" 1884, knj. XVI.
78 К. Мано – Зиси. Зборнике за путнике Божидара Вуковића. Р.Вуjошевић и др. (ред.). Штампарска и књижевна дјелатност
Божидара Вуковића Подгоричанина. Радови са научног скупа. Титоград, 1986.
79 М. Попруженко. «Абагар»: (Из истории возрождения болгарского народа) В: Изв. ОРЯС. 1905. Т. 10. Кн. 4.
80 Б. Пенев. История на новата българска литература. Т. І. София, 1976.
81 Л. Илиева. „Абагар“ на Филип Станиславов „Од Велике Булгарие бискуп“ (1651 г.) – културен и книжовно-езиков проект
на образован християнин, в: А. Стоилов (ред.),In Honorem Professoris Johannis Kotchev, Благоевград, 2011.
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Бартол Кашич: Hvàlite Gospodi nas nebesa sfi Angeli gnegovvisfæ kripposti gnegovvæ.Sunçe
Missecinna sfæ zviezdæ sfijtlost Yereye on rekào, Iucinillasuse Vstanov ithioihyeùvijke, u ùvik vijka Zapovidyeæ
stavvio, I nèchie mimòycchi. Hvàlite Gospodi nai za zemgliæ: Zmàài sfæ dubinæ. Ogagn graddi,sniegh, mraz,
duh od gromovina.Koya cinè rijc gnegovvu.Goræi sfæ glaviççæ:dærvà plodovitta, Isfi cedri,Xivinæ,I sfà kolika
skòtya: ω Zmiyæi ptiççæ peryattæ.Kragli od zemgliæi sfi pùçi:poglàviçe,I sfi sùççi odzemgliæ.Mladicchi, I dievçi,
stàrçi s‘mlàyhimi hvalili Imme Gospodinovo: yerèuzvisceno Imme gnegàsamoga.S povijdanye gnegovvo varh
nwbba, izemgliæ: i uz-Visioye roog pukasvoga.
Филип Станиславов: Славите Nебеса, Ангели, Мωшти, Салнце,Месец,Звезде,Светлωст,зашто он
пωвеле и стьворена биста ва веке рец стави, и немωминъ теи, Змеиωве Земласки, ωгагн, Снегове, Град,
Леед, Ламиа, Планине, Долине, ꙋвωштие Скωти, ωвце, Замгниа, и Птице фаркати, Царрие, Nароди,
Пωглавице,и Сꙋдалци, иСꙋдци Земалски ωтроцетаи стари хвалете име Гωспωда.
Включването на Псалм 148 в състава на „Абагар" стоивъв връзка с неговия характер на текстов
амулет (но той същоима и характер на на rituale compendiosum, което сочи Я.Йерков[а-Капалдо]82.
Амулетният му характер го вписва в развитата при южните славяни традиция на „абагарите" –
амулети, с текстове, които имат преки паралели с характерните за Западна Европа текстови амулети,
както вечебеше изяснено.
Същите „Имена на Бога", използвани в амулетите на кръстоносците, откриваме и състава на
„Абагар" (както впрочем и в Сборника на Вукович, а и в неговата нова редакция, издадена от българина
Яков Крайков през 1566 г.във Венеция).Ето текста на псалм 149, който е в сборника на Вукович, както е в
екземпляра, пазен в библиотеката „Светозар Маркович" в Белград: л. 41 V.:Хвалите Гасьнб хвалите ѥ
говъвышн хлалите (sic!) ѥго въси аггелы его. хвалитеѥго вьсе л. 42 силыѥго. хвалите ѥго хвалите ѥго
всезвѣзди и свѣть. хвалите ь, и вода иже прѣвыше ь да хвалеть име гнѥ.ꙋкоть рече и быше, ть повелѣи
сьздаше се. поставнꙋ вьвѣкь и вьвѣкьвѣка. Повелѣнїе положи и немимоидеть. хвалите гаѿ землѥ.
змыеве и все бездны. ѡгнь градь снѣгь голотьдхь боурнь, твореща слово его. горы и вьсе хльми.дрьва
плодоносна и вьси кедры. звѣрїе и вьси скоти.гады и птице пернаты. цьриїе земльсцїи,и вьси людїе. кнези
и вьси судїе. земльскыѥ. юноше и двы. старци съ юнотами. да вьсхвалеть име гнѥ. ꙋко вьзнесе иметого
единого . исповѣданїе ѥго на земли и на нби. и вьзнесеть рогь людїи своихь пѣснь всѣмь прѣпѡꙋнымьего
сномь ꙋслвомь, людемь приближающїим се имьꙋ На въпроса за използването на текстовете набиблейските
псалми като амулети при православнитехристияни се е спирал българският богослов Т. Тотев83. Следкато
сочи „Легенда за Авгар" (при Ф. Станиславов името е в западната му форма „Абагар" (Абгар), с друго
четене на гръцката буква „β", и упоменава, че текстът през Х век е бил преведен от книжовниците на
Симеоновия кръг в Преслав, той пише (с терминологията на българските православни богослови)
„Много пригодни за носене ато амулети се оказалиотрано някои текстове от книгата Псаломи на
Стария завет.Така според И. Ш. Шифман в редица псалми, които той разглежда само като произведения
на религиозната лирика, сеоткриват магически формули, призвани да избавят от различни видове беди
(тук Т. Тотев се позовава на Шифман,И. Ш. Вехтий Завет и его мир. Москва, 1987, с. 168
-169). Носенето на цели текстове на отделни псалми, включени в „моски" от кожа и плат или пък в
реликвиарни кръстове икутийки, се запазва и до наши дни. Специален интерес в товаотношение
представлява главният герой на нашумелия романна Б. Пастернак „Доктор Живаго‖, който носи като
апотропейцелия текст на Псалом 90―
. Тук ще набележа съпоставянето на текстовете, коитопредават Псалм 148 в Rituale Romanum на
Бартол Кашич (1640 г.), където той е на с. 355; Б. Вукович (Зборник запутнике, 1519/1520, л. 41 Verso –
л. 42 и Ф. Станиславов (1651 г.). От текстовете се вижда, че Ф. Станиславов прави най-големи
съкращения, а също и текстови промени. Латинският текст е даден за матрица, като за Б. Кашич и Ф.
Станиславовтой е и изходният текст (източникът на Б. Вукович не еуточнен, но той почти със сигурност не
е латински).Трите южнославянски текста са три различни версии ив никакъв случай не може да се твърди,
че най
- късното издание (на Ф. Станиславов) е повторение на някое от предишните. Същевременно,
възникват въпроси. Каква е връзката между текста на Псалм 148 в Сборник за пътници на Божидар
Вукович и традицията на превода на Псалтира – една от книгите, за коите се смята, че са били преведени
още от Константин Кирил? Не е ли налице връзка между превода наБ. Кашич и превода, който е включен
Op. cit., p. 58.
Т. Тотев. Реминисценция на стихове от псалом 67 в гръцки заклинателен надпис от Преслав – в: Попконстантинов, К.
(отг. Редактор). Studia protobulgarica et mediaevalia europensia. В чест на професор Веселин Бешевлиев. Университетско
издателство „Св. св. Кирил и Методий‖,Велико Търново, 1993, с. 196.
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в Сборника на Б.Вукович? На какво се дължат очевидните опити за разграничаване от другите преводи в
„Абагар" на Ф.Станиславов, който например използва израза Птице фаркати (срещу ptiççæ peryattæ при Б.
Кашич и птице пернаты при Б. Вукович в значението `volucres pinnatae`)? Обяснението за конкретния
случай е, че „хвъркати птици“ е узуален израз, характерен за българския народен език, но едвали всички
вариации в текста на „Абагар" се дължат на тазипричина. Точно тя обаче действа и в други случаи
откоментирания текст, като: лат. universa pecora – „Абагар": ωвце; лат. Spiritus procellarum (quae faciunt
verbum eius) – „Абагар": Ламиа (този случай е особено интересен, тъй като „ламята" е митологичен змей в
балканската митология,свързан с облаците и според вярването, гръмотевицата сепоражда при бой на
такива небесни дракони), но вариантът в „Абагар“ е отишъл много далече от изходното значение на
свещения текст. В други случаи обаче Ф. Станиславов преднамерено архаизира своя текст в сравнение с
това, което се открива вдвете други издания. Като пример ще посоча стъворена биста (срещу сьздаше се
(Вукович) и ucinilla suse (Кашич).
Необикновеният архаизъм на формата в „Абагар“ е както в двойственото число на старинния
сигматиченаорист, така и в страдателната конструкция с причастие.Трябва да се признае, че в някои
говори тази конструкция имапаралели до най-ново време: в записите на М. Цепенков (поприлепски
диалект) се срещат изрази от типа невиден бист се сторило и е възможно и Ф. Станиславов да е
познавалподобна архаична формула в жива говорна практика. Особен интерес представя лексиката,
свързана със социални институции. Латинското Reges Ф. Станиславов предава с Царрие, (и при Вукович
имаме Ц(а)рье), докато Б.Кашич съобразява термина с реалната практика на южните славяни (без
българите) и използва Kragli. Лат. omnes populi при Станиславов е Nароди, при Вукович - вьси людїе,
докато Кашич дава специфичното за хърватските автори sfi pùçi. Principes у Вукович е предадено с
традиционното кнези (макар и с германски произход, органично навлязло в основната славянска социална
терминология), докато Ф. Станиславов използва Пωглавице (също както и Кашич тук пише: poglàviçe). Лат.
omnes iudices terraeу Вукович е вьсе соудѥ земльскыѥ, у Б. Кашич - sfi sùççi od zemgliæ, Ф. Станиславов
пише Седалци, и Седци Земалски.
Вижда се, че Б. Кашич е използвал характерната за далматинския район и Дубровник италианска
по произходсинтактична конструкция са предлог od в значенията на италианския предлог de. Латинският
израз Iuvenes et virgines, senes cumiunioribus съдържа четири социални термина, които разграничават пол
и възраст, което е предадено от Вукович: Юноше ид(е)вы. Старци съ юнотами, а също и от Кашич:
Mladicchi, I dievçi, stàrçi s‟ mlàyhimi. Ф. Станиславов тук е направил съкращение – оставил е само
противопоставянето по възраст, като е използвал архаизъм за означаването на млади лица, а също е
променил иконструкцията: ωтроцета и стари.
Лат. laudent nomen Domini е поставяло пред южния славянин два проблема: за превод на
глаголната форма и за изразяване на посесивостта. У Вукович (едва ли от латински оригинал) намираме
да въсхвалеть име г(оспод)нь - императив на да- форма, редом с архаично изразяване на посесивност
чрез посесивно прилагателно. Б. Кашич дава интересна конструкция с деятелно причастие и също –
посесивно прилагателно, но от основа gopodin (схарактерното за практиката на хърватските католици
разширение на името gospodь със суфикс –in, което е преминало и при банатските българи): hvalili Imme
Gospodinovo. Ф. Станиславов е използвал синтетична императивна форма от новобългарски тип, но
изненадваща родителна форма на съществителното „Господ“ за изразяване на посесивност: хвалете име
Гωспωда. Това поставя въпроса за евентуално книжно влияние от страна на източни и западни славянски
езици, което има обяснение, като се имат предвид търсенията на епохата за обща езикова форма,
подходяща за мисионерски цели и сред източните славяни. Само ще засегна въпроса за абстрактната
лексика, тъй като анализираният текст съдържа и такъв материал. Лат. omnes virtutes eius е предадено от
Ф. Станиславов само като Мωшти, у Вукович намираме въси силы ѥго, Б. Кашич дава sfæ kripposti
gnegovvæ. Латинското абстрактно понятие virtus, virtutes (и наследилият го италиански застъпник) имат
утвърден преводв средите на южните славяни - католици: термина krjepost / kripost. Съчинението Fiore di
virtù e преведено за първи път през ХІV век (впоследствие - още) за хърватите под заглавие Cvjet od
krjeposti. Преводът на Ф. Станиславов (Мωшти) е интересен, защото съдържа специфичен рефлекс на
*gti>štь, който е едновременно и архаичен, и характерен за народните говори. Плуралната форма,
използвана от Станиславов, едовела до омонимия с друга форма от идиолекта на автора – Мωшти в
значението „reliques‘ (реликви)
3.5.ПОЛОНИЗМИТЕ В ЕЗИКА НА „АБАГАР"
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Всички автори, които са се спирали на въпроса за езика на „Абагар" (най-подробно въпросът е
изследван от Н.Иванова), сочат неговата зависимост от езика на хърватските католици. Разликата между
отделните автори е в начина, покойто си представят обема на тази зависимост. Книжовно-езиковата
концепция на Филип Станиславов е да се използват елементи от други славянски езици, които са
разбираеми за българина и които по някаква причина са сехаресали на самия Филип Станиславов. Това е
обяснението на факта, че в неговия текст се откриха и полонизми. Полонизми се откриват
в текста на „Молитва на цасꙋмарли", която е превод от латински.Този текст е твърде интересен със
съчетаването на различни източници на езикови черти, които трябва дапредставят езиково богатство, и
ще бъде приведен: Изиди дꙋшѡ карстианска ѡдѡвѡга света,ꙋиме Бѡгаѡца сꙋвемѡгꙋштагѡ,иꙋ име Христа
Сина Бѡжега живагѡ,
кои тебе ради мацен би, Ва име светагѡ Дꙋха, Кѡиꙋ тебеꙋлен биста,ꙋиме Ангели и Архангели,Ва име
Пѡглавице и Силности,ꙋиме Керубинѡф и Серафинѡф,Ва име Патриарх ѡвиех и Пр
ѡрѡкѡвиех,ą име Светиех Апѡстѡлѡф, и Евангелистѡвиех,ва имена свиех Маценикѡф, и
Спобедникѡф,ва имена свиех Калꙋгера и Пꙋстиниака,ва имена светиех Девице,и свиех Светиех и
Светицех Б
ѡжиех,данаска да бꙋдеꙋ мирꙋ и пѡкѡнꙋ местѡ и прибивалиште тꙋвѡие, дꙋм, ижа и кąкиа
тꙋвоиꙋ,ꙋсветѡмꙋ Сиѡнꙋ Исꙋкарстѡм Гѡспѡдинѡм нашием.Амин.
Формите Патриархѡвиех, Прѡрѡкѡвиех, Евангелистѡвиех представят лексеми, изразяващи важни
християнски термини. Те са плурални форми, образувани с окончанието -ov – ie (изходни номинативни
форми са съответно *патриарховие (патриарси),*пророковие (пророци), *евангелистовие (евангелисти)
при много срични съществителни от мъжки род, с пренесен от *u-кратки основи тематичен суфикс *u / ov.
Този слово изменителен модел (разширени по аналогия образования по *u-основи) е характерен за
полския език. В литания „До всички светци" (Do WszystkichŚwiętych), с текста на която разполагам от
сравнително късно издание (Полски църковни песни 1838), но която без съмнение има много по-ранен
произход, поне – като християнска терминология – се откриват следните форми (стр.352–353): Aniołowie
(плурална форма на Anioł ангел‘, образувана посредством флексия -owie). Archaniołowie (плурална форма
на Archanioł - архангел‘, образувана посредством флексия -owie).(Wszyscy święcy Aniołowie i Archaniołowie,
Módlcie się za nami) Apostołowie (плурална форма на Apostoł - апостол‘, образувана посредством флексия
-owie). Ewangelistowie (плурална форма на Ewangelist, образувана посредством флексия -owie).(Wszyszy
ŚŚ Apostołowie i Ewangelistowie, Módlcie się zanami). Młodziankowie (плурална форма на Młodzianek младенец‘, образувана посредством флексия -owie). (Wszyszy ŚŚ niewinni Młodziankowie, Módlcie się
zanami) Patriarchowie (плурална форма на Patriarch - патриарх‘, образувана посредством флексия owie).(Wszyszy ŚŚ Patriarchowie I Prorocy , Módlcie się zanami”). При Филип Станиславов, както се посочи,
се срещат формите Патриархwвиех, Прwрwкwвиех, Евангелистwвиех (акузативни). Неотразените (но
сигурни) номинативни форми *Патриарховие и * Евангелистwвие имат съответствие втекста на полската
литания. По отношение на *Прwрwкwвие обаче в приведения текст полската песен е съхранила постаринното плурално образование Prorocy, докато Филип Станиславов и тук е дал форма, образувана с
окончание -овие. Това може да е негово решение, а може да е използвал и вече готова форма, срещана в
някой полски текст. (ЖВ. дълбоко се съмнявам, виж във Врачансикя диалект подобните форми за мн.ч.
"бащеве" - бащи, "дедове" - деди.).
Появата на полонизми в текста на Абагара е напълно обяснима. Първо, в Рим (където Филип
Станиславов прекарва част от живота си като преводач в Свети Йеронимската колегия) са се срещали
дейци на католическата църква от цяла Европа и очевидно Филип Станиславов е имал контакти с полски
католици и се е запознал с полски текст на литания. Второ, книжовно-езиковата концепция на Филип
Станиславов включва използване на езикови форми, срещанив славянския свят. В приведения по-горе
текст например Станиславов уточнява въведеното означение на Светия Дух с определителния израз Кw
иą тебе ąлен биста. Формата биста очевидно се е схващала не като дуална (каквато е попроизход), а като
третолична сингуларна форма на аориста от áĽňè – в противен случай Станиславов би изпаднал в
напълно необоснована ерес, говорейки за Светия дух чрез форми в дуалис. Филип Станиславов я е
използвал по свои естетически съображения, а освен това вероятно я е познавал и по устен път – от
носители на чакавския говор, представен в Далмация,откъдето са много от неговите другари още от
Илирийския колеж, а впоследствие – и в Свети Йеронимския институт в Рим.
3.6. „АБАГАР" В ТВОРЧЕСТВОТО НА ФИЛИП СТАНИСЛАВОВ
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„Абагар" на Филип Станиславов е скромно издание, изцяло посветено на българския народ от
съответното време,което и изрично е указано от Станиславов в неговия послеслов. Но Филип
Станиславов като автор има и другиизяви (както другите образовани български автори-католици от ХVІІ
век, той е и латинист), и неговото книжовно делоследва да се проучи в пълен обем. Книжовният език
наюжните славяни през ХVІІ и ХVІІІ век напоследък привличавниманието на различни учени, а през ХVІІ
век се поставят имного въпроси на теорията и историята на славянските езици,които за католическата
черква са свързани с идеята заприобщаване на южните и източните славяни. „Абагар“ на Филип
Станиславов е образец за практическо приложение на книжовно-езикова концепция84. Тя включва
вписване втрадицията на южнославянската (и дори: на славянската)книжовност, но като се изрази
спецификата на българския език – както с отчитане на историята му, така и с отчитане на живата говорна
практика.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Идеята на тази книга е да се разкрие съществуването на българския език през мрачното за народа
ни време на ХVІ, ХVІІ и ХVІІІ век, като се погледне „отвън" - през погледа на европейската образованост,
във времето, в което се заражда европейският модернизъм. В хода на проучването се установиха редица
твърде неочаквани факти, които засягат както познанието за българския език в света на европейската
култура, така и неговите реализациив дискурси.
В първата глава се проучва появата на идеите, коитоводят до оформянето на компаративната
лингвистика в началотона ХІХ век. В този процес се натрупва емпиричен материал – познание за
световните езици, един от които е българският.
Във втората глава се проучват наченките на модерни дискурси при южните славяни, така, както те
са представени в познанието за тях.
В третата глава се разглеждат изявите на българския език, повлияни от една от най-характерните
черти на ранния модернизъм, означавана като Гутенбергова революция революцията в културната
комуникация, свързана с откриванетона книгопечатането.
1. Неочаквани резултати даде проучването на възгледите, които са довели до възникването на
компаративната лингвистикав началото на ХІХ век – начало, което се подготвя с натрупванена познания
за езиците, но и с натрупване на идеи. Установи се, че реалното начало на предисторията на
компаративната лингвистика полага чешкият учен Зигмунд Зелени (1497-1554), известен и като Зигмунд
Гелен, Сигизмунд Гелениус, който привежда няколко списъка от когнатни (и според съвременната
лингвистика) думи от езици, които съвременната лингвистика причислява към различни групи на
индоевропейското езиково семейство. Предпоставка за достигането на това откритие при Зигмунд Гелен е
неговото добро познаване на старогръцкия език. Може да се каже, че „откриването“ на старогръцкия език
в европейския Запад е изиграло за формирането на основните идеи на компаративната лингвистика - на
предварителния етап - тази роля, която по-късно ще изиграе запознаването на европейския научен свят
със санскрита.
Идеята за флексиите като база за сравнение между езиците с цел да се докаже тяхното родство се
среща за първи път при Теодор Библиандер (1509 – 1564). Ролята на Й. Ю. Скалигер в предисторията на
компаративната лингвистика е преувеличена: той само е формулирал в отчетлив вид и с терминологично
разграничаване добре известни факти, тъй като съществуването на „езиците "матрици" се е знаело, но не
е имало терминологично закрепване на това знание.
Българите редовно се сочат като един от славянските народи в трудовете, посветени на езикови
въпроси, но обикновено се твърди, че българите са наричани освен това и „расциани" (което би трябвало
да се отнася до сърбите). В сборниците с езикови образци (спесимени) с приетия в продължение на
84 Специално за Ф. Станиславов тя не се вписва изцяло в концепцията за илиризма, в рамките на която го изследва Н.
Иванова, Илирийският езикна южните славяни в българското книжовноезиково развитие през ХVІІ в.(Част ІІ)., в Годишник на
Софийския университет „Климент Охридски‖.Факултет по славянски филологии, 1985, кн. 2, с. 3 – 48. За ролята на т.нар.
„илирийски език" вж. например и St. Krasić. Pape i hrvatski književni jezik u XVII. stoljeću, Zagreb, 2004., където обаче авторът
приравнява вижданията за „илириския към идея за неговото тъждество с езика на хърватите. За търсенията върху произхода на
славянските азбуки вж. Кр.Станчев (U. Stančev. Barokni ilirizam I djelo Čirila I Metoda (O jednom nepubliciranom dokumentu Vatikanske
knjiţnice). U: Ante Gulin (ur.). Odnosihrvata I Bugara od X do XIX stoljeća, Zagreb, 2003, s. 53 – 66), където сеобнародва новооткрит от
автора документ.
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няколко века текст – „Отче наш" на съответния език – образец от българския език в труд на славянски
автор дава големият руски поет и драматург А. Сумароков през 1781г., катосе установи, че той е найизтъкнатият предшественик на компаративната лингвистика в Русия.
Най-големият филолог на ХVІІІ век – Л. Ервас и-Пандуро – отразява българския език и неговото
съществуване в две форми, което със съвременната терминология се изразява като диглосия. Едната
форма, според Ервас и-Пандуро, е била разпространена до Далмация, а другатае използвана от
населението в планините. Българският език като език на книжовното слово е бил известен в
православните среди на източните славяни, които са живеели в контакт с католическия свят (днешна
Украйна, Белорус, Литва). Българското съчинение „За осемте части на речта" е отпечатано във Вилно
през 1586 г. и полага началото на развитието на модерната филологическа практика (съставянетона
граматики за нови европейски езици).
Българска лексика е отразена в лексикографската практика, развита в тези земи.По отношение на
дискурсните изяви на българския език се установи, че в Кирхеровия сборник, издаден в Рим през 1652 г.
българският език не е отразен (както е смятал на времетохърватският академик Й. Бадалич), макар че
български реквизите представен в публикуваните текстове.
Но анализът показва, че в сборника са представяни не отделни езици, а отделни поетически
жанрове. Установи се, че са съществували поетически текстове с преходен характер между фолклорната
традиция и авторската поезия, с развит любовен дискурс.
В третата глава е разгледано печатното дело на южните славяни, което включва и едицията на
старобългарски текстове. Един от текстовете (на Патриарх Евтимий) е преведен и на латински език, което
е форма на оценка на европейско значение на старобългарски автор.
Български деца са можели да използвати кирилско букварче, издадено от монаха Сава във
Венеция през 1597 г., което е стъпка към модернизация на образованието.
Централно място в главата е отделено на изданието „Абагар" на Филип Станиславов (Рим, 1651 г.)
като на първа книга, предназначена специално за „българския народ" с автор, който се е легитимирал
като „епископ от Велика България" Установи се, че книгата няма „апокрифен" характер, а се вписва в
популярната европейска ученост от народен тип. Показа се, че книжовно-езиковата концепция на Филип
Станиславов е ориентирана към „матричния език" на славяните и включва и полски езикови елементи.
Откритите нови факти, свързани със съществуването на българския език и познанието за него, променят
представите че той е бил „забравен" в културния свят.
Ще отбележа обаче, че във филологическите трудове доста по-голямо място се отделя на
румънския език, който има несравнимо по-слаби книжовни изяви от българския език (отбелязването на
румънския език е изследвано и в специален труд на Е. Косериу през 1980). Това показва, че няма
абсолютна зависимост между книжовните изяви на езин език и неговото представяне във
филологическото познание на ранния европейски модернизъм.
Изследването набелязва някои нови хоризонти за изследванията върху българския език, които
досега са били скрити, а и – неподозирани.
Има данни, че българският език е представян в езикови колекции от типа Oratio Dominica (които ще
бъдат съобщени в бъдеща публикация). Надеждата е, че зад тях се крият още приятни изненади за
любознателния изследовател на езика.
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