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Аксиосферата „отношения между родители и деца“ 

в един средновековен юридически паметник 

           В съвременните медиевистични търсения на слависти от различни страни все 

по-активно и от различни гледни точки се говори за юридическия образец, влязъл в 

научно обращение под названията Номоканон на Котелерий, псевдо-Зонарин номоканон, 

псевдо-Зонара или Номоканон на Slavia Orthodoxa. В тези названия се използва различен 

алгоритъм за именуване, но целта е една – да се назове най-популярният устойчив 

църковноюридичес ки състав сред православното славянство на Балканите и в Русия, във 

влашките и молдовските княжества. Отговорите на въпроса защо именно този образец 

придобива толкова широко разпространение, са няколко, но сред тях един е безспорен: 

защото по своето съдържание покрива възможно най-широки тематични области от 

ежедневието на християните и създава мрежови релации между най-важните социални 

групи на средновековното общество. Във всички преписи на този номоканоничен сборник 

се откроява група правила за отношенията между родители и деца.  

          Първата микротекстова единица на тази тема е W родителеa ̌и„ о„ чдэa.̌ правило. 

Тя притежава две важни харкатеристики: опростен език с ясно дефинирани субекти и 

норми; съчетание между правнонаказателен, назидателно-възпитателен и катехитичен 

аспект. Първата се проявява в ексцерптите от или влиянието на авторитетни правни 

системи; втората проличава в изрази сентенции, които не съдържат нито епитимийни 

стойности, нито правни казуси в истинския смисъл на думата, а обличат юридическите 

норми в общовалидни морални императиви, например: изразът а„ще лиF ̌ родител·е гнэва©т 

с, н© закоOˇ не гнэвает с извежда върховенството на Божия закон – висш регулатор и 

въплъщение на съвършената справедливост; обидата на син към майка е заклеймена чрез 

народния израз “по-добре да не се е раждал”: снЃъ а„ще о•скръбить мтЃръ сво©, лучше†е би е„му не 

родити с, и др.  Втора група правила внася нов елемент с акцента върху родителската 

отговорност и съответстващата наказателна мярка анатемата.  

         Изследваният юридически образец дава представа за аксиосферата „родители-

деца“ чрез ясни ценностни константи. Те позволяват тя да се подреди в хоризонтална 



релация на двамата субекти и във вертикална скала в пряка връзка с бита, религиозния 

опит, мирогледа, колективната културна памет и народните традиции в средновековното 

общество. В същото време общата християнска идентичност, която в тази епоха е по-

важна от етнокултурната специфика, превръща текстовете в универсално “социално 

огледало” за православните славянски и неславянски народи на Балканите, сред които 

тези текстове са се разпространявали. Нравствените ценности в аксиосферата се 

подчиняват на Божия Закон – полифункционална надтерминологична категория, която 

признава върховенството на религията и вярата, прилагайки ги в родовия свят. Това са 

почит, уважение и послушание от деца към родители и по-възрастни братя и сестри; от 

родители към деца – физическо отглеждане и преди всичко християнско възпитание от 

най-ранна възраст (§ ю„но‘сти вэздаа‡ти длъ‘жн© чъ‘стъ рwди‘телемь), осигуряване на 

социален статус чрез брака и наследството. Християнският морал е не само коректив за 

разпознаване на своето от чуждото, на правилното от грешното, но задава основата за 

създаване на силна общност, в която моралът е закон. Оттук може да дадем още един 

отговор защо самият юридически образец става толкова популярен – чрез писменото 

наследство той възпроизвежда механизмите за съхранение на православната идентичност 

особено в условията на османското владичество, когато е апогеят на преписването му. 

Езикът му има собствена културна семиотика, отличаваща със синкретизъм на отделната 

лексикална единица или колокация. Те обобщават понятия от етнокултурната бинарност 

(опозициите добръ–зълъ, л©кавъ; мьзда-грэхъ, любити–възненавидэти; представата за дълг 

чрез изразите  длъжьнъ естъ, вэздаяти длъжн© чьсть). Особено място заема християнската 

идиоматика, на места съчетана с фолклорната стилистика: страхъ божии, огнь вэчьныи, геена 

огнена, с©дъ страшьныи, бЃъ е„го да съблюдеUˇ и др. Текстът отвежда към пластовете културно 

съзнание и разкрива системата от възгледи, чрез която се осъществява стабилност на 

духовната сфера, възпроизводимост и трансмисия на нейните основни ценности. 

 

 

 


