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Поместените в тази „Хрнстоматия" четива 
се отнасят към няколко области Η«Ί истори-
ческата граматика и историята на българ
ския език, но не във всички случаи те са 
подредени така, че да образуват теыатично 
единство, както би могло и би трябвало 
да бъде. 

1. Основателно за водеща е избрана про-
блемата за пернодизацията на историята 
на българския език. 

В Опит за периодизация на историята 
на българския език на В . Г е о р г и е в 
(с. 7—17) се подлага на ревизия традици-
оннататридялба—на старобългарски, сред
нобългарски и новобългарски период. — 
основана изключително на мисмени памет-
ници, надценяващи значението на с.месва-
нето на носовките, което „не е общобьлгар-
ско фонетично явление" (с. 10), и т.н. За 
критерий на пернодизацията на историята 
на българския език според Георгиев тряб-
ва да служи основният вътрешен закон на 
неговото развитие — нреминаването от син
тетичен строй към аналитичеп (с. 12—13 и 
ел.). Студията на В. Георгиев беше публи-
кувана повторно в съкратен и значително 
подобрей вариант1, конто в това издание 
би могъл да бъде предпочетен. 

В статията на К. М и р ч е в За перио-
дизацията на историята на българския 
език (с. 17—25) се признава, че „между 
старобългарски и среднобългарски език... 
коренно различие в качествено отношение 
няма" и, че „като се има предвид, че основ-
ното качество в развои на българския език 
е преходът от синтетизъм към аналитизъм, 
срещу сливането на тези два периода, отли-
чаващи се съе синтетичен и предимно син
тетичен строеж на речта, в едно цяло, кое-

1 Г е о р г и с в, В. И. Проблема пе
риодизации истории языка и периодиза
ция истории болгарского языка. — В: Сла-
вистичен сборник. По случаи IV междуна
роден копгрес на славистите в Лосква. Т. 
1. С , 1958, 165—183. 

то се противопоставя на аналитнчния ново
български език, едва ли би .могло да се 
възрази нещо същестБено" (с. 21). От дру
га страна обаче, се изтъкват редица фоне-
тични и морфологични основания за отде-
лянето на среднобългарски период2. Освен 
това К. Мирчев не смята, че в предшгеме-
ния период е могъл да играе някаква роля 
тюркският език на Аспаруховите българи 
(с. 22). Обаче и други изеледвачи вземат 
под внимание ролята на съжителството на 
българските славяни с протобългарите и с 
други тюркски племена още на север или 
североизток от Карпатите3. Мирчев не смя
та за основателно и предположение™ за 
по-голяыа архаичност на солунското наре
чие в сравнение с източкобългарското (с. 
24—25) и изтъквг! ролята на фонетичната 
еволюция като вътрешноезиков фактор, 
който е благоприятствувал за развитието 
на българския език в балканските условия 
в посока от синтетизъм към аналитизъм. 

И в другата статия — Главна проблеми 
на историята на българския език (с. 26— 
29) — К- М и р ч е в признава стапови-
щето на В. Георгиев за основен критерий 
при пернодизацията да се взема преходът 
от синтетизъм към аналитизъм, типичен за 

2 Подробен анализ и критика на фоне-
тичните и граматичните аргумента в полза 
на традицконната класификаиия (с отделя-
не на среднобългарски период) вж. у Г е-
о р г и е в, В. И. Проблема периодиза
ции . . . , 176—180. 

3 Срв. напр. И в а н ч е в, С. Пякои 
аспекти на синтактичната характеристика 
на българския език при съпоставхата му с 
полския. — Съпост. езикознание, V, 1980, 
5, с. 41; И в а н че в, С. По повод на статията 
„Една тппологична особеност на българския 
и унгарскияезик" от Александър Александ
ров. — Съпост. езикознание, VIII, 1983, 
4,47—53; И в а н ч е в , С. Български и пра-
славянски. — Славянска филология. Т. 
XVII, С, 1983, с. 26. 
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развоя на българския език. Като обосно-
вава „нуждата хронологичната граница на 
развоя на аналитизма в българския език", 
за каквато се смята краят на XIV в., „да 
бьде изместена назад с век или век и поло
вина" (с. 28), Мирчев подчертава, че хро-
нологичните граници на периодите на ста-
рия литературен език трябва да се опреде
лят въз основа на'други критерии (с. 29). 

Студията на И. Д у р и д а н о в Пъ-
тяпг на българския език от синтетизъм към 
аналитизъм (с. 259—272) разглежда раз
воя на именната система към аналитизъм 
в цялата и вътрешна протйворечивост и 
сложност. Покрай тенденцията към опро-
стяване на системата се отбелязва и про
тивоположна тенденция към създаване на 
нови синтетични имепни и местоимении 
форми, която трае до към XIV в. За изход-
на точка на аналитнзациятасе изтт>квафунк-
ционалното ебременяване на винителния 
падеж, иззел постепенно функциите на дру-
гите падежи, и значителното нарастване във 
връзка с това на ролята на предлозите. И. 
Дуриданов очертава и постепенното отмира 
не един след друг на местния, творителния, 
родителния и дателния падеж, на падеж-
ните форми при причастиятя и на двойст-
веното число, чиято именнтелно-винителна 
форма за нарицателните от мъжки род се 
преобразува в т.нар. бройна форма. Раз-
воят от синтетизъм към аналитизъм се раз
глежда не просто като разлагане на скло
нение™, а в тясна връзка с редица изме 
нения в синтаксиса, като подмяна на някои 
конструкции със съответни видове подчи-
нени изречения или с обособени части, по-
ява на члена, попищаване ролята на слово-
реда и др., конто продължават да привли-
чат внимание™ на изследвачите4. Към този 
цикъл проблеми може да се прибави и ста
тията Към въпроса на развоя на причаст-
ните конструкции . . . (с. 297—302) на Д. 
И в а н о в а . Като се базира ня мисълта, 
че „описателното изразяване на синтактич-
ната функция на една морфологична фор
ма е именно проява на аналитизма в езика, 
аналогична на разпадането на именното 
склонение" (с. 298), Д. Иванова-Мирче-
ва разглежда една от проявите на анали-
тизацията на синтаксиса — отпадането на 
сегашното деятелно причастие от ХШ в. 
и на миналото деятелно причастие I, 
чието значение в новобългарски се из-
разява с цяло изречение. И от тази глед
на точка езикът на паметниците до Х Ш в. 
основателно се отнася към късния старо-
български период. 

2. Въпроси от фонетиката се засягат 
само в две статии, в конто се изнасят Дан
ии за наличие на следи от (разложена) носо-

4 Вж. нанр. М и н ч е в а, А. Струк-
турните черти на балканский езиков съюз 
с оглед на съвременния български език. — 
Съпост. езикознание, VI, 1981, 3—5. 

воет в някои български говори — факти, 
конто са били използувани за правилното 
решаване на въпроса за народностната 
идентификация на старобългарския език. 
Това са: Принос към въпроса за българ-
ските носовки (1882) от А. Т е о д о р о в -
Б а л ' н (с. 56—58) и Остатъии от наза-
лизъм е сслунските села Зарово и. Висока 
(1900) от А. П. Г т о и л о в (с. 58—68). 

3. Преобладават изеледванията по про
блеми на граматиката, а сред тях— въпро-
сите от именната система. 

3.1. Една от най-интересните особено-
сти на граматичиия строй на българския 
език — изразяването на категорията опре-
деленост— с представена предимно с из-
следвания от К- М и р ч е в. В статията 
За членните форми в Добрейшово еванге
лие . . . (с. 140—И6), която би трябвало 
да прс-дхожда статията За членните фор
ма в среднобългарските паметиици, се пра
вя подробен анализ на формата ^льнуть — 
„членувано прилагателно име, което имя 
напълно вида на днешните членувани при-
лагателни" (с. 140), изместило по-стария 
членуван тип(каго ЗАЫ-ть) вследствие стре-
межа „да се изравнят във формално отно
шение членуваните съществителни от мъж
ки род с членуваните прилагателни от 
мъжки род". „Обстоятелството, че не само 
Добрейшово евангелие, но и много други 
среднобългарски паметници продължават 
да ни дават доказателства за много тясно 
срастване на слабите показателни местоиме
ния към предходното име" според К. Мир
чев „не може да не се свърже с постепен
ното превръщане на тези съчетания в пост-
нознтивни членни форми, което е било не-
прекъснат пронес от старобългарската епо-
ха насам" (с. 1-12). 

В статията За члгнните форми в сред
нобългарските паметници (с. 136—140), 
М и р ч е в смята, че рядко срещаната в 
среднобългарските паметници членна фор
ма, „е била напълно развита в българските 
народнн говори", но „е била грижливо от-
бягвана от среднобългарския книжовннк", 
защото го е отдалечавала „от класическите 
норми на Кирило-Методиевия език" (с. 136). 

Първата от статиите на К. М и р-
ч е в — Кога възнихва членната форма (с. 
130—136) — с могла и да не бъде включена 
в тази „Христоматия", тъй като е възпро-
изведена без промени в неговия учебник5. 
За сметка на това, а даже и независимо от 
това, би трябвало да се намери място и за 
някой принос на И. Гълъбов, посветил на 
тази проблематика 6 изеледвания: полемич-
ни рецензии (за Ф. Славски в 1950 и Й. 
Курц в 1954), подробна студия (1950) и мо
нография (1962), както и статии за употре-

5 Срв. М и р ч е в , К- Историческа 
граматика . . . , С , 1953, 111—118; 1963а, 
176—183; 19783, 196—203. 
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бага на члена у И. Екззрх (1967) и в „Учи-
тслно евангелие" (1976). Изводите на И. 
Гълъбов за старобългарска датировка на 
употребата на анафоричното местоимение 
като определителен член бя.ха приети от 
К. Мирчев, който признавайте, че „нмаме 
известии данни, от ксито можем да съдиы, 
че българската членна форма е била не в 
зачатъчно, но в дсста напреднало състоя-
ние в никои старобългарски диалекти още 
в X в.", а каю едно от доказателствата за 
рашшя й прсизход изтъкна „факта, че член-
ни форми се срещат в езика на Йоан Ек-
зарх"15- Впрочем И. Гълъбов не е дсстатъч-
но представен и в библиографията. Според 
работите на Гълъбов и Мирчев средищна 
роля в процеса на формирането на тази ти
пична балканска черта е играл българ-
ският език7. 

В статията на Б. В е л ч е в а-Б о я д-
ж и е в а К'ъл; е-ъпроса за изчсзеането на 
тричлекната поиазател-.а система . . . (с. 
155—165) процееът на спростяване на ста-
робългарската тричленна система (сь, тъ, 
мъ) се представя като изтласкване от упо-
треба на местоимението сь и обобщаване 
на негово място на тъ. 

В няколко статии се засягат други бал
кански черти на българскня. 

В откъсите от ыонографията на А. 
М и н ч е в а (с. 272—297) Развой на да-
телния притежатслен падеж . . . (1964) на 
места без библиографските бележки и без 
означаване на прекъсването на текста в 
христо.матията, но върху богата докумен
тация се подлага на цялостно проучване 
характерният само за българскня сред сла-
вянскито езици процес на постепенно (от 
XI в. насам) отпадане на родителния па
деж за принадлежност и пълно изыестване 
от дателния в атрибутивна служба или — 

6 М и р ч е в, К- Кога възниква член-
ната форма в българскня език. — Бьлгао-
ски език. Ш , 1953, 1, с. 46, 48, 49—50; 
Историческа гоаматика . . . , С , 1953, с. 
113, 115, 116 (срв. също и 27—28); 1963-, 
с. 179, 181, 182; 19783, с. 198, 201, 202; в 
рецензираната „Хрисгоматия" на с. 132, 
134, 135. 

7 Надценяване ролята на „протоалбан-
ски" и „проторумънски" в гозн процес на-
псследък допуска S t ö l t i n g , \V. Bei
träge zur Geschichte des Artikels im Bulga
rischen. München, Sagner, 1970; вж. и pe-
цензията от С и м е о н о в , Б. в „Балкан-
ско езикознание", XVI, 1972, 1, 65—69, а 
едва ли може да се смята обоснована и те-
зата на Ламуш (1903) за участие в таая 
сш/.биоза и на ар.менския език (вж. К о'с-
г о в, К- Три писма на А. Лескин до К. 
Бругман, засягащи въпроси на българ
ската граматика. — Съпост. езикознание, 
VIII, 1983, 5, с. 62), паралелизма, с който 
отбелязва и Бругман (1904). 

по-късно (в дамаскините) — от предлога 
на и сстатъци от дателен приименен, което 
„се разглежда като пряко следствие от ана-
литичкото преустроиство на старобългар-
ското изречение в по-ранните етапи на този 
проиес" (с. 292). А. Минчева очертава и 
осповата, върху конто трябва да се раз
глежда изместването на приименния дате
лен падеж от предлога на и обобщаването 
му като единствен и сбщобългарски иегов 
заместник. Според нея локалното значение 
на предлога на, към което е било насочено 
пниманието на много автори, не може да 
псслужи за изходчо начало на граматика-
лизацията му. Новата, притежателната 
функция на предлога на, развита по-късно, 
тук се поставя в зависиыост от установява-
нето на дателния притежателен във функ
ция едновреыенно на косвено допълнение 
към глагола (открыл «&R<I\" . . .) и на 
несъгласувано определение спрямо името 
(. . . pE<Af . . . очн) (с. 290—292). В „Хри-
стоматията" не е отделено място за онази 
част от монографията, в която се прави 
характеристика на явление™ като балкан-
ско и на отношението му към другите сла
вянски езици. Според авторката „влияние-
то иа балканската среда върху старобъл-
гарскн no-скоро трябва да се търси в ук-
репването и развиването на наследения от 
праславянски свободен дателен падеж с 
притежателно значение (с. 159—160 на мо
нографията). Резервираното й отношение 
къы предположение™ на Шрьопфер за пря
ко субстратно влияние върху българската 
синтактична система в това отношение и 
позовавлнето "ч мнение™ на Бурсие за 
славянско ..о пекл о на приименния дателен 
падеж в румънски (с. 160) подкрепя свърз-
ването у някои автори на въпросната осо-
беност на езика на българските славяни с 
взаимодействие™ му с аглутинативни ези
ци още в отвъддунавския период8. 

На проблемата за граматикализацията 
на предлога на, процес значительно по-къ-
сен, говорещ за нълен разцвет на анали
тизма (с. 49), както и на въпроса за дати-
ровката — според К. М и р ч е в още в 
старобългарски — на редица самобитни на 
фона на другите славянски езици черти, 
като приименната употреба на кратките 
енклитични форми за дателен падеж на лич-
ните местоимения с притежателно значе
ние, удвояването на обекта (Супр.), обра-
зуванс на бъдеще време с )(ΟΤΈΤΗ, съкратен 
в частица ще от XIII в., е посветена ста
тията му За хронологията на осноените бал-
канизми . . . (с. 42—56), където и за сте-
пенуването на прилагателните и за др. 
нови структурни черти, конто имат общо-
балкански характер, Мирчев привежда но
ви или тълкува известии вече фактн, да-

я И в а н ч е в, С. По повод . . . — Съ
пост. езикознание, VIII, 1983, 4. 
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ващи основание да се смята, че аналитиз-
мьт в ХШ—XIV в. с твърде папреднал. 

В Лналитични форма за сравнителна 
степен в два среднобългарски паметника от 
XIV век (с. 242- 244) К- Мирчев етша до 
извода, че „още при възникването си ново-
българските компаративни формн са посе
ли ударение върху частицата по" (с. 243) 
и изразнва увереност, че „в някои памет-
ници от късната среднобългарска епоха... 
се крият много ценни материали за исто-
рията на българския език'' (с. 244). 

В статията на Г . П о п о в Към приме
рите 'за аналитична сравнителна степен 
в среднобтлгарскитс памстници (с. 245— 
2S2) се изнася нов фактически материал 
(|1оксьз»> покъсно, поеколо и др.), потвърж-
даващ предположението, че аналитизаци-
ята при степените за сравнение е настана-
ла още преди XIV в. 

3.2. Сравнигелно по-дсбре са подредени 
изеледванията по м о р ф о л о г и я и а 
г л а г о л а . 

В студията на В. Г е о р г и е в Сис-
темата на българския глагсл от диахрон
ии гледна точки (с. 166—178) се изтъкват 
принципите на диахронната морфология, 
приложени върху еволюцията на лнчните 
окончания за сегашно време. Общотсоре-
тична стойност има изводът за подчинено™ 
положение на фонематичния развой спря-
мо развоя, обусловен от морфологнчпата 
структура. Траен белег на сисгемата на 
българския 1'лагол от старобългарски до 
наши дни, наследена още от праиндоевро-
пепскн, e иротивопоставянето в нея на 6 
лични окончания като определен езиков 
модел. Ако законите на фонетичния раз
вой доведат до разрушаване на този модел, 
за възстановяване на опозицииге се поя-
вяват скокообразно ноли морфеми, както 
окончанието -ме за 1 л. мн. ч. на мястото 
на стб. -иг.. В студията се дават убедител-
ни обяснения за произхода и променитр на 
окончанието за 2 л. ед. ч., за преобразу-
вансто на окончанието за 3 л. ед. ч. -ть. 
(от ие. -ti) в -ть и отпадането ,му в българ-
ски и някои други славянски езици, за 
изместваието на окончанието -АТЬ. ГОЛЯ-
мото методологически значение й отрежда 
първо мисто сред изеледванията върху гла-
голната морфология. Тя може да се схва-
ща и като програма за предстоящи издир-
вания в облаетта на историята на българ
ския език, както и на сраинителната гра-
матика на славянските езици. 

В статията на С. И в а и ч е в Пробле
ма на развитието и функционирането на 
модилните категории . . . (с. 205-216) се 
разглеждат преобразуваниита в системата 
на тези категории, настъпили вследствие 
на тясното им преплитане с темпоралните. 
Вниманието се спира най-напред върху вза
имодействие™ между условно наклонение и 
бъдеще време. В старобългарски език бъ-

деще врсме ие с било ярко обособено (по-
ради коего се смята, че в ираславянски тази 
категория не е съществувала), обаче е доб. 
ре засвидетелствувано условното наклоне, 
ние (ьъгр> ПЬСЬЛЪ), наследено от прасла. 
вяпскн (морфологичен тип *Ыть рьаагь). 
Формите с неясна етимология от типа Ыть 
Иванчев свързва генетически с латинските 
окончания -bo, -bis и т.н. за бъдеще време. 
Това го довежда до предположението, че 
славянското условно наклонение е всъщ-
ност праславянско бъдеще време, доведено 
в развоя му до ф>ункционално-семантична 
преоценка. За сметка на отстъплението на 
условното наклонение от типа Ш)<ь пьлллъ в 
българския език се развива ново — синте
тично — условно наклонение (потешша-
лис), тип писвам, формално родствено с ите-
ративните глаголи в севериославянските 
езици (рус. писывать). По-нататък Иван
чев разглежда опозицията свидетелско и 
несвидегелско изказнане, т.нар. вторично 
наклонение или евръхнаклопение, което 
според него може да се е появило по пътя 
на синтактичпата кондензация: отпадане 
на главпото изречение, на подчиннтелния 
съюз (че) и на спомагателния глагол в 3 л. 
(Той капва, че Иван е чел -*- Иван чел). Вто
ричного наклонение следователно е по про-
изход перфект, който и в останалите сла
вянски езици се развива към еннтетизъм, 
изразяващ се в изоставяне на спомагател
ния глагол за 3 л. С обособяването на син
тетичною евръхнаклопение става иаложи-
телно възстановяванею на аналитичния ха
рактер на перфекта (и задължителното уча
стие в него на спомагателния глагол в 3 л.). 
Постпозицията на спомагателния глагол в 
перфекта за 3 л. (срв. бил съм го, бил си го, 
но — бил го е\ смял съм се, смял си се, но — 
смял се е) свидетелствува за неговия вто
рично възстановен характер, т.е. за приба-
вяне по късно на спомагателния глагол е 
към установеното в практиката единство 
смял се. 

В Нови Оанни за произхода на преизка-
зните глаголни форм и . . . (с. 226—242) К. 
П о п о в отхвьрля тезата на Б. Цонев, 
защитавана от В. Георгиев, Л. Андрей-
чин, Е. И. Дьомина и др.", за късно 
формиране па преизказноетта като осман-
ско-турска калка. Склонен да приеме като 
по-вероятна тезата на Й. Трифонов и С. 
Младенов за вътрешно развитие на старо-
бьлгарския перфект, Попов допуска, че не-
говото функционално-семантичио обогатя-
ване датира още от времето па асимила-
цията на прабългарския и на другите тюрк-

9 Срв. Л е ч, Р. О специфическом ха
рактере грамматической интерференции, 
связанной с происхождением так называе
мых форм . . . — В: Исследования по сла
вянскому языкознанию. М., 1971, 173— 
Ш . 
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ки диалекти и че той е бил употребяван за 
преизказване още във влахобългарската 
хнижнина (XIV—XV в.), а османскотур-
ското влияние е могло само да ускори по-
пълното формиране и развитие на система-
та на българските преизказни форми. Тази 
постановка, отхвърлена от М. Деянова, се 
развива и до днес10. 

За хронолмията на преизказните форми 
на М. Д е я н о в а (с. 216—226) трябва-
ше да следва статията на К. Попов не са
мо защото последната се появява по-рано, 
но преди венчко понеже е обект на крити
ка от страна на Деянова, която употре-
бата на перфекта и изыестването на импер
фекта и аориста от него отдава на сръбско 
влияние, а тезата за възникване на преиз
казните форми под османскотурско влия
ние смята по-убедителна. 

Към този семантичен кръг спада из-
следването на Д. И в а н о в а-М и р ч е-
в а Развой на бъдеще време (futurum) в 
българския език от X до XVIII в. (с. 
178—188) — извадки от ыонографията от 
1962 г. под същото заглавие— и на Б. 
В е л ч е в а Към въпроса за хронолэгията 
на някои промени и българските фу турни 
конструкции (с. 188—195). Общо взето, са 
представени сериозни изеледвания върху 
едни от най-интересните и националноса-
мобитни особеностн на българския език в 
неговата глаголна система. Не е било нуж
но само поместването на статията на К-
М и р ч е в За смесването на окончанията 
в минало свършено и минило несвърщено 
време . . . (с. 195—205), включена без про
мени в Исторически граматика . . . (1953, 
с. 127—134; 1963'-, с. 191—198; 19783, с. 
212—220). 

4. Значително са застъпени и въпроси 
на лексикологията. 

Стесняване на семантичната структу
ра на думати като исторически процес кон-
статира Д. И в а н о в а-М и р ч е в а вър
ху анализа на смисловня развой на думите 
вина и ужас (с. 106—116). В откъса от 
студията на А . Д а в и д о в За някои ас
пекта при изучаването на старобългар-
ската лексика . . . (с. 117—130) се прави 
статистическа характеристика на речника 
на „Беседа против богомилите". От моно-
графията на М . Ф и л и п о в а-Б а й р о-
в а Гръцките заемки в българския език 

10 Вж. напр. Г е р д ж и к о в, Г. Хро
нология на преизказването . . . — В; Пър-
ви международен конгрес по бьлгаристи 
ка . . . Доклади. Исторически развой на 
българския език. 1, С , 1983, 127—136; 
Преизказването на глагблното действие в 
българския език. С , 1984, 252—261, за ко-
гото категорията е четиричленна, изграде-
на върху две опозиции: нспреизказност — 
лреизказносг (четеше—четял) и несубек-
тивност — субективност (четял — четял 
бия). 

(1969) са поместени откъси, в конто се раз-
глеждат пътищата и причините за проник-
ване на гръцките думи в българския език 
и тяхнята кулгурно-историчеека класифи-
кация (с. 100—106), а статията на К. 
М и р ч е в За съдбата на турцизмите... 
(с. 89—100) не е трябвало да бъде включва-
на — също поради това, че е възпронзведе-
на напълно в Исторически граматика . . . 
1953, с. 47—55; 19632. с. 74—84; 19783, 
с. 84—95) и с известии съкращення в Бъл-
гарският език презвековете (С, 1964. с. 81— 
87). 

5. Отделно от теэи тематични групп ос
тавят няколко статии. 

Д. И в а н о в а-М и р ч е в а в Старо-
български, старославянски и среднобългар-
ска редакция на старославянски (с. 69 — 89) 
обсъжда названията .за езнка на Кирило-
Методиевнте преводи старославянски и с.та-
робългарски, мотивирани съответно чрез 
функцията му на култов език за всички 
славяпи или чрез етничната му идентифи
кация. Израснал от бългярски говори от 
областите край Солун, той „на българска 
почва . . . надхвьрля рамките на църков-
ния канон и започва своето нормално раз
витие като кпижовен език" (с. 69—70). За 
по-нагатъшното му „обогатявянс с лексика, 
форми, синтактични и словообразувателни 
модели" не са били достатъчни калкитс от 
гръцки образци Без живата база на гово-
римия бъл га реки езкк, на териториалнитс 
български говори, взели, както са изтък-
вали и други учени11, еднакво участие в 
изграждаието му, „не бихме могли да си 
обненим богатия език на старобългарския 
хомилиар, на апокрифите, на философско-
богословските тракгати, на превода на ис
торически и други научни съчинения или 
личното оригинално или компилятивно 
творчество на Йоан Екзарх, Климент Ох-
ридски, Черноризец Храбьр, Козма През-
витер и пр." (с. 70). Исторически и езико-
ведски е обоснована и критиката на нена-
учния термин старомакедонски — литера-
турата на Златния век е съэдадена „на един 
и същ език, конто се иазовава или по функ
ция с т а р о с л а в я н с к и , или по на-
родностна принадлежност с т а р о б ъ л 
г а р с к и, конто е едновременно и с т а-
р о м и з и й с к и , и с т а р о т р а к и й -
с к н , и с т а р о м а к е д о н с к и , ако 
въведем допълнително географско уточня-
ване" (с. 76). Доказва се научнага необос-
нованост и на термина „среднобългарска 
редакция на старославянскня език", с кой-
то някои наричат среднобългарския период 
от развоя на българския език. Част от та
зи проблематика се разработва и в друга 

11 Срв. напр. М л а д е и о в, С По-
следните възражения против старобългар-
ското име на Кирило-Методиевия език с ог-
лед към новобългарски. — Pracc Filologicz-
пе, XV, 1931, с. 314. 
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студия12, конто е могла да бъде предпочс-
тена — публнкувана в чуждо издание в 
500 екземпляра, тя е по-недостьпна на па
шите студента. 

В Норма а традиция в българская кни-
жовен език (с. 30—42) Б. В е л ч е в а нз-
дига тезата за непрекьсната книжовна тра
диция по българските земи и за приемст-
веност между архаичния език на западно-
българските области (с някои сръбски пра-
вописни особсности) — продължение на 
книжовната традиция от второто българ-
ско царство— и новобългарския книжовен 
език, в чийто ранен период (новобългар-
ските Дамаскинови слова от XVIII в.) ве
че „се наблюдава в зародиш дори една от 
функциите на национялпия книжовен език 
— етриториалното расширение на нормата 
с известна тенденция към обединяване" 
(с. 40). 

В статията на Е. К о ч е в а За 
превръщането на граматичните архаизма 
в еэикоеи формулы в дамаскините от XVI11 
в. (с. 251—258) се доказва тезата, че упо-
трсбата на падежни форми в някои конст
рукции не с свързана само с традицията, а 
е продиктувана от стилнетични съображе-
ния и се среща изключително при „свеще-
ни" названия. 

В статията на И. Г ъ л ъ б о в Пет, 
петтях, петима, петмина (с. 146—154) те-
зи и подобните им специфични само за бъл-
гарския език форми, употребяванн след 
бройни числителни (в сърбохърватски и 
руски подобии форми се срещат само след 
числителните от две до четири), се разгле-
ждат като контаминация на творнтелен па
деж с именителен. 

6. Накрая на „Христоматията" е номе-
стена библиография от около 350 заглавия 
в 6 дяла (без обособяване на словообразу-
ването, което е и най-слабо застъпено). Тук 
могат да се направят допълнения. При ус-
ловието обаче, че се отпася за подборен кни-
гопис, всяка предлагаиа нова позиция тря-
бва да замества някоя от наличните. От та-
зи библиография могат да отпаднат преди 
всичко заглавията на онези изеледвания, 
конто са възпроизведени в „Христомати
ята", като 1.5, 14, 29. 32; 11.18, 19; IV.9; 
V.19, 30, 72; VI. 8, 18, 25, 28. Излишно се 
повтаря в 4 дяла К. М и р ч е в, Истори
чески граматика . . . — основного четиво 
по предмета, споменато още в предговора,— 
а отсъствува популярното и по-кратко из
ложение на по-важните въпроси под заг-
лаввето Българският език преэ вековете 
(С, 1964). Много още заглавия биха мог
ли да отпаднат, а още повече да се приба
вят. Например в дял „Лексикология", един 
от най-слабо разработените, е включена са-

12 И в а н о в а-М и р ч е в а, Д. За така 
наречената „среднобългарска редакция на 
старославянски". — Rocznik Slawistyczny, 
XXIV, 1965, м . I, 35 -48 . 

мо една статия на Й. Русок — на полски и 
от крайно недостъпно издание (IV. 22), 
а не са взети под внимание статиите му, 
публикувани в нащия печат, при това ня-
кон от тях на български. Към по-важните 
липси за отбелязване са А. М. С е л и-
щ е в. Очерки по македонской диалекто
логии, Казань 1918; Полог и его болгар
ское население. С , 1929; G. W e i g a n d , 
Ethnographie von Makedonien, Leipzig, 1924 
(и трите фототипно преиздадени: С , 1981); 
Изеледвания за историята на българския 
народ. 1. Българската история в трудовете 
на европейски учени. С , 1970; Чужде-
странни учени за югозападнитс български 
говори. С., 1979. При иалнчието на толко
ва граматики на стяробългарския език пра-
ви впечатление отсъетвието на тази на Т. 
Лер-Сплавински с Ч. Бартула, на тази на 
А. Лескин, преиздадена у нас фототипно 
(1981), която е много по-важна от приве
дения в книгописа Handbuch . . . , и осо-
бено на Р. Айтцетмюлер. 

Към дял II (Исторически връзки на бъл
гарския с другите езнци) би могла да се 
има предвид още литературата за тракий-
ския субстрат (В. Георгиев, И. Дуриданов 
и др.), за българско-албанските връзки (С. 
Младенов, И. Гълъбов), за чешкото влия
ние (С. Иванчев), за руско-българските 
връзки (И. Шишманов, Р. Русев, Н. Да-
мерау — с рецензията на К. Бабов, Р. 
Павлова). Щом се включва в библиографи-
ята П. Скок (II. 48) — впрочем кой знае 
защо,— непременно трябва да бъде вклю
чен и отговорът на С. Младенов („Българ-
ският език в светлината на балканистнка-
та". ГСУ ИФФ, XXXV, 1939, 13, с. I— 
74). А и независимо от включването на 
позиция П. 48 — рецензия върху „Истори
ята" иа Младенов (в библиографията не е 
намерено място за нито една от многото 
на брой положителни — за разлика отСко-
ковата — рецензии за капиталния труд) — 
аз бих препоръчал тази публикация на Мла
денов (въпреки отрицателното в нея отно
шение към младого тогава балканско ези-
кознание). Всеки, конто си направи труда 
да я прочете, ще види катко актуална е тя 
и днес. Прочее, едва ли след това той би 
препоръчвал на студентите си позиция 
П. 48. 

Необходимо е — по възможност — да се 
отбелязват и преиздаванията на отделяйте 
библиографски позиции, напр. (I. 18) 
„К а р с к и й, Е. Ф. Славянская кириллов-
вская палеография. Л., 1928" трябва да бъ
де допълнено: (преиздадена: М., 1979). Още 
повече това се отнася за препечатани в 
други издания статии. Например към (II. 
1) „А н д р е й ч и н, Л. Ролята на рус-
кия език в историята на съвременния бъл
гарски книжовен език. БЕ, II, 1952, кн. 
1—2, с. 173— 182" може да се добави: (пре-
печатана в Помогало по история на българ
ския книжовен език. Възрожденски пери-
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од. С , 1979, с. 248—256, възпроизведеиа 
със съкращення и в книгата му Из исто-
рията ка кашето еэикозо строителстио. 
С., 1977, с. 126—133). Нужки са сведения 
и за приводите на съответните изеледвания, 
за евентуални съкратенн издания и т.н. 
Напр. въм (I. 35) „М л а д е и о в С т.. 
История на българския език. С , 1979" 
хрябва Да се прнбави: (превод от нем-
ското издание Geschichte der bulga
rischen Sprache. Berlin u. Leipzig, 1929; 
съкратено издание: История на бъ.иар-
скин език. С , 1935. 136 стр.). За таз и цел 
обаче е необходимо съетавянето на препо-
р-ьчктелна библиография — дело не тол
кова леко, както би се сторило на пръв 
поглед — да бъде съпроводено с нетинско 
проучване на лнтературата, с проверяване 
доколко тя е пригодна или не, дали е оста-
ряла вече или все още пази своята акту-
алнаст и т.н. А това за въпросиата библио
графия за съжаление не може да се каже. 
Известна част от нея е заета направо от 
Исторически граматика . . . на К. Мир-
чев и от др. под. Съставянето на другата 
част— чрез ексцерпиране от Rocznik Sla-
wistyczny — е било поверено на неопитно 
лице, след чиято услуга не е била налра-
вена необходимата щателна проверка. Са
мо по този начин може да се обясни обсто-
ятелството, че при около 7 позиции (П. 40, 
51; V. 57, 74, 94, 101, 102) фактически лип-
сва самого бнблиографско указание, а не-

опитният чнтател, какъвто е и най-добрият 
студент, бива отпращан към споменатия 
библиографски ежегодник. Така например 
да препоръчаме на нашия студент позиция 
V. 57 (К. М и р ч е в. Употреба на въз-
вратното притежателно местоимение свой 
в старо- и новобългарски език). Библно-
графската справка, конто ше почерпи той, 
гласи: „ei. RS, 1952, 17, nr III. с. 38". Ед
ва ли обаче той би се досетил, че cf. зиачи 
„сравни", че трябва да потърси Rocznik 
Slawistyczny, XVII, 1952. ч. П. След ка-
то получи този том, той би могъл да наме-
ри желаната справка в дял III, и то на 
позиция (не стр.!) 38. Ако всичко това нз-
върши благополучно и развърже приетото 
в RS съкращение, едва тогава той ще раз-
бере, че издирваната студия е публикувана 
у нас, в „Годишннк на Софийский универ
ситет. Историко-филологнчески факултет". 
С , XLII, 1945—1946, с. 1—56. 

* * * 
Независимо от критичните бележки, отна-
сящи се до подбора и подреждането на въз 
произведеннте изеледвания, както и към 
библиографията но предмета, цел яти един-
ствено Да допринесат за подобряването и в 
евентуално следващо издание, настоящата 
„Христоматня по история на българския 
език" е ценно помагало за начинаещия 
българист-
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