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НОВО ИЗДАНИЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА СРЕДНОБЪЛГАРСКИ 
РЪКОПИС — ЕВАНГЕЛИЕ НА КОХНО 
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98 с. + 210 с. текст в снимки. 

Необходимостта от издаване на писмени памет-
ници на средновековната славянска култура е 
несъмнена. По този начин те стават широко до-
стъпни за изследване и увеличават материаловата 
база при решаване на още недоизяснени въпроси. 
Поради това публикуването на среднобългарския 
ръкопис, познат в науката с името „Евангелие на 
Комо", се посреща с оправдан интерес. Заслуга 
за подготвеното издание и изследване принадлежи 
на съветската славистка Н. В. Коссек. Съдействие 
за изпълнение на задачата тя е получила от Науч-
ната библиотека „А. М. Горки* в Одеса и от Ин
ститута за български език при БАИ. 

Ръкописът, който е избрала за издаване ав
торката, предлага материал за различии палеосла-
вистични проблеми. Той съдържа Изборно еван
гелие и затова може да даде нови дзнни за ис-
торията на славянския евангелски текст преди 
важната Атонско-Търновска правописно-езикова 
редакция на богослужебнчте книги. Преписът е 
среднобългарски и може да представи интересни 
сведения за пронесите, извършили се през сред
нобългарския период. 

Трудът се съетои от две части: изследване 
и текст. В първата част с вещина се прави по
дробна езикова характеристика на ръкописа. В 
главата „Палеографски особености" анторката из-
черпателно представя основните археографски и 
кодикологически данни за издавания писмен па-
метник: определение на ръкописа и преглед на 
известного досега в науката за него; време на 
възникване; сигнатура и съдържание; писмен 
материал и размери на листа; днешно съетояние 
на ръкописа — брой на листовете и тетрадите. 
Палеографското описание е извършено обстойно 
и прецизно. Авторката е установила, че преписът 
е направен с уставно писмо от един преписвач. 
Определила е размерите на писменото поле и бук-
вите, броя на редовете, видозете мастила, раз-
линовката. Отбелязала е, че ръкопьсът е палимп
сест с изтрит гръцки текст. Грижливого описа
ние на орнамента, препинателните знаци, ударе-
нията, начертанията на буквите и лигатурите е 
позволило на авторката да предложи убедителни 
аргументи за датирозката и локализацията на ръ-

окописа — края на XII или началото на XIII в. в 
източнобългарски земи. Проведеното изследване 
пбогатява познанието за развоя на кнрилското 
исмо през XII—ХШ в. в България. 

В главата „Фонетични особености* Н. В 
Коссек се спира на най-важните звукови явления, 
свойствени за среднобългарски период, и раз,, 
крива как те са засвидетелствувани в Евангелиет-
на Кохно. Авторката подробно е проследила съдо 
бата на еровете, носовите гласни, ятовата гласна-
съгласните. Особено интересен е случаят с ре
дукция на о в к, който е открила Н. В. Коссек, 
защото свидетелствата за този процес са извън-
редно оскъдни. Анализираният материал дава на 
авторката нови доказателстаа за определените от 
нея време и място на възникване на ръкописа. 
Възражения буди терминът „редуцирани", който 
използува Н. В. Коссек за означаване на еровите 
гласни през XII—ХШ в. (с. 15—21 и 30). Еровете 
в българския език са престанали да бъдат реду
цирани о:це в течение на старобългарския период 
(IX—XI в.). От XII в. нататък те вече са изравнени 
по гласеж с останалите гласни. Също така неоснова-
телно търси авторката проява за вокализация на ь в о 
във формите КОГДА, ТОГДА, ИНОГДА. Всъщност 
посочените форми са първични, а дублетите им 
КЪГДА, ТЪГД\ ) ННЪГДЬ са вториччи, резултат от 

морфемно изразяване по аналогия съе съответните 
местоимении форми. 

В главата „Морфологични особености* автор
ката е съередоточила вниманието си главно вър-
ху новите явления: взаимното влияние на раз
личите типове склонения ; увеличаване на крат-
ките местоимении форми, на постпозитивните по-
казателни местоимения тъ и сь, на неизменяемата 
форма еж«; изместване на супина от инфинитиза 
и на спомагателните форми с корен ЕН- от спо-
магателните форми с корен въ1- при условного 
наклонение и др. 

В главата „Синтаксис" Н. В. Коссек също е 
насочила интересите си към развойните процеси. 
Тя е открила нов материал от ранната фаза на 
разколебаването в падежната употреба. Особено 
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подробно Й. В. КоСсек е аналиЗирала синтактич-
ното отрицание и е установила, че в Евангелието 
на Кохно са засвидетелствувани важни моменти 
от развоя на отрицателните конструкции в бъл
гарския език. Бих обърнала внимание, че недос-
татъчно точно е определена семантиката на члс-
тицата нн само като 'даже'. По този начин от-
рицателнияг семантичен елемент на тази частица 
е останал неотбелязан. Би трябвало тълкуванието 
да е 'даже не'. 

Особено интересен материал се съдържа в 
главите „Лексика" и „Словообразуване". Съпос-
тавката със старобългарски, среднобългарски, древ-
норуски и старосръбски евангелски преписи дава 
възможност на авторката да определи мястото на 
Евангелието на Кохно сред другите стари сла
вянски ръкописи, съдържащи евангелски текст, 
и да направи изводи за протографа на издавания 
препис. Н. В. Коссек стига до заключението, че 
Евангелието на Кохно, от една страна, е съхра-
нило старобългарско лексикално наследство с ти-
пичното му вариране, а от друга страна, в него 
са включени значителен брой иновации. Н. В. 
Кос сек е установила, че по лексикалните си осо-
бености Евангелието на Кохно стой най-близо до 
старобългарското Асеманиево евангелие и до ста-
росръбското Николско евангелие. 

Текстът е представен в снимки на ръкопиеа. 

В по-голймата си nAct той е чеМйв и успешно 
може да се използува за работа. За улеснение на 
изследонателнте за всяка снимка е посочен лис-
тът по ръкопиеа и евангелският откъс — еван
гелист, глава и стих. Полезни за работата с тек
ста са и л вата указателя, изработени от автор
ката: Указател на евангелските четива по реда им 
в Изборното евангелие и Указател на евангел
ските четива по евангелисти. 

Цялостната езикова характеристика на Еван
гелието на Кохно е изработена от Н. В. Коссек 
прецизио и задълбочено. Авторката е съередото-
чила виимапието си върху най-важните проблеми 
на българскага езикова история и е открила ин
тересен нов материал. За стойноетта на труда 
особено допринасят изводите към всяка глава. 
В тях е синтезиран научният принос на прове-
депото икледване. Н. В. Коссек убедително е мо-
тивирала с материал заключението си, че еван
гелието на Кохно е източнобългарски ръкопис от 
края на XII или началото на ХШ в. Лексикалпото 
проучване предлага интересни данни за тексто-
вата история на славянского Изборно евангелие 
и за лексикалния развой на българския език. С 
обстойния анализ на еэиковия материал и с пуб-
ликувания текст па Евангелието на Кохно трудът 
па Н. В. Коссек е сериозен принос в палеосла-
вистиката. 


