
PALAEOBULGARICA/СТАРОБЪЛГАРИСТИКА, XVI (1992), 3 

ПРЕГЛЕД! ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ I SURVEY AND BOOK REVIEWS 

Маргарита -Младенова (София, България) 

ПРЪВ ОПИТ ЗА СИНТЕЗ НА ПРОУЧВАНИЯТА 
ВЪРХУ СТАРОБЪЛГАРСКИЯ СИНТАКСИС 

R a d o s l a v V e c e r k a . Altkirchenslavische (Altbulgarische) Syntax I. Die Lineare 
Satzorganisation. Unter Mitarbeit von Felix Keller und Eckhard Weiher. — Monumenta 
linguae slavicae dialecti veteris. Fontes et dissertationes. Editores Rudolf Aitzetmiiller, 
Linda Sadnik, Eckhard Weiher. T. XXVII. Freiburg i. Br., U. W. Weiher, 1989. 141 p. 

Разглежданият нов труд на Р. Вечерка 
съществено се различава от неговите до-
сегашни старобългаристични работи, ка-
то същевременно носи някои техни ха-
рактерни черти. Той е различен от мно-
жеството учебници по старобългарски език, 
чийто автор е Р. Вечерка, тъй като със-
редоточава вниманието си само върху 
синтаксиса — онази част от старобългар-
ската граматика, в чието развитие него-
вият личен принос е най-голям. Различен 
е и от тясно специализираните студии на 
автора върху определени области на ста-
робългарския синтаксис, защото пред-
ставлява опит за обхватен синтез на съв-
ременното равнище на познанията в тази 
облает. Но има и много общо с тези два 
вида негови предишни работи — от една 
страна, защото се базира на фактическия 
материал, обобщен в досегашните му тру-
дове, а от друга — защото синтезира не 
само неговите собствени изеледвания, а и 
резултатите от проучвания на други авто-
ри. Цитираните 187 заглавия, взети пред-
вид при формулирането на обебщенията, 
представят сравнително пълно основните 
трудове в облаетта на старобългарския 
синтаксис в онази му част, на която е 
посветен първият том. 

Плановете на автора и издателите пред-
виждат освен вече излезлия първи том още 
три части, конто да бъдат посветени съот-
ветно на изреченската структура, на ти-
повете прости изречения и на типовете 
сложни съетавни изречения. Представя-
ният том отразява фактически по-слабо 
проучени страни от старобългарския син

таксис, конто и трудно се поддават на 
синтез и обобщение — проблемите на ли-
нейната организация на изречението — 
словореда и свързаните с него елизии или 
дублирания на части на изречението. 
Липсата на синтетични монографии вър
ху синтаксиса сред досегашните проучва
ния в тази облает обуславя характера на 
труда, където липсва уводен или заклю
чителен преглед с полемична по характер 
аргументация. Предлагапият синтез на 
резултатите от досегашните проучвания 
изхожда от методиката на синхронно опи
сание, разработена от Пражкия лингви-
стичен кръжок, главно в облаетта, посве-
тена на теорията на книжовните езици и 
теорията за актуалното членение (или за 
тема-рематичната организация) на изре
чението, изложена главно в трудовете на 
Матезиус, Хавранек, Хоралек. Главната 
цел на труда е синхронното описание на 
старобългарския синтаксис, но както сам 
авторът изтъква, то е съпроводено и с 
кратки исторически, сравнителни и ети-
мологични бележки (с. 28). Много от обяс-
ненията и тълкуванията му се основават 
на социопсихологическата школа, така 
както е представена от разработките на 
Потебня, Зубати, Хавранек, Травничек, 
Бауер (с. 29). 

Общоисторическата рамка на изеледване-
то е характерната за чешката старобъл-
гаристика от XX в. позиция, че старобъл-
гарският е книжовен език, опиращ се 
на устен културен диалект, разпространен 
в IX в. в околностите на Солун. Докато 
фонологичните и морфологичните харак-
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теристики на книжовния език и на 
народния език са практически идентични, 
положението при синтаксиса е принцип-
но различно. Разликите в прагматичните 
условия за функционирането на устния и 
на книжовния език, отношението говорещ 
— слушащ при устния език обуславят 
контекстуално-елиптичните изказвания, до-
като необходимостта от по-голяма пъл-
нота в писмените изказвания е причина за 
експлицитността на изказа и развитието 
на специфични, най-често синтактични 
езикови средства. В пряка зависимост от 
това са разгледаните случаи на елизии, 
отразени в старобългарските паметници, 
особено в пряко и непряко предадените 
диалози (с. ПО). 

Въпреки своя обобщаващ характер пър-
вият том прави впечатление с големия 
брой анализирани примери, на конто се 
основават изводите. Подробно са проуче-
ни отделните фактори, конто влияят вър-
ху словореда — ритмични, граматични, се-
мантични, прагматични (тема-рематична-
та структура на изречението), стилистич-
ни. Въпреки изброените от автора специ-.. 
фични ограничения за описание и опозна-
ване на старобългарския синтаксис в 
сравнение със съвременните езици (с. 
27) обобщението е характерно със своята 
многостранност. Изследваният синтаксис 
е отразен в повече или по-мал ко ограни
чен корпус паметници, в резултат на кое-
то е възможно разгледаните краен брой 
изказвания да не сбхващат някои от по-
тенциално възможните езикови средства. 
Освен това текстовете на изучавания 
мъртъв език не могат да се интерпретират 
с абсолютна сигурност от съвременните 
автори, тъй като не е възможна проверка 
чрез езиков експеримент с носител на 
езика. Освен другого непознаваем оста-
ва цял аспект, пряко свързан със синтак-
тичната организация, а именно интонация-
та (с. 27). Тези естествени пречки за ана
лиза са преодолени, доколкото е възмож
но, чрез анализ и семантична интерпре
тация на текстовете, като са използувани 
и отделни съпоставки с аналогични явле
ния от другите стари славянски езици. 
Преобладаваща тенденция на изложение-
то е синхронного обхващане на елементи-
те на езиковата система, забележките с 
оглед на диахронното развитие са използу
вани само частично. Общата им ориентация 
е двупосочна — както към търсене на 
автохтонните славянски процеси (зала
зили своята общност и досега проявили 
се като общи явления в по-ранни истори
чески фази или диалектно разслоени още 
от периода на праславянската езикова 
общност), така и към откриване на синтак
тични книжовни неологизми, типични за 
писмената форма на съществуване на ези
ка — синтактични калки или прояви на 
гръцко влияние, обусловени от въздей-

ствието на гръцките оригинали, от конто 
са превеждани паметниците. Обхванати 
са синтактични явления с различна хро
нология, които съществуват в едни и съ-
щи текстове, отразяват различии фази от 
развоя на взаимоотношението между език 
и мислене и представят спецификата на 
синтаксиса в сравнение с развоя на оста-
налите езикови равнища. 

Самостоятелният преглед на синтактич-
ния материал е групиран според основни-
те ритмични фактори, като се обръща 
специално внимание на случайте, когато 
определени тенденции се проявяват в 
противоречие с явленията, характерни за 
гръцките оригинали, като свидетелство 
за тяхната жизненост и' актуалност в 
момента на превеждане на паметника. 
Липсата на еднозначни кодификации се 
отразява между другото и в това, че нор-
мализационните процеси, както конста-
тира авторът, са набелязани, но рядко 
проявяват строга последователност без 
изключения. Интересно е обобщението за 
стилистичната употреба на словореда с 
ярко изразената тенденция към повторе
ние на езикови средства в контактна по
зиция, типично за поетиката на старата 
литература (с. 107). Според Р. Вечерка 
стилистичната норма на старобългарския 
език е много строга, когато няма опора в 
говоримия език и стриктно следва слово
реда на гръцките оригинали, който той 
отнася към проявите на високия или кни
жовния (literarischen) стил. 

Проявите на елизията се разглеждат 
като един от архаичните принципи на 
изграждане на изречението, който може 
да бъде контекстуално обусловен и влиза 
в противоречие например с тенденцията 
на балканските езици към дублиране на 
обекта. Противоположната тенденция към 
повтаряне на частите на изречението спо
ред автора се проявява като едно от основ-
ните средства за осъществяване свърза-
ността на текста (Textkohasion). Разглеж
дат се примери за употребата им като сти-
листично средство в хомилиите и в Псал-
тира. 

Интерес представлява интерпретацията 
на два частни случая на контактно лекси-
кално повторение на съществителни (па 
spody. na spody. na treve zelene . . . па 
lechy. na lechy. po Sbtu i pgti des§H — с. 134). 
Прякото съвпадение на словореда с този 
на гръцкия оригинал според автора е 
безспорно свидетелство за книжовния му 
произход. Но както самият той споменава, 
те имат паралели в средствата на гръцкия 
народен език, а имат и преки аналози в 
българската народна песен до най-ново 
време. В духа на теорията на Пражката 
школа чешките и българските автори 
допускат, че сред основните средства на 
старобългарския книжовен език са били 
използувани и някои езикови средства, 
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свързани сЪс сакраЛната и фолкЛорната 
традиция от предходния период, но обик-
новено не се правят опити за конкретната 
им идентификация. Може би подобии 
примери биха могли да се интерпретират 
и в този дух, още повече, че става дума за 
едно от сравнително най-елементарните 
езикови средства, типично както за гръц-
ките, така и за българските фолклорни 
изразни средства. 

Като цяло не оставя съмнение новатор-
ският характер на рецензирания труд, в 
който синтезирането на постигнатото от 
съвременната наука в областта на старо-
българекия синтаксис не просто обхваща 
и обобщава постиженията на различии 

автори в тази облает, но и очертава πό-
подробно проучените и по-слабо осветле-
ните аспекти на темата. При това той се 
докосва съе съвременната методология да-
леч не само до чисто лингвистични аспек
ти на синтаксиса, но и до проблеми като 
стилистичното използуване на езиковите 
средства, техния произход и мотивацията 
на конкретната им употреба. Несъмнено 
разглежданият първи том, както и цялата 
очаквана поредица, представя сравнител
но пълно не само един пионерски труд 
за обобщаване на постигнатото, но и ця-
лостния личен творчески принос на автора 
в проучването на старобългарския син
таксис. 
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