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Книгата на В. С. Голишенко „Мягкость 
согласных в языках восточных славян 
XI—XII вв." хвърля допълнителна свет
лина върху един от основните въпроси 
на палеославистиката — как са въздей-
ствували предните гласни върху пред-
хождащите ги съгласни, след като пра-
славянската тенденция към палаталност 
вече е престанала да действува. Към 
отговора на този въпрос авторката при-
стъпва не с предварително готовя решения, 
а с огромна предпазливост и добросъвест-
ност, като изследва, анализира и описва 
начините, по конто се отбелязва мекост-
та на съгласните (придобита или на-
следена), в един внушителен корпус ста-
роруски ръкописи от XI—XII в. Тя 
внимателно се вглежда в употребата на 
буквените и небуквените означения на 
палаталността у всеки отделен препис-
вач, така че изводите и се базират не само 
върху предварителен анализ на право-
писните особености на всеки паметник, 
но и на задълбочено палеографско из-
следване. Безспорно за това допринася 
и фактът, че В. С. Голишенко е рабо-
тила само с оригинали (а не със снимки 
или издания) и за своите наблюдения 
привлича пълния материал, извлечен от 
всеки един от изследваните 33 ръкописа, 
между конто са Изборникът от 107G г., 
Служебните минеи, Остромировото еван
гелие, Синайският патерик, Учителното 
евангелие на Константин Преславски (пъл-
ният им списък се намира на с. 11 -— 12). 
По този начин тя успява да прецизира 
и дораэвие иаказаните вече в науката 
мнения за ранното вторично смекчаване 
на съгласните в източнославянските 
езици. Интерес за нея представляват не 
само случайте, когато консонантната ме
кост се отбелязва, но и случайте, в конто 

не се отбелязва праславянската мекост. 
Така че картината, която изследовател-
ката ненатрапчиво ни поднася, се гради 
върху съотношението между отбелязването 
на праславянската фонетична мекост, 
на вторичното смекчаване на съгласните 
и на случайте, в конто мекостта последо-
вателно не се отбелязва. Задачата на ав
торката се усложнява и от обстоятелст-
вото, че староруските ръкописи от XI— 
XII в. представляват изключително пре-
писи от старобългарски оригинали и 
поради това невинаги е лесио, а понякога 
е съвсем 'невъзможно да се отдели източ-
нославянската иновация, още повече, че 
руските преписвачи са заели графичните 
начини за отбелязване на консонантната 
мекост от своите български учители и 
предшественици (а както знаем, още в 
старобългарската епоха не съществува 
единство в това отношение). 

Напълно съзнавайки това, В. С. Го
лишенко се опитва да изясни какви точно 
начини за означаване на консонант
ната мекост са съшествували в двете 
старобългарски азбуки — глаголицата 
и кирилицата, как те са си влияли взаим
но и какво е тяхното развитие на източ-
нославянска почва. На това е посветена 
цялата I глава (с. 19—52) на изследва-
нето, като основните въпроси, чийто от
говор авторката дири, са какво е съот
ношението между буквения начин за 
означаване на мекостта (чрез знаци за 
йотувани гласни или >у , ff*) и не-
буквения чрез диакритика. Във връзка 
с това се задава и въпросът, доколко в 
глаголицата энаците ФБ, [Р, Э€> А, 
чиито съответствия в кирилицата са 
к*, м, ГА, (*,, са съдържали в себе 
си намек за йотация. И тук авторката, 
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приемайки, че <β€, Э€ и р> в гла
голи цата първоначално не са означа-
вали мекост, а просто ж, а, леко из-
местени напред, и W, допуска, че те 
са заети в глаголицата под влияние на 
кирилицата (с. 31, 185), в която вече 
са съществували йотувани гласни кк, 
», I*. Това твърдение на автор ката 
обаче буди известно недоумение и ес-
тествено поражда възражения. Най-на-
пред, ако допуснем, че ф € и р> са 
се появили в глаголицата по този начин, 
за да изразят Э€ и 3} след меки 
съгласни в съответствие с кирилските 
m и », то защо не е потърсена гакава 
възможност и по отношение на глаголи-
ческия знак Д , който също има 
две кирилски съответствия -s и Ά. и 
оэначава х с изместена в предната част 
на устната кухина артикулация? Освен 
това самата В. С. Голишенко цитира 
наблюденията на Б. Велчева, според която 
в Македонский кирилски лист (с. 43) 
отсъствува кирилският знак за », а се 
употребява съответният глаголически 
знак. В своята книга от 1980 г. „Пра-
славянски и старобългарски фонологи
чески изменения" Б. Велчева доразвива 
това свое наблюдение, смятайки, че ки-
рилското N представлява стилизация на 
глаголическата схема на тази буква с 
една отвесна черта и увеличена петлица, 
като начертанието в Македонски я кирилски 
лист смята за преходно1. Също така някак 
си априорно се приема, че &ß=äN, 
a %Ç=eN (с. 24), макар произходът 
на гласните, развоят на българските 
диалекти, както и внимателният анализ 
на графемите да говорят по-скоро обрат-
ното: че Э€ е б и л а средна гласна, а %£ 
— ниска гласна. И въобще тук като че 
ли авторката се е увлякла да търси пре-
димно палеографски решения на поста-
вения въпрос без-солидна опора на фоне-
тичния анализ, какъвто би могла да на-
мери например в цитираната вече книга 
на Б. Велчева, чиито работи до 1980 г. 
авторката несъмнено познава. Що се 
отнася до произхода на кирилския знак 
за », бих искала тук да вмъкна остро-
умното и много правдоподобно обясне-
иие на Ив. Добрев', който смята, че в 

' В е л ч е в а , Б. Праславянски и 
старобългарски фонологически изменения. 
С , 1980, с. 88. 

а Т о т о м а н о в а , А.-М., Ив. Д о б 
р е в , Ж. И к о н о м о в а . Старо
български еэик за дванадесети клас на 
Националната гимназия за древни езици 
и култури „Константин-Кирил Философ". 
С , 1986, с. 12. 

кирилицата по-ранно е начертанието на 
обърнатото ю—w, което директно е по
лучено от начертанието на гръцкия 
дифтонг ci (унициално OI), и това на
чертание е имало звукова стойност ц, 
доколкото в част от гръцките диалекти 
през X—XI в. така е звучал и дифтон-
гът 01. Впоследствие м е било обър-
нато по аналогия с останалите йотувани 
кирилски (*., нк, като това е свързано 
и с промяната в гласежа му — й пре-
минава в и след палатали. Но именно 
с това вглеждане в старобългарската 
графика книгата може да събуди инте
реса на историка на българския език. 
Това се отнася и за следващата глава, 
където са описани и класифицирани слу
чайте на отбелязаната палаталност пред 
предни гласни и А, доколкото първичната 
и вторичната мекост пред предни гласни 
в староруските паметници се отбелязва 
по същия начин, както и в старобългар
ските паметници, като в редица случаи се 
наблюдават едни и същи явления — смек-
чаването на к и н пред предни гласни, 
каквото има в старобългарския Супра-
сълски сборник (огнь, ст-SHk) или в 
старобългарските Хилендарски листове 

(прЯьцшшш, ТЬААШТННМЪ) а така също 
и смекчаването на лабиали и ден-
тали в среднобългарските памет
ници (срв. ГОЛЖЕ-Е, пжгк и под.), така 
че и тук с голяма доза сигурност може 
да се твърди, че част от тия напи
сания са наследени от старобългарските 
оригинали, както от тях е наследена и 
традицията последователно да се отбе
лязва чрез диакритичен знак мекост на 
л и н, а не на останалите съгласни. И 
тук отново, поне за мене, би било естест-
вено да се потърсят и фон'етични, а не 
само графични причини за това ограни
чение, конто се изразяват в следното: 
1. Съгласните л, н са най-лесно по-
датливи на смекчаващото въздействие 
на следващите ги предни гласни; 2. В 
системата на консонантите вече има меки 
съгласни Г и it, от праславянската 
йотация, така че това обяснява защо по-
голямата част от случайте с вторична 
мекост се съсредоточават около тези две 
съгласни. Но авторката и тук се въздържа 
от това, тя предпочита да се опре само 
върху графиката и да остане докрай 
вярна на своя подход. Пак от графиката 
произтичат и съображенията, поради кои-
то отбелязването на палаталността пред 
у (а тя е само праславянска) се обосо-
бява в отделна глава. По същата причи
на пък мекостта пред а се раэглежда без 
достатъчно ясно разграничение между 
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праславянската мекост пред ja и вто
рично възникналата на руска почва ме
кост пред А (о). В главата, посветена 
на начините за отбелязване на палатал-
ността пред у, В. С. Голишенко обръща 
особено внимание на употребата на знака 
за ижица M като немаркиран знак за 
к и н в староруските ръкописи от X— 
XI в. и предлага убедителна хипотеза 

о 
за развоя на графемата (лг -» γ -* γ). 
И макар да остава само на ниво графи
ка, като съзнателно избягва да смесва 
подхода си на палеограф с подхода на 
историк на езика в хода на изложението 

на фактите, в заключение В. С. Голишенко 
прави важен за историята на източносла-
вянските езици извод, че смекчаването 
на съгласните пред предни гласни вече 
е било завършено през XI в. 

Книгата на В. С. Голишенко е блестящ 
пример не само за научна добросъвест-
ност, но и показва за сетен път, че за 
изясняването на редица явления от исто
рията на езика е нужно задълбоченото 
изучаване на графиката, правописа и 
езика на най-древните достигнали до 
нас руски ръкописи, конто са и най-
внушитслният корпус преписи от старо-
българските оригинали. 
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