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ПРИНОСЕН ТРУД В ОБЛАСТТЛ НА СТАРОБЪЛГАРСКИЯ СИНТАКСИС 

Р у м я н а З л а т а и о в а , Структура н· 
български език. С , 1990. 205 с. 

Синтаксисът е един от най-слабо про-
учените дялове на старобългарския език. 
Затова всяко ново изследване в тази об
лает се посреща с оправдан интерес, 
особено когато има обобщаващ характер 
като монографията на Р. Златаиова. 

Уводът съдържа теоретичните и мето-
дологичните основи на разработками. Ав-
торката отчетливо формулира обекта на 
изследване чрез очакваните резултати и 
чрез библиографския преглед, който по-
казва, че все още липсва пълно обобще
ние на строежа на простоте изречение в 
книжовния старобългарски език. Материа-
лът, с който работи Р. Златаиова, е едно 
от достойнствата на труда. Авторката 
използува не само старобългарските ръ-
кописи (както се прави обикновено), но 
и старобългарските надписи (97 на брой), 
както и преводните и оригиналните творби 
на българските книжовници от старо
българския период, запазени в по-къенн 
прением. Тази широка материалова база 
осигурява ио-пълни, ио-разнообразни и 
по-точии сведения за старобългарското 
просто изречение. 

Първата глава на монографията е 
посветсна на граматичната класификация 
на простото изречение. Описанието е про
ведено много прецизно и изчерпателно. 
При всеки от класовете прости изречения 
— едносъетавни, безличии, вокативни, 
елиптични, двусъетавни, обстойно се пред
ставят морфологичните реализации на 
главните части на изречението. Автор
ката определи също семантичните особе-
ности на класовете прости изречения и 
употребата им в различии извори. По-
лезни са приложените гръцки съответствия 
при всеки пример. Втората глава съдържа 
комуникативната класификация на про
стото изречение. Тя също е разработена 
много обстойно и задълбочено. Разгле-
дани са съобщителните, въпросителните, 
повелителните, подбудителните и желател-
ните изречения. В третата глава се об-

на простото изречение в книжовния стара-

съжда въпросът за смоционалната ак
туализация на изказванията — съоб-
щцтелни, въпросителни и подбудителни 
по форма. За мене остава неубедителна 
интерпретацията на случайте от т. а), 
б), в) на с. 153—154 като „емоционално 
оцветсни". Твърдението, че те са били емо
ционално маркирани съе сег. форма 2 л . 
ед. ч. от св. в. за заповед или забрана 
към обобщен адресат (къзмовниш нск^ыебго 
CB9SI'« I Εϊ.3ΝΕΗλΚΗΛΗΐιΐΗ шь.г\ своего); с и н ф и 
нитив във вторична функция на императив 
след съобщително изречение с глагол за 
говорене (\$ъ же глга; Ne КЛАТН tA ъ\иъ 
не КЛАТН СА отънждк. NÎEOML); за предпаз-
ване, опасение с \ \ не - j - сег. време за 
гръцки императив аорист или конюнктив ао
рист (дь не п«т«пнтъ нмь БЛИ*. ввльнхх), 
не помага да се отстрани впечатлението, 
че тълкуването на авторката тук е субек-
тивно. Четвъртата глава е посветена на 
синтактичното отрицание. 

Трудът на Р. Златаиова е. важен при
нос към изучаването на старобългарския 
синтаксис. iMHoro прецизно, обстойно и 
задълбочено е разработен строежът на 
простото старобългарско изречение. Два-
та типа класификации позволяват да се 
изяснят в граматичен и комуникативен 
аспект особеностите на простото изре
чение в книжовния старобългарски език. 
Детайлният анализ с. дал възможност 
да се разкрие богатството от синтак-
тичии модели па простото изречение, 
с конто е разаолагал книжовният старо
български език. Много допринася за ка-
чествата на труда богатството от примери. 
Описан е много интересен нов материал, 
който показва, че езикът на старобългар
ските ръкописи и надписи,както и на пре
водните и оригиналните творби на старо
българските книжовници е единен, а 
разликите са съе стилистичен харак
тер . 
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