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ЦЕНЕН ПРИНОС В ИЗСЛЕДВЛНЕТО НА СЛАВЯНСКИЙ 
АПОСТОЛСКИ ТЕКСТ 
Струмички (Македонски) апостол. Кири.'ски спаменик où XIII иск. Подгогвпле Еми-
лие Блахова и Зое Хаупгова. Скоп)е, 1990. XXXIX | 398 е. 

Появата на това нзланис безспорно с одно 
от отрядимте сьбитня за старобългарнстн-
ката през и оследин те години. След блпзо 
век н поливина непрестанен интерес към 
пего едва сега по-широки научпи среди 
нмат възможноетта да се докоспат до тозн 
уникален българоки иамотник. Заслугата 
за това се дължи па две re нзтъкнаги чеш
ки палеослависткп Е. Блахова и 3. Хаун-
това. 

Струмишкнят апостол е одни от важ-
ынтс средиобългарскн ръкописн, ценен 
пзвор за изучаване па българския език 
от XIII в. И макар неговата стойност за 
историята на слива да е оценена доста 
отдавна, също толкова отдавна порати не-
брежноетта на препнсвача и наличието на 
значителен брой пропуски и грешки бн-
тупа и негатнвната оценка на И. Поливка 
за пригодпоетта му при проучпапе съдба-
та на апостолскин текст. Въпреки това 
редина учени от ранга на В. Ягич, И. 
Срсзневскн, Г. Воскресепскп и др. пз-
ползуват материал от него в своите пз-
следваиия. Его зато след нзданнята па 
Охридскня и Слепченскня апостол в па* 
чалото на века, след откриването на Енин-
ския апостол н появата в по-пово време 
на .Матпчин и Църколезки апостол пз-
даването на тозн ръкоппс стана безусловно 
необходимо. 

Пзданието включва: студня за па-
метника (с. V — XXXIX), паборец текст 
с разночетеиня (с. 1 — 350), 4 снимки, 
енноптнчни таблиц» на апостолскнте и 
литургнческнте четива с паралслпи места 
от други ръкопнеи на Апостола (с. 355— 
395) и библейски цитата (с. 397-398). 

В началото на изеледването се оинсва 
накратко историята на паметпнка и се 

правн нреглсд па лнтсратурата вър.ху 
пего. Лпес Струмишкнят праксапостол се 
пази в Народннн музеи в Прага под сиги. 
IX Е 25. Негов откривател п п|)ъв соб-
ственик е П. И. Шафарик, конто го Дона-
ся в Прага от Нови Сад. Шафарик с и пьр-
впят, конто обръща внимание на някои 
следи от глаголица и на архаични езикови 
особеностп в текста, конто пасочват към 
вероятен глаголически оригинал. Този 
апостол е бил обскт на внимание и от стра
на па редина други изеледователи, като 
В. Срезневскп, Г. Воскресенеки, Ст. Кул-
бэкпн, П. Лавров н др. Обстойно описа
ние на лалеографските и езиковите осо
беностп на паметпнка права Поливка1, 
по късно и Ф. Пехушка в пепубликувана 
ръкопнсиа дисертацня (1933). Материал от 
Струмпшкия апостол се използува в исто* 
рическите граматики на българския език 
(Б. Цонев, Ст. Младенов, К. Мнрчев), 
а лекенката му е намерила място в Реч
ника на Мнклошич, Пражкня речник п и 
Индекса към речника на македонекпте 
библейски ръкоииси". 

На с. X—XIV е направено палео-
графско описание па ръкописа. Поиастоя-

1 Р о 1 i v k a, G. Palaeographische, gra
mmatische und kritische Eigentümlichkei
ten in dem .Makedonischen Praxapostolns. 
— Archiv für slavische Philologie, 10, 
1887, 106—132, 417—483. 

2 M i к 1 о s i с h, Гг. Lexicon palaeoslo-
venico-graeco-latinum. Vindobonae, 1862— 
1865; Slovnik jazyka staroslovënského. 
T. 1- 3, Praha. 1968—1982; Индекс кон 
речникот на македонските бпблискн рако-
писп. — В; Македонистика. Т. 4. Ско-
iije. 1985. 

131 



щем Струмишкият апостол съдържа 88 
пергаментни листа с формат 4". Началото 
и краят на паметника са запазени, но меж
ду л. 80 и 81 лнпсват три тетради (не че-
тири, както нишат а втор ките; вж. бележ-
ката на П. Шафарик върху сиимхата от 
л. 81а), т. е. 24 листа, където се е намирал 
текст от календаря между 7 януари и 16 
юли. Текстът на л. 1а е изтрит, но се прсд-
полага, че е съдържал прсдговор. защото 
апостолският текст започва от л. 16. Целнят 
кодекс с писан от одно лице, като шриф
т ы е ..пеугледен полуустав со примитив-
пи обндн за орнамент и со руднментарин 
иницн]али кои претставуват неспретна 
üMiiTamija на „балканскиот" орнамент" 
(с. XI). 

По отношение на графиката Апостолът 
с едноеров паыетник. Б. Цонсв смята, че 
„едничка правописна правилпост у пего 
е рсдовната употреба на ь вместо двата 
ера"", порадн което го нарежда сред па-
метницнте от V (Злетовска) правописна 
школа заедно с Добромировото евангелие, 
Лесновския иаренеспс, Берлински» сбор" 
ник и др.4 Друга съществена правописна 
ссобеност е последователното отсъетвие на 
йотация при s, λ и А. Йотувано λ се среща 
много рядко, обикиовено в началото на 
думата, иначе редовно се замена с t , поя-
пяват се обаче и случаи с ΐλ вм. ъ (вж. 

примерите ШИМЛААР«, W JC'̂  нс-ь на с. XII). 
Важна черта в графиката е и голямото 
разнообразие при изписваието па посов-
ките. Според авторките различаваиите от 
Пехушка седем начертания за малката 
носовка и три за голямата не се потвърж-
дават, тъй като видът на носовката зави
сел изцяло от двпжението на перото при 
оформяне върха на буквата. Голямата ва-
риативност показва, че „писецот носовки-
те всушност не ги разлекувал" (с. XII), 
което пък дава основание в наборния 
текст да се пзползува само едпа буква (А) 
за различите варианта и на двете носов-
ки. Въпреки това при едно ио-внимателпо 
вглеждапс в приложените снимки може 
да се заключи, чс буквата с езиче, накло
нено от ляво па дясно, представлява ж, 
а от дясно на ляво — А. 

От осганалите буквени начертания тря-
бва да се спо.мене засилепата употреба на 
обърнато к към края на ръкописа, както и 
взаимната замяла на <Ь и * дори и като 
цифрови означения. Предположенного па 
Шафарик, че Струмишкият апостол е 
иреписан от глаголически оригинал, спо
ред авторките не се потвърждава. Като 

8 Ц о н е в, Б. История на българския 
език. Т. 1. С , 1984, с. 182. 

4 Ц о и е в, Б. Пак там, с. 168. 

цяло графиката, съкращенията и лигату-
рнтс пасочват като най-вероятно време 
на неговата поява втората половина на 
XIII в, Глаголическнте следи „зборуват 
само за тоа дека текстот бил препишаи во 
neKoj зафрлен провинциски манастир од 
архаична предлошка од писец со не многу 
голема наобразба" (с. XIV). 

Струмишкият апостол е ценен извор 
за проучванс историята на българския 
език. В раздела „Фонетика и правопис" 
е предстапеп изобилен материал, илгос-
триращ развойннте процеси в езика през 
XII—XIII в. Като важна фонетична про-
мяна през този период се сочи съдбата на 
носовите гласни. Голямото разнообразие 
в изписваието па двете носовки в Апос
тола доказва, че те са се доближили силпо, 
ако не и изравнили но своя гласеж. Сре-
щат се и изолирани случаи съе замяна на 
голямата носовка с л, ь, в един случай с 
оу, както и на малката с «. 

Разпоят на еровнте гласни също не 
представя отклонения от известните сред-
нобългарски нормп. Като едноеров па-
метннк Струмишкият апостол употребява 
последователно само ь. Нерядка е вокали-
зацията на силния голям ер в о и на ь в е, 
по предимно в суфикси, префнкси и 
предлози. С единичен пример се илюстри-
ра старобългарският еров нреглас (к£п-
лемь). Слабите ерове много често изпадат 
— както в края на думата и в префнкси, 
така и в средисловие. Примерите с вока
лизация на ъ в ь (НЬЙАКШЬ, ΜλώΗποΛΐ»), 
сочени като вероятно сръбско влияние 
(с. XVII), могат да бъдат обяснени и като 
грешки. Примсрът с вокализация на го-
лемня ер в основата — згчсошиА 64623 
(с. XVII), не се открива на посоченото 
ыясто, но форма с неизяснена корейца 
гласна — З^КЬШНА, стой па 64622. 

С многобройни примери е засвидетел-
ствувана и промяната на t u , преди всич-
ко след затвърделите ц, 3 < s , с, а и след 
други съгласни. Недотам сигурнн са слу
чайте с промяна -6>t. 

При осганалите гласни трябва да се 
отбележи честата замяна на ы с н, особе-
ио след веларитс к и г, както и случайте с 
редукция на неударени н и о в с и у. Ин
терес представлява и редунирането на 
н/ы в ь или изпадапето им при сложпите 
фор ми на прилагатслпитс и при местоимс-
ннята в тв. п. ед. ч. и дат. п. ми. ч., 
в инфинитива, в краесловие, а й в средата 
на думите. Тези случаи са толкова чести, 
че едва ли могат да се обяснят като грешки. 

В облаетта на консонантизма се за-
белязва затвърдяване на старите палатали 
ж, ш, ц, 3 < s , шт и ЖА. Мекостта все още 
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се пази при соиорите с изключение на гру-
пата ΰ%, която последователио се депала-

тализира (ιν ΜίλΒλ). Изпадачето на слабите 
ерове е довело до настъпването на редина 
асимилацнонни процеси вътре в думата, 
опростяваие па съгласкови групп и др. 
Всичкн тези процеси са богато илюстри-
рани с примери от паметника. 

Интересна особеност в сзика на Стру-
мишкия апостол с замяпата на съгласни 
и, и ч, както и на с и т- По първата особе
ност ръкописът се спързва с паметници ка-
то Боянското евангелие от ХП1 в., „Чи-
хановичевия псалтир, Хлудовия паримсй-
иик и др. Според Ст. Младенов тази про-
мяна днес е характерна за някои източпо-
българскн говори5. 

Употребата на епеитетично л в памет
ника е силно намалена — един пронес, 
конто води началото си още от старобъл-
гарски и характеризира цялата българ-
ска езикова облает. Примерите с изпуска-
не на λ след лабиал са приблизително два 
пъти по-чести, откол кото съе запазването му. 

В облаетта па морфологията ръкопи
сът предлага също редица иповации, сре-
щащи се н в останалите български ръко-
ниси от XIII в., но едновременно с това 
се откриват и някои архаични черти, кои-
то се съотнасят с най-древните старобъл-
гарски паметници. В раздела, посветен на 
имената, е потърсено разколебаването на 
склонението в две посохи: отстраняване на 
разликите между склоиитбенпте типове и 
изравняване на падежите . В първия слу
чаи е представеио пастанявапето на окон
чания от -о- и -α-основи при имената от 
мекия тип, на окончания от -ί-основи в 
плуралпите форми на -/о-основи, коего 
И31лежда дори като правило, както и 
преминаването на окончания от -й-основи 
към старите -о-/-/о-оспови. По-консер-
вативни се оказват имената от -и-основи, 
конто по-дълго задържат старобългарски-
те флексии (вж. примерите на с. XXVI с 
ш>ьки и Люси). Каю съчетаване функ-
циите на падежите вследствие отчасти и на 
фонетични изравнявапия се сочат обгдите 
форми за род, и вии. п. при -α-основи, съв-
падането на флексиитс при твор. и вин. п. 
при -а-/-/й-ос.нови, сливането между дат. 
и род. п., както и употребата на 'имени-
телен вместо косвепи падежи. 

При глаголите ее забелязва относител-
на консервативност при запазването на 
по-старите форми. В Струмишкия апостол 
се откриват редица случаи на асиг.матичен, 
както и на първи сигматичеп аорист. 
Покрай тях обаче се настаняват и форми 
от по-новия .JJÇ- аорист. В 3 л . мн. ч. са 

ь M л а д е н о в, Ст. История на бъ.т 
гарския език. С , 1979, с. 154. 

отбелязани форми, заети от имперфекта, 
един пронес, характерен и за други средно-
български паметници. 

В последната част от изеледването се 
търси мястото на Струмишкия апостол 
сред останалите най-стари славянски апо-
столи (с. XXXI—XXXVI). Изтъкнато е, 
че той стой най-близо до Охридския апо
стол както по своята лексика, така и в 
синтаксиса си. По отношение на текста -т-
избор на перикопите и особено календара 
— са се появили разлики вследствие про-
мяна на типика в православната църква 
през втората половина на XIII в. Това е 
предизвикало и „византинизаии]ата на 
календарот на Струм. Koj, во сиоредба со 
О(хр), потекнува от помлад ракопис" 
(с. XXXI). Въпрски това Струмишкият 
и Охридският апостол имат над 60 общи 
четення, като в повечето случаи това са 
тскстови и лексикални грешки, което води 
до предположение™ за общ протограф. 

Със Слепченския апостол Струмиш
кият се свързва в над 20 общи места, като 
преобладават лексикалните и еннтактич-
ните съвпадения за разлика от съвпаде-
шгята с Охридския, конто носят предимно 
текстов характер. Приблизително толко
ва са и общите места с Матичин апостол, 
чийто текст носи следи от по-новата апо-
столска редакция. Това са в голямата си 
част лексикални замени в духа на пре-
славската редакция на богослужебните 
книги. 

За съжаление в студията не е намерило 
място едно по-специалпо изеледване на 
календара на Апостола, където въпреки 
голямата празнина между л. 80 и 81 се 
съдържат важни сведения както за вре-
мето па възникваие на ръкописа, гака и 
за установявапето на култа към някои 
български светци. Отбслязването на па-
метите на Йоан Рилски (19 окт.) и на Петка 
Епиватска (14 окт.) безспорно трябва да 
отнесе появата на паметника след прена-
сянс мощите на светицата в Търново (т. е. 
след 1231 r .) s . 

Самото издание на текста на Струмиш
кия апостол цели да отрази максимално 
точно особеностите на ръкописа. Запаз-
ва се оригиналната подялба на листове и 
редове, думите се разделят с изключение 
па случайте, писани с хаплография. За-
пазена е и оригиналната пунктуация. Съ-
кратените думи не се развързват, като се 
уиифицира само формата на титлата. Тек-
стът се публикува на лявата страница, 

6 X а у п т о в а, 3 . Древнейший сла
вянский перевод текста апостола. — Ра-
laeobulgarica, 1984, № 1, с. 62; Бапншко 
евангелие. Среднобългарскн паметник от 
XIII в. Подготвили за печат с увод и ко-
ментар Е. Дограмаджиева и Б. Райков. 
С , 1981, с. 22 и посочената там литера
тура. 
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върху дясната е разположен критическият 
апарат. В горната част на вески лист е 
отбелязан номсргт на перикопата, а с 
арабски цнфрн вътре в текста се маркира 
номер!т на стиха. 

В критичсския апарат се включват 
вариант от най-старитс ръкописи на 
Апостола — Христининолския, Гилфер-
динговия. апостоли Λ"» 7 и № 18 от Сино-
далната библиотека в Москва, Охрид-
скня, Енииския, Гръшклиичсвия, Шяша-
товацкия, Слепченскня, Вранешничкия и 
Матичиния. Привсждат се всички лекси-
кални и синтактични разлики с изключе-
ние на словоредиите изменения. Фоне-
тнчии и морфологичяи вариапти се дават 

само когато могат да осветлят развитието 
на текста на Струмишкия апостол. 

След иаборния текст са приложени 
четири снимки от ръкописа — от л. 346, 
64а, 756 и 81а. В приложенисто са при-
бавепи синоптнчни таблици на апостол-
ските перикопи и на синаксарните четива, 
както и спнсък па библсйските цитати. 

В заключение искам да подчертая, че 
пред нас е едно издание, плод на продъл-
жителна и задълбочена работа върху текс
та, осъществепо с висок професионализъм 
и отговарящо на изискванията на съвре-
менната едиционна практика. Не се съм-
пявам, че то т с се радва на заслужен ин
терес от страна на българската и между-

народната славистнчна общественост. 
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