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Едиа от най-трудните за изеледване об
ласти от историческата граматика на сла-
вянските езнци е ударението. Причините 
за това са многобройни: липсата на от-
белязано ударение в най-старите славян
ски ръкописи; непоследователноетта и не-
точноетта на ноставянсто му в по-къеннте 
паметници; паличнето на огромен по обем 
материал, който все още не е обобщен; 
трудноетта да се реконструира праславяп-
ската форма в реднца случаи, което е 
свързапо с въироса за влиянието на уда
рението върху фонологическите измене
ния в този ранен период. 

Поради тезн причини появата на кни-
гата на Волфганг Хок трябва да се при-
ветствува. Авторът си е поставил за основ-
на задача да опише синхронно съетояние-
то на ударението върху окончанията в 
Евангелие 1139 от сбирката на Народната 
библиотека „Св. св. Кирил и Мстодий" 
в Софи я. 

Първата част на тази работа (Akzent-
grammatik) е иреработена версия на ди-
сертацията на автора, докато втората 
(Akzentworterbuch) e написана нрез 1990 
—1992 г. (Nachwort). Първата част се 
сьстои от следните дялове: Увод, Еван
гелие 1139 като езиков паметник, Гра
фи ческа система, Фонологическа интер
претация, Предаване на текста и грамати-
ческо представяне, Ударението в оконча-
нието, Литература, Съкращения, Индекс, 
Приложение от 7 снимки на ръкописа и 
Послеслов на автора. В увода към вто
рата част Хок обяснява припципите на 
издаване иа Речника на акцентираните 
форми, на посочването на гръцките съот-
ветствия, на привеждането на значението 
на немекн, иоследователноетта на сред-
нобългарските форми и т. н, (с. V—XII). 

) 

От изброяването личи, че поставената за
дача („synchrone Beschreibung des Akzent-
verlialtens in der Nominal- und Ver-
balflexioii") e обогатена и разширсна с 
археографски, палеографски, нравопис-
ни, лексиколожки и текстологически наб
людения. 

Според Хок текстът на ръкописа е 
написан от 3 ръце: книжовникът А пи-
ше основпата част от ръкописа (л. 4—41, 
44—175, 179—207), писачът В — л. 42 
—43 и 176—178, а на С принадлежат пър-
вите 3 листа от ръкописа (с. 19). Към това 
съотнасяне на писачите могат да се добавят 
още няколко бслежки. На л. 55г хартия-
та, запълнила дупките в листа, е с по-све-
тъл цвят подобно на първите три листа от 
ръкописа. Начертанията на буквите от-
говарят на С, но мастилото е по-светло. 
От няколкото написани букви е трудно да 
се каже категорично, че това е пнсач С, 
но подобно предположение, е пай-вероятно 
(срв. с. 18). Хок смята, че текстът на А 
е по-стар, а В и С са по-късни допълнения 
(с. 19, 20, Апт. 23). Аргуменгът на Хок, 
че безюсовият правопие на В пасочва към 
по-късна дата, не отговаря на действитед-
ното положение на нещата [срв. auch 
linguistische Anhaltspunkte (v. a. Schrei-
bung ohne Nasalvokalzeichen, mit ov 
aus etym.jK und e aus etym. A, und ande-
res) deuten auf eine spatere Sprachforra, 
Anm. 23]. Действително различията меж
ду двамата писачи са на всички равнища. 
Ясно е, че дори в текстово отношение два-
та отрязъка са различии. Така например 
в края на пасажа при писач В текстът 
е ivvMib пл-теыь п^кединмь./н н« «те ш8 
кет, а при А текстът започва прькед-
мымь, и не KtjioRbCTe емл;. По всяка веро-
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ятност обаче разликата във времето на 
напнсване не е била много голяма. 

От вниманието на Хок са убягнали ни
кои важни палеографски детайлн, като 
например, че начниът за запневане на циф-
рите в полето на л. 4г—5г е различен от 
този на основния писач. Формата на тнт-
лата също е различна. Хартията също е 
от друго качество. Не става ли въпрос тук 
за друг редактор иа текста? Трябва да се 
отбележи също, че основният писач се 
характеризира в палеографско отношение 
и с използуване на синьо и зелено ыасти-
ло в украсата (л. 6г). В паше време кино-
варът съвсем е избледнял и е придобил 
жълт цвят. Първоначално А е използу-
вал червено ыастило за отбелязване на 
зачалата и синьо мастило за отбелязване 
на главите. След него С с киновар е под-
новявал текста на много места в книгата, 
където А е нзписвал в полето бележките, 
а на редица места е поправял такста. 

Хок допуска неточност, като твърди, 
че по писмо текстът на л. 183v e написан 
от В (срв. с. 18). Важно е да се отбележи 
също така, че иеромонах Максим, който 
е приложил книгата в манастир (припис
ка на л. 205v), e правил и някон от поправ-
ките в текста. Така например на л. 1г « 
е поправено на » в грешно изписаната ду
ма njJVHMACTcc (!) вм. поуннмтсе. Едва 
ли можем да се съгласим с мнението на 
Хок, че Максим и вторият писач са едно 
и също лице. Палеографските особености 
не позволяват да се утвърждава подобен 
извод. На друг писач принадлежи и късна-
та бележка, неотбелязана от Хок, на л. 
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Наг в долното поле, която гласи |£онь н ро. 
Интересна особеност на текста е, че 

единствено в началото на евангелието от 
Йоан се срещат киноварни точки като раз
делителен знак — особеност, която отделя 
този текст от останалия ръкопис. 

Описанието на графичната и езиковата 
система на ръкописа е направена само въз 
основа на частта, писана от писач А. 
Подобно решение очевидно има своите се-
риозни основания. Все пак към анализа е 
трябвало да бъде включен материал и от 
писачите В и С. Този материал би помог-
нал в ориентацията ни по историята на са-
мия ръкопис. 

В книгата е представен подробен ана
лиз на графиката на паметника с уточнява-
не иа позициите, в конто се срещат отдел-
ните букви и вариантите на техните начер
тания. Представен е целият инвентар от 
надредни знаци, правилата за тяхпата 
употреба и изключенията, конто могат да 
се открият (с. 25—35). Авторът е направил 
добра класификация и подредба на зна-

ците, която е лесна за възприе.мане. От 
нся извънредно много с зависела по-ната-
тъшната фонологическа интерпретация. 

Хок се е апгажирпл с трудната задача 
да реконструнра фонологическата система 
на частта А от ръкописа (с. 37—63). Да
ли става дума за жив изговор, или обща 
тенденция, е трудно да гадаем. Във все-
кн случай трябва да се правя разлика меж
ду гонора на писача и дапните от ръкописа. 
Положителна черта па изследването с, 
че авторът извежда от данните на ръко
писа говор с една ерова гласна. Както е 
представен материалът (с. 40—44), се раз-
бнра, че в ръкописа присъствуват нан-
малко две правописни системи: една, мо-
же би по-стара, с едноеров правопис с 
ь и една с двуеров неетимологичен право
пис, известна като търиовска. 

В изследванията но историята на сла-
вянската акцентология работата на Хок 
се включва сред онези все още редки тру· 
дове, конто правят пълно описание на 
състоянието в един ръкопис. Безспорно 
подобен подход е изключително важен. 
Хок взима всичко ценно от научната тра
диция по въпроса и прави не просто опи
сание на едно състояние в акцентпата струк
тура на езика (макар и върху материал от 
един-единствен текст), а описание на със
тоянието на ударенного с оглед на морфо-
логнята. Отчетливо формализираният на
чин за предаваие на материала в голяма 
степей помага на читателя да се ориенти
ра къде може да се изведе правило, а къ-
де разнообразие™ от знаци пречи да се 
изведе отчетлива система. По този път е 
лесно да се проверяват веднага отделни 
изводи на автора. За това способствува и 
решението на Хок да представи целия ма
териал отначало като общ инвентар по 
отделни части на речта, а след това да го 
разбие на отделни групи. 

Речникът към ръкописа, който заема 
целия втори том, е изпълнен със завидно 
умение. Той далеч надминава изискване-
то 'да се илюстрнрат акцентираните фор-
ми в паметника и безспорно ще се превър-
не в ценно помагало на лексиколози и 
текстолози в тяхната работа върху исто
рията на езика и текста на славянския 
евангелскн нревод. Приведените различия 
в значенията, илюстрирани с гръцките 
съответствня, а също така фразеологичният 
материал далеч надхвърлят поставените 
от автора задачи. Подобен речник бе из
ключително необходим на палеославистите. 

Като цяло книгата на Волфганг Хок 
е сериозно постижение в изучаването на 
ударението на среднобългарските ръко-
писи. Безспорно е, че тя ще повлияе вър
ху изследването на славянския акцент 
занапред. 

109 




