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НОВО ИЗДАНИЕ ЗА БЪЛГАРСКИ ПИСМЕН ПАМЕТНИК ОТ XII ВЕК 

И м р е Тот. Кюстендилский палимпсест. Болгарский памятник конца XII века. Сегед, 
2001. 131 с. 

Новият труд на известния ущарски па-
леославист Имре TOT e посветен на един 
малко проучен, но твърде ценен езиков 
шточник, известен под името Кюстендил-
ски палимпсест. Паметникът представлява 
9-листов пергаментен фрагмент от Из-
борно Евангелие с четива за Страстната 
седмица, написано на кирилица в края на 
XII - началото на XIII в. върху изтрит 
гръцки текст от XI в. Днес ръкописът, на-
мерен в Кюстендил, ce съхранява в плов-
дивската Народна библиотека „Иван 
Вазов" под сигнатура № 7 (234). Досега 
той е бил предмет на по-стари и на съв-
ременни каталожни описания1. Отделни 
факти на орнаментиката и езика са изпол-
звани от Н. Райнов в специализирания му 
труд2. G изключение на първия лист, пуб-
ликуван като илюстрация от Б. Цонев при 
първото каталожно описание на памет-
ника3, неговият текст не е възпроизвеж-
дан цялостно нито фототипно, нито на-

1 Ц о н е в, Б. Славянски ръкописи и ста-
ропечатни книги на Народната библиотека в 
Пловдив. С, 1920, 5-6; Б. X р и с т о в а, Д. 
Караджова,А. Икономова. Български 
ръкописи от XI до XVIII в., запазени в Бъл-
гария. Своден каталог. С, 1982, с. 22. 

2 Р a й н о в, Н. Орнамент и буква в ръкопи-
сите на Народната библиотека в Пловдив.,С, 
1925, 6-11. 

3 Ц о н е в, Б. Цит. съч., табл. 5. 

борно. Ехо защо може да ce каже, че с 
изданието и изследването на И. Тот Кюс-
тендилският палимпсест ce въвежда в пъл-
ноценно научно обращение, a предложе-
ната систематизирана езикова информация 
за него може да послужи при всякакви по-
широки проучвания било върху приемст-
веността на славянската евангелска трат 
диция, било върху българската книжнина 
от ХП-ХШ в. 

Трудът на Й. TOT e замислен и осъщест-
вен в духа на най-добрите образци на ези-
ковото описване на писмени източници. 
Научното описание съдържа разделите: I. 
Палеография; II. Графика и ортография; 
III. Фонетика; IV. Морфология, придру-
жени с паралелно наборно възпроиз-
веждане и фототипно документиране на 
пълния текст на ръкописа. В края на труда 
е приложен Индекс на думите и формите, 
изготвен от Габор Балаж. Предимствата 
на тази структура са очевидни - автен-
тичност и изчерпателност на езиковите 
факти, както и възможност за удобни 
справки и сравнения с други евангелски 
ръкописи. На тази база бъдещи изследва-
ния биха могли да допълнят отсъстващите 
елементи на описанието - кодикологиче-
ския и текстолстическия анализ, 

В раздела „Палеография" ce характери-
зират начертанията на всяка една буква 
от графичния състав на паметника. Пис-
мото е определено като стар полуустав 
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(с. 12), който издава ръката на опитен пре-
писвач. Негови отличителни черти са гра-
фичната вариантност, както и известна 
маниерност в начертанията на някои букви 
(с. 21). Отделни факти имат индивидуа-
лизиращ характер за преписа, като напри-
мер употребата на алограф, според автора 
подобен на ъ, с цифрово значение. Ана-
логията, която ce прави с руска Кормчая 
от XIII в., където вместо s - 6, стои сходно 
начертание, изисква по-подробно обясне-
ние, още повече че самият Б. Цонев обръ-
ща специално внймание на така нарече-
ното от него обърнато s c цифрово значе-
ние. От графичния състав на паметника 
става ясно, че Кюстендилският палимп-
сест е преобладаващо едноеров (ь) и дву-
юсов, но без йотувани варианти на носов-
ките ръкопис, с Ь1 вместо ъ\, липсващ знак 
к. Тези факти позволяват в раздела „Гра-
фика и ортография" да ce формулират 
някои ότ основните правописни тевденции 
в ръкописа, които биха имали по-широко 
класифициращо значение - съхраняването 
на носовките и липсата на графически от-
разена йотация на гласните: Наред с тях 
паметникът ce характеризира с разраст-
ване на употребата на w не само в гръцки, 
но и в думи със славянски произход.на i 
вместо н, на γ вместо ογ в различни по-
зиции. Ако при носовкйте липсата на 
йотация е безизключителна, то замяната 
н а к с е (знак за широко е) показва, че тук 
ce касае заразличенначин за означаване 
на йотацията на е. В този емисъл Кюс-
тендилският палймпсест заема преходно 
място между ръкописите с отразена и пре-
небрегната йотация. Основателно зад пра-
вописните факти ce търсят фонетични бе-
лези, които биха обосновали локали-
зацията на преписа. На този аспект е по-
светен разделът „Фонетика". По традиция 
вниманието тук е насочено към поведе-
нието на еровете, носовките и етимоло-
гичната ятова гласна, които остават най-
релевантните показатели за диахронните 
диалектни признаци както на Самия препис 
(съответно на преписвача), така и на не-
говия протограф. Авторският анализ е 
много подробен. От него ce вижда, че ь< 
ъ ce запазва в коренна позиция, a случаите 

на изясняване на ь<ъ-о в предлози, су-
фикси и постпозитивни показателни фор-
ми може да представляват наследство от 
протографа. Единични са примерите на 
поява на ь вместо знак за друг вокал, но 
сред тях заслужават внимание цитираните 
и от Б. Цонев формй едннь рьБьт-Б, 
МЬГАЬЛЬШЬ (ь вместо \), които И. Тот до-
пълва с формите гьльвгаъ, пл^фьнни,ж (с. 
32). При етимологичните употреби на мал-
кия ер изясняването в е е прокарано зна-
чително по-ясно като графична норма. По 
отношение на двата знака за носови гяас-
ни Кюстендилският палимпсест показва 
три типа явления: етимологична употреба 
на ж и А; деназализация, при което ce 
открояват замените на д с {, ь, Έ ; слу-
чаите на смесване на двете носовки. По-
следното е типично среднобългарско яв-
ление и в паметника е представено пре-
димно с най-разпространените факти за 
същинско смесване след ш, ж, ЖА, j като 
например аорйстното окончание за 3 л. 
мн.ч. -шж вместо -ША. След съгласните v 
и u, примерите свидетелстват в полза на 
запазване на A (ΥΑΑ^, ΝΛ УЛШЖ, птеньцА). 
Тези факти заедно с етимологичната упо-
треба на-ΐΗ случаите, в които Έ стои след 
стари палатални съгласни (тип у-вш ,̂ щъ, 
?ш-к), свързват Кюстендилския палимп-
сест и неговия протограф с много архаи-
чен тип кирилска писмена система. Белези 
на архаичност са и отделни примери за 
запазване на епентетично л и за мекостта 
на съгласните v и ц. На базата на тези 
факти въпросът за точната локализация 
на паметника остава открит. Докато Б. 
Цонев в съответствие със собствената си 
класификация на среднобългарските пис-
мени паметници4 назовава едноеровия 
правопис в палимпсеста кратовски, a за 
самия паметник отбелязва, че „откъмиз-
ясняване на ъ и ь напомня югозападни 
ръкописи"5, то И. Тот на няколко места 

4 Ц о н е в, Б. Класификация на българските 
книжовни паметници от най-старо време до 
края на XVI век. - Год. СУ, 1,1904/1905 г. № 
2, 39-67. 

5 Ц о н е в, Б. Славянски ръкописи..., с. 5, 
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свързва определени черти с източнобъд-
гарски ареал (с. 30,32,48 и др.). 

Морфологичните особености на пре-
писа не предлагат толкова богат материал 
за локализирането му. Повечето от оцис-
ваните явления са типични за средаобъл-
гарския езиков развой и са документирани 
и от други писмени източници, нацример 
фактите завлиянието на й-основи върху 
о- и /о.основи и др. Интересна е употре-
бата на ьртерене като форма за им.п. мн.ч. 
В края на анализа на отделните склонит-
бени категории ce отбелязват словофор-
мите ))̂ БОТЬ, o\fY6NHi<:oTh>, УЛВКОСЬ за им.ц. 
ед.ч. и Nk foАОТЬ за вин.п. ед.ч., които ав-
торът третира като поява на постпози-
тивни показателни местоимения във фор-
миращата ce все още функдия на членни 
форми. Това успоредява Кюстендилския 
палимпсест с други ранни среднобългар-
ски паметници като Добрейшовото еван-
гелие и Банишкото евангелие от XIII в., в 
които са регистрирани члешш форми6. 
Общият брой на примерите в Кюстен-
дилския палимпсест, в които ce търси 
начало на употреба на член, е 5 (с. 53). 
Всичкй те са на имена от м.р. по о-основи. 
Ще отбележим, че прецизното определяне 
на членните форми изисква, освен кон-
текстово доказаната детерминация, да ce 
правят сравнения и с гръцкия текст. Така 
например за Б, Цонев примерите от типа 
денотъ, домоть, ^ДЕОТЬ, О̂АОСЬ, глг̂ сось и др. 
в Добрейшовото евангелие са съвсем оби-
чайни „съединения на тъ и сь с предходни 
съвдествителни"7, a според К. Мирчев те 
най-често стоят на мястото на съчетание 
от съществително и показателно местои-

6 Ц о н е в, Б. Добрейшово четвероевангелие. 
Среднобългарски паметник от XIII в. - Бъл-
гарски старини, 1, 1906; M и р ч е в, К. За 
членните форми в Добрейшовото евангелие, 
ереднобългарски паметник от XIII в. - Бъл-
гарски език, 1956, № 3, 223-228; Банишко 
евангелие. Среднобългарски таметник от XIII 
в. Подготвили за печат с увод и коментар Е. 
Дограмаджиева и Б. Райков; Д о г р a м а-
д ж и е в a, E. Членни форми в Банишкото 
евангелие, среднобългарски паметник от края 
на XIII в. - Български език, 1973, № 2, 90-93. 

7 Ц о н е в, Б. Добрейшовото четвероеван-
гелие...., с. 88 

мение и в самите гръцки оригинали, т. е. 
липсва независимата от гръцкия текст 
детерминация8. Съвременното състояние 
на членната форма в Кюстендилския 
говор за м.р, ед.ч. - о, както и употребата 
на пълен член след предлог в същия диа-
лектен ареал, дават основание на автора 
да приеме, че примерът нь (ЮАОТЬ ОТ МТ. 
23:36 е „характерен за преписвача на Кюс-
тендилския палимпсест диалектизъм" 
(с. 54). 

G различно значение по критерия ар-
хаизъм-неологизъм са фактите от гла-
голната система, в която по принцип ce 
пазят цовече следи от по-старото състоя-
ние на езика. Докато в дривежданите фор-
ми за 1 л. ед.ч. на сег. вр. глл, створ/\ и др. 
ce касае за графично смесване на носовки, 
a в прдмери като щвьвнти, оук^джту за 
3 л. ед.ч. сег. вр., които ce срещат пред 
анафоричното местоимение за м.р. ед.ч. 
вин.п. - за междусловен фонетичен развой 
на ъ пред /', то за същинска морфологична 
промяна маже да говорим само в опре-
делени случаи. Релевантни за промяната 
на личните окончания са примери като 
нмшь1 за 1 л. мн.ч. сег. вр., при което под 
Влияние на местоименното склонение ce 
появява различителен показател за 1 л. ед. 
и 1 л. мн.ч. при атематичните глаголи. В 
Кюстендилския палимпсест обаче липсва 
още по-новото окончание -ме, което някои 
български паметници от XIII в. като Ба-
нишкото евангелие вечерегистрират9. Тук 
авторът обръща специално внимание на 
формата емемь за 1л. мн.ч. сег. вр. в 
контекста на Мк. 15:32 - АЬ ВНДНМЬ H вир 
емемь «ма (в Банишкото евангелие нмшь, 
във Врачанското шшь, в Добромировото 
нмемь)10, която нарича необичайна и я 
сравнява с единично фиксирания в Сави-
ната книга глагол ем^тн. Налагането на ко-
ренната гласна от сегашната основа в ин-

8 M и р ч е в, К. За членните форми в 
Добрейшовото евангелие..., с. 225. 

9 Банишко евангелие..., с. 46. 
10 Банипжо евангелие..., с. 261; Ц о н е в, Б. 

Врачанско евангелие. - Български старини, 
4, 1914, с.186; В е л ч е в а, Б. Добромирово 
евангелие. Български паметник от началото 
на XII B.C., 1975, с. 85. 
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финитивната ce среща при някои старо-
български глаголй, сред които и глагола 
нмьтн". Съобразно правописа на палимп-
сеста формата шшь може да ce приеме 
за закономерен елемент от парадигмата 
на глагола нмхтн, който заедно със суб-
стантива в-в^ образува съчетанието нмьтн, 
ьх-гн В1з()ж 'да повярвам, да хвана вяра'12. 
При другите темпорални форми правят 
впечатление преобладаващият бройюн-
трахирали форми на имперфекта спрямо 
неконтрахиралите и преобладаващите по 
честота на употреба форми на втория сиг-
матичен аорист, наред с другите типове 
аорист. В Кюстендилския палимпсест съ-
що така ce предпочитат инфйнитивни 
пред супинни форми или описателното за-
местване и на двете с da-конструкции. За 
особено архаична черта авторът счита 
формите на мин. деятелно I причастие, 
образувани без суфикс -въ- (тип сьтворш«, 
вькоушь, fijiuKAONb и др.), които вероятно 
са наследени от протографа на настоящия 
препис. 

От подробния езиков анализ, данни от 
който приведохме, става ясно, че Кюстен-
дилският палимпсест като паметник от 
края на XII - началото на XIII в. заслужа-
ва да ce впише в българския езиков развой 
от тази епоха в сравнителен план с други 
ранни среднобългарски ръкописи. След 
като Б. Цонев описва Кюстендилското 
четвероевангелие от XIII в., открито в учи-
телската библиотека на Кюстендилското 
държавно педагогическо училище13, още 

" Граматика на етаробългарския език. 
Фонетика. Морфология. Синтаксис. С, 1991, 
с. 279. 

12 Старославянский словарь (по рукописям 
X-XI веков). Под редакцией P. M. Цейтлин, 
Р. Вечерки и 3. Благовой. М., 1994, с. 631. 

13 Ц о н е в, Б. Кюстендилско четвероеван-
гелие. Среднобългарски прототип на VI пра-
вописна школа. - Периодическо списание на 
Българското книжовно дружество, LXVI, 
1905, 535-561. 

един паметник на българското писмо и 
език, открит в Кюстендил, намира по-
широко научно представяне. Една от въз-
можните линии за бъдещо сравнение без-
спорно остава лексиката в съпоставка с 
данните от славянските евангелски пре-
писй. Без тя да е обект на самостоятелен 
аналйз, все пак ориентир в лексикалното 
богатство на преписа е предложеният Ин-
декс на словоформите. От него ce вижда, 
че Кюстендилският палимпсест е фикси-
рал непреведените гърцизми като г̂ ома-е-ь!, 
^рхнерн, вллсфнмтл, п^^скевгнн (п^рскевн), 
изцяло предпочитаните синонимни ва-
рианти НЮА6Н, нюденскьж вместо жндъ, 
ЖНАОВНИЪ, жндовскь1н, някои интереснираз^ 
ночетения в сравнение с други среднобъл-
гарски евангелия като например Мт. 27:26 
Β0ΗΝΗ reMONH (sic!) срещу BOHNH гемоиовн в 
Добрейшовото евангелие и др., чието сис-
тематично проучване ще спомогне да ce 
намери точното място на преписа в ис-
торията на евангелските текстови редак-
ции. 

Наред с научното съдържание на труда 
е редно да отбележим и проявата на про-
фесионална етика от страна на неговия ав-
тор. Започнат като съвместна идея между 
унгарС1си и български палеослависти, днее 
проектът по проучването и издаването на 
Кюстендилския палимпсест завършва с 
кнйгата на И. Тот, посветена на светлата 
памет на инициатора на самия проект -
незабравимия Божидар Райков, 
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