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В края на 2003 г. излезе от печат книгата 
на чл.-кор. проф. Дора Иванова-Мирчева 
„Българският книжовен език (IX-X до 
XVIII в.)" като първи том от поредицата 
„Избрани трудове на почетните доктори 
на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий". Досе-
гашните фундаментални изследвания на 
Д. Мирчева върху историята на българ-
ския книжовен език - както на конкретни 
средновековни автори и паметници, така 
и върху общотеоретични въпроси, даваха 
основания на палеославистите у нас и в 
чужбина да очакват от нея този обобща
ващ труд. 

Върху проблематиката на българския 
книжовен език до Възраждането се работи 
от много десетилетия, направени са зна-
чителни постижения: достатъчно е да 
споменем имената на Беньо Цонев, Сте
фан Младенов, Кирил Мирчев, Дора Мир
чева, Иван Гълъбов, Иван Харалампиев 
и др., оставили трудове с обобщаващ ха
рактер, както и множество изследвания 
върху отделяй езикови явления и процеси 
или върху отделяй автори. Всичко това 
обаче е недостатъчно, „за да се достигне 
до цялостен, обобщаващ труд", както пи-
ше Дора Мирчева в предговора към своя-
та монография. И пак там тя посочва цел-
та, която си поставя - „да събера това, 
което засяга тоя проблем и е пръснато по 
различии издания; правено е по разни по
води и невинаги с оглед на историята на 
книжовния език; да го обобщя; да му дам 
- където е възможно - своята оценка така, 

както аз я схващам; да набележа пробле-
мите и бъдещите задачи, конто стоят пред 
юследвачите". 

Трудът се състои от три основни части: 
Увод, Създатели и строители на стария 
български книжовен език и Българската 
историческа лексикология и книжовният 
български език до Възраждането. 

В уводната част авторката излага своите 
схващания - мотивирано и убедително -
върху редица същностни въпроси от ис
торията на българския книжовен език, 
много от конто все още дискусионни. Спе-
цифичните отличителни черти на българ
ския език, конто му придават „неповторим 
индивидуален облик", са резултат от взаи-
модействието на заложените тенденции 
на езиковото развитие и влиянието на 
екстралингвистичните фактори. За връз-
ката на езика с обществено-икономиче-
ската действителност Д. Мирчева изтъква 
аксиомата: „Докато говоримият език не 
спира да се развива както в моменти на 
свободен разцвет на държавата и народа, 
така и във война, книжовният цъфти във 
време на културен, икономически и по
литически възход, на духовен подем, на 
интензивни връзки с езика и културата на 
други народи, а мъждука в години на ико
номически упадък, на политическо без-
правие, на робство и разруха" (с. 8). По-
нататък стегнато и аргументирано се про-
следяват възловите моменти от възник-
ването на българската народност и на бъл
гарския народностей език. 
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Авторката се спира и на въпроса за етни-
ческата принадлежност на старобългар-
ския книжовен език. Наистина този въпрос 
- един от централните въпроси на исто-
рията на езика - отдавна е получил обос
нован отговор от най-авторитетни учени 
слависти като се почне от П. Билярски 
(1858), А. Лескин (1871) и се стигне до на
ши дни (Д. С. Лихачов, Р. М. Цейтлин, Р. 
Айцетмюлер, Фр. Славски, Ф. П. Филин и 
много други, които посочват научно аргу-
м е н т и р а н о б ъ л г а р с к а т а етническа 
основа на Кирило-Методиевия език). Въп-
реки това в последните години се появиха 
някои спекулативни публикации, в които 
този факт се оспорва. В съвсем близкото 
минало Д. Мирчева се включи в тази по
лемика и в редица публикации у нас и в 
чужбина, на международни и национални 
научни форуми още веднъж обоснова и 
защити историческата истина. Заедно с 
нея и след нея много други учени под-
крепиха становището и. Сега можем да 
смятаме дискусията за приключена, но 
напълно оправдано тя трябваше и намери 
място в рецензирания обобщаващ труд. 

Известно е, че старобългарският език 
още от самото си възникване започва да 
изпълнява и функцията на международен 
книжовен език. Като отчита този факт, Д. 
Мирчева се спира на въпроса за редак-
циите на старобългарския език, резултат 
от проникването на чуждоезикови еле-
менти (моравско-панонска редакция, хър-
ватска редакция, сръбска, руска и румън-
ска редакция), като характеризира всяка 
една от тях. 

В по-нататъшното изложение Д. Мир
чева трасира предпоставките при изслед-
ването на историята на българския гово
рим и книжовен език, като споделя опита 
на изследвачите на нахиия език от дона-
ционалния период. Основна предпоставка 
е обхватът на източниците, от които се 
черпи материал за историческото проуч-
ване на езика. Както посочва авторката, 
изследването както на говоримия, така и 
на книжовния българския език се базира 
на едни и същи писмени паметници. При 
говоримия език новите черти и явления 
се маркират от „грешките" на преписва-
чите, от отклоненията, които те допускат 

от традиционния език. При книжовния 
език обаче трябва да се търси преоблада-
ващото, да се проследи нормата и ней-
ното развитие. И тук Д. Мирчева много 
вярно отбелязва, че „класическите старо-
български паметници съвсем не са ни до-
статъчни. Налага се да се привлекат не
пременно и съчиненията на старобългар-
ските писатели, знайни и анонимни, ця-
лата старобългарска литература, която се 
отнася към IX, X, XI и отчасти към XII 
в." (с. 49). Тук опираме до ролята на ре
дица съчинения извън старобългарския 
„канон", създадени през старобългарската 
епоха, но достигнали до наши дни в по-
късни преписи. Без тях изследвачът не 
може да мине. Методологическата труд-
ност, която възниква, е да се намерят кри
терии за отделяне на по-късните небъл-
гарски напластявания (главно руски) и да 
се посочи старобългарската основа. И то
ва вече правят в наше време редица из-
следвачи. 

В своята книга Д. Мирчева отделя място 
и на въпросите за периодизацията и пе-
риодите в развоя на книжовния български 
език до Възраждането. Прави преглед на 
предходните опити за периодизация на Б. 
Цонев, Ст. Младенов, К. Мирчев, Хр. Пър-
вев, Ек. Дограмаджиева, Р. Цойнска, И. 
Харалампиев и др. Основателно крити-
кува онези руски учени, които „виждат на-
чалото на български език в Троянската по
веет от XIV в.", като се спира повече на 
В. М. Русановски. В края на тази глава Д. 
Мирчева посочва нова схема на перио
дизацията, предложена от нея още през 
1987 г., и прави уговор ката, че и този опит 
отново ще претърпи изменения във връзка 
с натрупването на нови факти от продъл-
жаващите проучвания1. Тук вече по-де-

1 Откриването на нови факти в науката 
може да доведе до корекция на изказани по-
рано становища. Самата Дора Мирчева от
чита тази възможност (срв. в тази връзка 
схемата на периодизацията във: Въпроси на 
българския книжовен език до Възраждането. 
С, 1987). Това е един показателен пример, 
че за истинския учен фактите стоят над всич-
ко. Изводите, заключенията, съжденията -
след фактите и само на основата на фактите! 
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тайлно тя фиксира трите главни периода: 
I. Период на Ранното българско средно-
вековие, или старобългарски период (IX-
X-XI-XII в.); II. Книжовен език на Къс-
ното българско средновековие, или сред-
нобългарски книжовен език (ХП-ХШ-
XIV-XV-XVI-XVII-XVIII в.); III. Кни
жовен български език от XVII в. нататък. 
Езикът на новобългарските дамаскини от 
XVII в., или предвъзрожденски период. 
На всеки период и подпериод се прави 
кратка характеристика. 

На преводаческата дейност през веко-
вете са посветени следващите 20 стра-
ници. Д. Мирчева, която има подчертан 
принос в теорията на превода, тук дораз-
вива изказани по-рапо становища, като от-
чита и направеното от други изследвачи 
(К. Мирчев, А. Чакраборти, Г. Попов, Ив. 
Добрев, А. Минчева, Ив. Кочев, Е. Кочева, 
Л. Домусчиева, Ек. Дограмаджиева, Ив. 
Карачорова, П. Пенев, Ив. Буюклиев, Т. 
Славова, Е. И. Дьомина, Е. Мирчева). Ав-
торката с основание заключава, че „е на-
зряла вече необходимостта в палеосла-
вистиката да се постави въпросът за на-
личието на преводачески школи в старо-
българския период, и по-точно: за Пре-
славска преводаческа школа като на
следник и продължител на Кирило-Ме-
тодиевската" (с. 93). Откриването от Д. 
Мирчева на нови, среднобългарски пре-
води на слова, вече преведени в старо
български, и дава основание да говори и 
за „трета, Търновска преводаческа школа, 
много близка до Преславската, но с из
вестии иновации". Дора Мирчева има 
предвид „ д в а н а ч и н а на п р е -
в е ж д а н е , д в е б ъ л г а р с к и 
с и с т е м и о т п р е в о д а ч е с к и 
н о р м и в р а м к и т е на е д и н -
н и я , о б щ о н а р о д е н с т а р о 
б ъ л г а р с к и е з и к" (с. 93). 

Да си припомним дискусията за периодиза-
цията през 1952 г. Тогава Вл. Георгиев отпе-
чата в ИИБЕ, 1952, кн. 2 своята статия „Опит 
за периодизация на историята на българския 
език". Шест години по-късно той доразви и 
доуточни своето гледище в статията „Проб
лема периодизации истории языка и перио
дизация истории болгарского языка" (Сла-
вистичен сбобник. Т. 1. С, 1958, с. 165-183). 

В главата „Книжовните школи на бъл
гарския книжовен език през вековете" се 
прави характеристика на Охридската, 
Плисковско-Преславската и Търновската 
книжовна школа. Преди това, като се имат 
предвид различните названия на средно-
вековните български книжовни центрове 
(школи, средища, книжовни центрове, 
книжовни огнища), Д. Мирчева уточнява, 
че „в езиковедски смисъл ш к о л а може 
да означава к н и ж о в н о е з и к о в а 
н о р м а , различие в езиковите средства, 
подчинение на книжовния език на различ
ии концепции за неговото изграждане и 
т.н." (с. 102). След това авторката прави 
кратък преглед на становищата на пред-
ходните изследвачи: Н. Ван Вейк, А. М. 
Селищев, В. Ягич, Ст. Младенов, Б. Цонев, 
К. Мирчев, Ив. Гълъбов, А. Ваян, Ив. Ко
чев, Ив. Добрев, Т. Славова - за старо-
българските школи и на П. А. Сирку, К. 
Радченко, Д. Мирчева, Ив. Харалампиев 
- за Търновската книжовна школа2. Ав
торката смята, че е нужно „сериозно пре-
разглеждане" на твърдението, че в Тър-
ново бил създаден един „изкуствен" кни
жовен език, с още по-изкуствен правопис 
(с. 118). Според нея търновските рефор-
матори у м е р е н о допускат в книжов-
ната норма новите езикови явления, във 
връзка със степента на тяхната фреквент-
ност. 

Специална глава е отделена за създате-
лите и строителите на стария български 
книжовен език - преводачи, оригинални 
творци, преписвачи, компилатори от до-
възрожденския период (с. 119-198): Кон
стантин-Кирил Философ и Методий, Кли
мент Охридски, Наум Охридски и Пре-
славски, Константин Преславски, Черно
ризец Храбър, Иоан Екзарх Български, 
Презвитер Козма, Петьр Черноризец, Ев-
тимий Търновски, Григорий Цамблак -
както се вижда, само онези писатели, чие-
то творчество е било обект на повече или 

2 В монографията би могло да се отдели 
място на онези автори, конто не признават 
наличието на езикова реформа в Търново 
(Вж. напр. К а б а к ч и е в , К. Евтимиевата 
реформа. Хипотези и факти. Пловдив, 1997, 
и др.). 
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по-малко изследвания. На базата на вече 
съществуващи проучвания (в това число 
и нейни) Д. Мирчевахарактеризира техния 
език, при което, държа да подчертая, тя 
проявява изключителна научна добросъ-
вестност, обективност, пълнота и точност 
на позоваванията, без да отстъпва от своя-
та критична оценъчна позиция. 

Авторката се спира най-напред на све
тите братя Константин-Кирил Философ 
и Методий, като се обляга на изследва-
нията на Фр. Славски, Фр. Гривец, Й. Ва-
шица и Ст. Кожухаров. След това Д. Мир-
чева очертава приноса на Климент Ох-
ридски в езиковото строителство, като из-
хожда от трудовете на К. Мирчев, Ив. 
Добрев, Кр. Станчев, Г. Попов, Ал. Милев, 
както и от своите по-ранни изследвания. 
На трето място е разгледан езикът на 
Наум Охридски и Преславски според 
проучванията на Ив. Дуйчев и особено на 
Ст. Кожухаров. Друг Методиев ученик, за 
когото черпим сведения от известната 
приписка наТудор Доксов, е Константин 
Преславски. Творчеството на този старо-
български писател става предмет на 
множество изследвания - А. Горски и К. 
Невоструев, Е. Георгиев, Д. Мирчева, А. 
Ваян, Ив. Гълъбов, Г. Сване, А. Минчева 
и др. Черноризец Храбър все още не е из-
ползван пълноценно при характеристи-
ката на старобългарския книжовен език. 
Д. Мирчева прави кратък морфолого-син-
тактичен и лексикален анализ на „За бук-
вите". Изказват се редица съображения от-
носно семантиката на онези думи, конто 
не са фиксирани в класическите старобъл-
гарски паметници като глтдтн, о-щъ., BovfKàpb 
и др. След като К. Калайдович открива за 
науката Йоан Екзарх Български и му пра
ви пръв една обща езикова характери
стика, съчиненията на този писател са 
предмет на много задълбочени проучва
ния. Пълен преглед на тези проучвания 
Д. Мирчева направи преди повече от 30 
години в изданието си на две слова на 
Йоан Екзарх, а тук се спира накратко на 
приносите на А. Горски и К. Невоструев, 
В. Вондрак, Е. Георгиев, К. Мирчев, И. 
Гълъбов, А. Давидов, Л. Стефова. Друг за-
бележителен строител на старобългарския 
книжовен език е Презвитер Козма. Не-

говата Беседа против богомилите според 
А. Ваян е „най-значителното от оригинал-
ните произведения на старобългарската 
литература". На него и аз съм посветил 
много страници от моето научно творче
ство и съм доволен, че написаното влиза 
като градивен материал в един обобща-
ващ труд. Пълната езикова характеристика 
на друг изтъкнат писател от X в., Петър 
Черноризец, беше направена преди 10 го
дини от Румяна Павлова и тя е засега 
единственото цялостно изследване на 
този автор. Д. Мирчева използва нейните 
резултати, конто позволяват да се заклю
чи, че „словата на Петър Черноризец са 
преписани, а не писани в Русия, и че без 
съмнение Петър Черноризец е един от 
създателите на старобългарския книжо
вен език през Златния век" (с. 169,171). 

По-нататък в тази глава са поместени 
два очерка за най-изтъкнатите предста
вители на Търновската книжовна школа 
- Патриарх Евтимий и Григорий Цамб-
лак. За тези автори има голям брой про
учвания и Дора Мирчева се опира на тях, 
особено на тези от по-ново време - на 
Ив. Харалампиев, А. Давидов, Й. Русек, 
Г. Сване, Б. Велчева, А. Даскалова. Автор
ката отчита новата обществено-истори-
ческа и езикова обстановка в XIII-XIV 
в., като развива изказани от нея по-рано 
тези. И тя заключава: „Съвсем не е слу
чайно, че в резултат на дейността на Тър-
новските реформатори тогавашният 
български книжовен език се превръща в 
трети класически книжовен език, който за 
векове обслужва и българи, и руси, и сър-
би, и румъни". 

Главата завършва с обобщаваща харак
теристика на книжовния български език 
през XV-XVIII в. - разглежда се ролята 
н а к н и ж о в н и т е с р е д и щ а п о н а 
гните земи: манастирите около Търново, 
на Атон, София, Етрополския манастир 
Варовитец, Ловеч, с. Аджар и др.; възприе-
мането на правописната норма, известна 
като ресавизъм; появата през XV в. на 
печатните църковни книги; езикът на 
дамаскините; книжовният език на народна 
основа (термин на Е. И. Дьомина); неда-
маскиновите слова; традиционният средно-
български език. 

127 



По.следната глава е цосветена на Бъл
гарската историческа лексдаология и кни-
жовниябъдгарскй език до Възраждането. 
Всепризнат и врдещ специалист в тази об
даст, Д, Мирчева е даламноготеоретични 
разработки, извърщила g ипродължава да 
върщи,огромна,лексикографска, (работа 
като отговорен редактор на академичдия 
Старобългарски речник..Тъкмо,затова и 
надисаното в тази глава, макар и кратко! 
е напълноубедително,'Според авторката. 
изследвачъ.т на: дексдкатд Я: нейното 
развйтие-трябва да държй сметка ,както 
за,„вънщнатд история".на.българската 
лексикална, система; (лексйкални заемки)^ 
така и за в.ътрещция развой на самите ду: 
ми - и образните употреби, ипреносните 
значения, и развдиряването и стесняването 
на« семантйчната (структура на думата и 
т.н. (с. 200), Всяка от тези две страни ;на 
лексикалния развой е намерила място; в 
книгата, Дексикалнатд връзка набългар-
ския'книжрвен едикс другите. езици ипъ-
тйщата на проникване начуждйЦйгса 
илюстрирани с двата очерка; Съдбата на 
гръцките лексикални здемки в историята 
на българския кдижтед език и,Руеко-бъЛ-
гарскй езико.ви вр,ъ'зки.лПробле,мйте на 
еобствено българската лексика ращред-
ставенй също в две разработки: Основни 
дроблеми на българската лексикална сис
тема иПриемствеността.в българската 
лексикадна .система, Тези разработки 
представят една. задълб.оченарстррйна 
програма,;формулираци са основните за
дачи пред лексикалните.проучвания; из-
следване на; семантичнатд.структура на 
думата през вековете, ролята наюбраз1-
ността и преносимостта; .терминологиза-
цията, субстантивадията, адективацията и 
адвербиализадията, въпрОсйтб на омони-
мията и синонимията, слов.ообразуването, 
деривадионните отложения.„В.края на 
втория очерк от тази груда се правд до: 
гйчното заключение, че „дексиката на 
първия славянски книжовен език и до.днес 
се пази в българ ските диалекти от цялата 
българска етническаи говорна територдя, 
в съвременния българскдкджовен език, в 
разговорния език и в българската ономас
тика,, А всичко тов.а;свидетелства за бъл
гарската етническа принадлежност на кни-
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жовния език,,създаден в ГХ-Х век" (е. 245). 
Придожената б и б л и о г р а ф и я (с. 

-246^255), макар ч.е;не претендира за из-
чердатедност, е достатъчна, за да насочи 
читателя и да помогне на онези изсдед-
вачи, който се занимават със здетъдената 
проблематика, Биха могли, разбира се, да 
се добавят и някои други заглавия, про-
пуснати тук3. 

В Посдесдоваса досочени синтезйрано 
проблемитей^ъдещитезадачй на изслед-
ването.на кнйжовния^български език до 
Възраждането. Като постановка и като за
дачи (девет основни) -- от наименованието 
на езида на паметнидите, периодизацията, 
рбдакдддте; методологиятаит.н, - те са 
напъдно приемдйвй. 

За цялото изложение е характерно изк-
лючйтелното богатство на мисълта " как-
тодриизлагане на авторовите съждения, 
такая дри крйтическияпрегледна други 
дредходни иди съвременни учени. Стйлът 
е пределно стегнат и товае дозволило на 
малка печатна площ да се,вмести огромно 
тематично многообразие с концентриранй 
обобщения. При това становищата по от-
делните въйроси и додвъдроси ça возмож
но наи.-цъдно мотивирани с безспорни ар
гумента,'; 

В заключение ще изтъкна, че в книгата 
епостигната в максимална степен поста-
ведата от авторката дел и дори в много 
отношения тя може да определи структу-
рата на една бъдеща пълна история на 
бъдгарския книжовен език. Това бймогло 
да бъде колективна задача по подобие на 
„История да новобългарския (книжовен 
език" (С, БАН, 1989) - с а м о че много
томна! Втази история може и трябва да 
се използвд (и като; методология, и дато 
фактически традив.енматериал) ;всичко 
казано в.рецензиранатакнига. 

3 Напр.: Болгарский литературный язык 
предвозрожденческого периода. - В: Сбор
ник статей. Сост. и отв. ред. Е. И. Демина. 
М., 1992*; R u s е k, J. Studia z historii slownictwa 
bulgarskiego. Wroclaw-Warszawa-Krakow-
Gdansk-Lodz, 1984; В i r n b a u m, H., J. 
S с h a,ek e n. Das altkirchenslawische Wort. 
Bildung. Bedeutung. Herleitung. München, 1997. 


