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Интересът към практическото изучаване 
на първия писмен език на славяните да-
тира от края на XIX в. и продължава до 
днес с неотслабващ интерес. В резултат 
са възникнали значителен брой граматики, 
конто обобщават резултатите от научните 
изследвания на своето време1. Най-новата 
проява в тази облает е книгата на автори-
тетния чешки славист Радослав Вечерка 
Staroslovenstina v kontextu slovanskych 
jazyku. 

Още в началото е необходимо едно тер-
минологично уточнение. Както посочва 
Р. Вечерка в § 63 (с. 111), за означаване на 
книжовния език, чиито основи са поло-
жени от Кирил и Методий, се използват 
различии термини. Р. Вечерка е избрал 
обичайния за чешката славистика термин 
staroslovenstina, широко разпространен и 
сред руските, сръбските, хърватските, сло-
венските и френските слависти. В избрания 
термин те влагат два признака на този 
език - хронологически и родов - принад-
лежноетта му към славянската група ези-
ци. Към тези два признака е добавен и 
трети, функционален, в термина, предпо
читай в немската, английската и полската 
славистика - Altkirchenslavisch, Old Church 
Slavonic, staro-cerkiewno-slowianski. Мойте 
предпочитания са за употребявания в бъл-
гарската и немската славистика термин 

1 И л ч е в, П. Граматики старобългарски. — 
В: Кирило-Методиеиска енциклопедия. Т. 1. 
С, 521-530. 

старобългарски език / Altbulgarische Spra-
che, тъй като се отличава с по-голяма точ-
ност. В него освен необходимия хроно-
логичен признак е включен видовият 
признак „български". 

Както показва заглавието, в книгата на 
Р. Вечерка старобългарският език се раз-
глежда не сам за себе си, а с оглед на 
мястото и ролята му сред славянските ези-
ци. Този аспект се отразява на структурата 
на книгата и на разработката на всеки от
делен въпрос. Изборът на автора обога-
тява съществено съдържанието на учеб
ника. По този начин старобългарският език 
се разглежда като закономерен резултат 
от диференциацията на индоевропейския 
праезик, а след това и на праславянския 
език. В тази хронологическа верига нами-
ра най-вярно обяснение спецификата в 
съетава, строежа и развойните процеси на 
старобългарския език. 

Книгата е разделена на две части: „Сла
вянски езици" и „Старобългарски език". 
Те са предхождани от предговор. В него 
авторът обяснява славистичния аспект на 
учебника и необходимоетта от практи-
ческо изучаване на старобългарския език 
с оглед на културноисторическата му ро
ля в писменоетта на славянските езици. В 
първата част „Славянски езици" се про-
следяват етапите, конто предхождат фор-
мирането на старобългарския език: индо-
европейската езикова общност, балто-сла-
вянската фаза, праславянският език и не-
говата диференциация на отделни славян-
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ски езици. Особено полезен от научна и 
практически глсдна точка е изборът на Р. 
Вечерка да структурира по един и сыц 
начни прегледа на праславянския език, на 
отделимте славянски езиции на старобъл-
гарския език.Това позволява по-отчетливо 
да се проследят развойните нроцеси и 
постепеппата териториална диферен-
циания па езиците. 

Първата част е разделена на две глави. 
Глаиата. посветена на праславянския език, 
започва с обща характеристика на външ-
ните условия на нсговото съществуванс: 
кои хора, къде и кога са говорили този 
език, какъв е бил техният бит, къде е била 
мрародипата им и как са се разеелвали, 
какви са темпоралнитс границн на етапитс. 
Прсдставени са и изворитс за изучаване 
на този писмепо пезасвидетелстван пе
риод. След това е направена характерис
тика на праславянския език: основни зву-
кови нроцеси и формиранс па праславян-
ската фонологичпа система, развоя на про-
зодичпите средства, морфологичната сис
тема, спита ктичната структура, лексикал-
ния съетаи, диалектното деление. Във вся-
ка облает се представят нейните градивни 
единици и развоят им според най-новите 
достижения на историческата славистика. 
С особен интерес се чете лексикалният 
раздел. С любопитни нримери се изясня-
ват въпросите за семантичпите и фоне-
тичпите нромсни в наследения езнков 
фонд, неологизмитс и заемките, активните 
словообразувателни средства(обединяаа-
не па два корена, префиксация, суфикса-
ция, продуктишш основи), основни сема-
сиологичнн групп па имената, глаголите 
и наречията,морфологичнитекатегории 
местоимения, числителни, предлози, час
ти ци. Спсциалпо внимание заслужава и 
разделы, посветен на диалектното раз-
слоснис на праславянския език. От раз
личии страпи са разглсдани основните 
въпроси на този проблем - диференциа-
ция като резултат от разеелването на насе
ленно о; Пластове в звуковите и мор-
фологичннте изменения. Представена е 
както релативната, така и абсолютната 
хронология на пронесите. Материалът 

сполучливо е онаглсден с таблици и 
схема на диференциацията на праславян
ския език. 

Втората глава е посветена на последи-
ците от развоя на праславянския език -
формирането на самостоятелни славянски 
езици. Изложението е обединено около 
три проблема. Външната характеристика 
на съвременннте славянски езици включва 
сведения за общия ареал, численоетта на 
насслението, адстратнитс воздействия, из-
ползванитс графични системи. Выреш-
натахарактсрисгика изяснява спецификата 
на всеки славянски език в облаетта на ези-
ковата система,интересно нлюстрирана 
чрез таблица с названията на месеците (с. 
85). Представени са три типа класификации 
на славянските езици: генетично-ареалова, 
типологична и социолингвистична, конто 
дават възможност за деление на две, три, 
четири, пет или шест групи. 

Втората част е посветена на централпия 
обект на учебника - старобългарския език. 
Във встъпителната глава в максималпо 
стегнат вид, но съе забележителна пъл-
нота и задълбоченост е обрисуваиа сре-
дата, в която се формира и функционира 
книжовният старобългарски език, и основ
ните фактори, конто въздействат върху 
този процес. Проблемите са разглсдани и 
четири аспекта. Първият аспект обхваща 
историко-икономическнте, социалнитс, 
културните и моралните изменения във 
Велика Моравия, породени от нейната 
християнизация. Проследява се историята 
на Кирило-Методиевото дело в тази 
страна и разпространението му в други 
държави. Вторият аспект проследява кни-
жовната дейност по-иодробно във Велика 
Моравия и по-кратко в България, Чехия, 
Русия, Полит и Словения. Третий г аспект 
е насочен към произхода и развитието на 
глаголицата и кирилицата. Четвъртинт ас
пект е ориентиран към разпространението 
но време и място на книжовння старо
български език. За всяка локална разно-
видност са посочени отличителнитс черти 
и извори. Първата глава завършва с пара
граф, в конто се прави кратък преглед на 
термините, пег на брой, с конто се озна-
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чава първият славянски киижовсп сзик. 
Останалите четири глави (II—V) съ-

държат сзиковата характеристика па ста-
робългарския сзик. Втората глава обеди-
нява взаимно свързаните графика, фоне
тика и фонология. Ii първия раздел е прод
ета иен ренертоарът на старобълrapeките 
графеми — глаголически и кирилски, с тях-
ната фонетична стойност и произход. Във 
втория раздел се съдържа системата на 
старобългарскитс фонеми. Трстият раздел 
описва в морфологнчен н лсксикалсн план 
звуковите редупания, резултат от пред-
ходни фонетични процеси. Третата глава 
- „Морфология", има два раздела - имена 
и глаголи. Описамисто па имената е съоб-
разено с характерного за старобългарския 
език деление на типове склонения по 
принципа на осповите, на рода, на пара-
лелни твърди и мски варианти. Чрез скло-
иенисто ее изразяват категориите падеж, 
граматично число, граматичен род. Опи-
санието на глаголите се опира на катего
риите лице, времс, наклонение, залог и ти-
пичното за старобългарския сзик наличие 
на две оспови: презентна и инфинитивна. 
Склоненията и енрежепията са предста-
вени чрезтаблици, пояснения и прнмери. 
Чствъртата глава - „Синтаксис", с с три 
раздела. Първият с поевстен на общите 
характерни особености на синтактичните 
систсми — разликата между диалектен и 
книжовен синтаксис с нсговата нптелек-
туализация и рационализация. Във втория 
раздел .многостранно и задълбочено е 
описано простого изречение.Тук са вло-
жени ценниге резултати от личните из-
следвания на Р. Вечерка. Представени са 
четири типа класификации, основани на 
различии критерии: модалност, морфоло-
гнчна категория на предиката, морфоло-
гична категория на подлога, емоционалпо 
онветяване. Разглсдани са също полуиз-
реченските структури и словоредът. Втре-
тия раздел по-обобщено е представспо 
сложного изречение. По емнелови отно
шения сложнитс съчинени изречения са 
разделени в шест класа: копулативпи, ад-
верзативни, градациопни, дизюнктивни, 
конклузивни и експликативни. За всеки 
клае са изброени съгозните средства и са 

представени примери с превод на съвре-
менен чешки език. Сложнитс съетавни из
речения са разделени според предпочи-
тапия в чешката лингвистика комплексен 
функционално-формален критерий натри 
класа: относителни, изяснителни и обстоя-
телствени. Обичайната в славистикага кла-
сификация по синтактична функция на 
подчиненото изречение в съетава на глав-
ното изречение само с отбелязана. В учеб-
ниците по старобългарски сзик обикно-
вено не е включена лексикологията или е 
застъпена съвсем фрагментарно. В кпигата 
на Р. Вечерка в петата глава словният 
фонд с разгледан обстойно във връзка съе 
специфичнитс проблсми на книжовния 
език. Първият раздел разяспява неговата 
славяиска специфика: около 10 000 еди-
ници са наследсни от праславянския език, 
част от тях са с общославянско разпро-
странение, част са диалектно ограничени. 
При формирансто па книжовния език част 
от тях претърпяват смислов или звуков 
развой. Лексикалното богатство на кни
жовния старобългарски език се разкрива 
в семасиологичната клаенфикация и чрез 
списъка на активните суфикси, прсфикси 
и словообразувателнн модели. Вторият 
раздел засяга съществения въпрос за чуж-
дото влияние в лексикалната система. Ав-
торът обръща внимание, чс то се проявява 
на само на книжовно, но и на диалектно 
равншце. С обилен материал са пред
ставени заемкитс от византийски, латин
ски, старовисоконсмски, еврейски, тюрко-
гатарски, ориенталски, арабски. Третият 
раздел има текстологичен аспект. С при
мери са показани различии типове сино
нимии редувания, резултат от развоя на 
отделни I e текстове. 

Особено полезна е приложената богата 
библиография (11 с) . Тя с систематизи-
рана по разделите на учебника и с подре-
дена в хронологичеп ред. а не по обичай-
ния азбучен ред. Този ред несьмнено поз-
волява да се проследи развоят на проуч-
ванията. но вероятно би затруднил бързи 
справки. 

Накратко бих искала да се спра на някои 
положения в кпигата, конто аз виждам по 
различен начин. Първо, на с. 90 в главата 
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„Възникване на най-стария славянски 
книжовен CJHK" за България се споме-
нават само книжовнитс средища Прсслав 
и Охрил. Новите открития в областта на 
химнографията на Г. Попов- показаха ре-
шаващата роля на Плиска в приемането 
и развитието на Кирило-Метолиевото де
ло като иърви негов център в България. 
Именно в столицата Плиска със съгласу-
ваните усилия на Климент Охридски и 
Константин Преславски се поема и про-
дължава с проводи и оригинални творби 
делото на Първоучителите. Преслав и Ох-
рид са следващ етап. кой то не може да 
се оцени вярпо без Плиска. Второ, не мо-
жах да си изяспя какъв смисъл влага Р. 
Вечерка в ι ермините staroslovenstina bul-
harsko-makedonske redakce (с. I (JO) и sta
roslovenstina bulharsko-makedonskeho 
typu (c. I 12). Ако е единен език, защо тер-
минитс са дпукоренни. Ако са два езика, 
з а т о са представени неразчленено . 
Трето, озадачава категоричноетта, с която 
се определи само солунският говор като 
диалектна основа на книжовния старобъл-
гарски език (staroslovenstina) (с. 97, 197). 
Солунският говор иесьмнено е изходен 
пункт за създаването на книжовния ста-
робългарски език (staroslovenstina), но по-
ради историческите условия диалектпата 
му основа се видоизменя и разширява. 
Посочсните на с. 98-99 от Р. Вечерка спе-
цифични фонетнчни, морфологични и 

лексикални черти за всликоморавската 
кпижоына дейност идват от местния го
ворим език във Велика Моравия. Целият 
описан материал във втора га част - Sta
roslovenstina (с. 113-247) е извлечен от 
пнемепите извори, създадени в България, 
посочени от Р. Вечерка па с. 101-102. А 
тс са възникнали на широката терито-
риална база на България от 1X-XI в. За 
това свидетелстват от длина установените 
източнобългарски и западнобългарски 
езикови особености, отбелязани и от ав
тора. Това потвърждават и многоброн-
пнтс живи процеси във фонетичния об
лик, морфологичната система и лекси-
ката, отчетливо описани в глава II - „Гра
фика, фонетика, фонология" (с. 113-138), 
глава III - „Морфология" (с. 139-195), 
глава V - „Лексикология" (с. 233-247). Тс 
са резултат от развой, който се извършва 
в продължение на два века в говоримия 
български език, и оттам са проникнали в 
писмспите паметницн. 

Книгата на Р. Вечерка с с богато съ-
държание, умело изложено в стегнат вид. 
Тя е базирана на най-новите резултати от 
паучните изеледвания в старобългарис-
тиката и славистичната компаративис
тика. Структурата на учебника, миого-
бройните таблици и схеми, графическото 
оформление на текста по максимално 
ефективен начин подпомагати улесняват 
читателя. 

Екатерина Догримаджиева 
ила-Методисвски научен цен>т3р - БАМ 
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