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Abstract: Sprachlehrer haben an verschiedenen Richtungen gearbeitet:
Alte slawische Sprache
gemeinsame slawische Schriftsprache
Altkirchenslawische Sprache
Buchslawische Sprache – Rumänische Bearbeitung
Alte mazedonische Sprache
Auf der anderen Seite werden altbulgarische Studien systematisiert:
Die altbulgarische Sprache ist für viele Völker eine Prosprache, die ausgesprochen
wörtlich ausgesprochen ist.
Dies wird in einigen Manuskripten festgestellt, die in der Studie analysiert wurden.
Alte bulgarische Sprache für selbstverständlich
Keywords: Old Bulgarian language, Old Bulgarian studies, protolanguage.

Езиковедите на XIX, XX, XXI векове с изследователски труд упорито са
работили по няколко зададени направления:
– старославянски език
– общославянски литературен език
– старо-църковно-славянски език
– книжно-славянски език – румънска редакция
– старо-македонски език
За целта са издавани писмени паметници, написани са множество книги,
монографии и статии и учебни пособия…
От друга страна трябва да се систематизират старобългарските изследвания:
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– Старобългарският език е протоезик за много народи, които народи сетне
са наречени (post factum) славянски народи, които говорят славянски език или
езици. Старобългарският език има устойчиво произношение и правописание,
което го прави лесно разпознаваем, даже в относително късни ръкописи в
различни книгохранилища, музеи и библиотеки. Единственият положителен
метод е археологията на текста, който дава най-ясни резултати.
Такава промяна или промени не са странни, нито измислени. Ясен политически примери за това са: Византийската империя и Руската империя. И двете
се кичат с понятието православни – но какво става за една нощ: Византийската
империя става Османска империя с всичките мохамедански последствия; за
една нощ е извършен преврат и от Руска империя се образува постепенно Съветски съюз с целия господстващ атеизъм.
Това са само примери за промени с гигантски последствия – политически
и духовни.
Подобен е и пътят на старобългарския език – от един регионален език става функционален (Д. Иванова-Мирчева) език за много народи.
Славяни е условно название на големи групи от населението на Европа,
навлязло сравнително късно в историографията.
Постепенното специфическо развитие и направление на старобългарския
език в различни страни и региони не загубва правото си да се нарича старобългарски по същност.
Това се забелязва в отрицателното отношение към него в някои ръкописи.
Старобългарските ръкописи са единствено древни – няма такива нито македонски, нито сръбски, още по-малко като сърбо-хърватски език;
нито чешки (Gebauer 1903 – 1916: J. Gebauer. Slovnik starocesky. Praha, D. 1,
1903; D. 11, 1916);
нито полски – най-ранните паметници на старополски език са от XIV век
(виж: многотомен старополски речник Slownik Staropolski 1953 – 1987: Slownik
Staropolski. Warszawa, 1953; Wroclaw, 1987 в 9 тома на Polska Akademia Nauk);
нито украински – най-ранните паметници на староукраински език са от
XIV век (виж: Словник староукраiнскоi мови 1977 – 1978: Словник староукраiнскоi мови XIV – XV ст., том I – II. Киiв, 1977 – 1978);
те идват няколко столетия по късно – най-старите думи са от XIV век!
Съставеният на идейната база на материалите на И.И. Срезневский многотомен „Словарь русского языка XI – XVII“. Москва: Наука, 1976, стр. 15 е
изграден на опростена графика на алфавита – напр. голямата носовка е предадена чрез „у“ и т. н. Това е дълговременна практика, датираща от столетия сред
руските преписвачи на старобългарски ръкописи.
Например в ръкопис № 186 (1866) Григория Синаита сочинения с прибавлением, полууст., ХV века, в четверть, 193 листа.
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Фонд 304.I. Главное собрание библиотеки Троице-Сергиевой лавры от:
http://old.stsl.ru/manuscripts/medium.php?col=1&manuscript=186&pagefi
le=186-0072
до http://old.stsl.ru/manuscripts/medium.php?col=1&manuscript=186&pagefi
le=186-0085
При Козма Индикоплевст – от boulgaron става вологаре – в издадения ръкопис на ГИМ.
В издадения оригинал и старобългарски превод на Диалозите на св. Григорий Двоеслов четем boulgaros, boulgaron съответно болгарьскомъ, болгарьскы.
Просто староруски език не съществува, въпреки че има речници, които
са чиста фикция, защото работят с материал от старобългарските ръкописи,
съставени по посочената схема на опростяване на езика.
А.С. Пушкин е писал: „...старинной словесности у нас не существует. За
нами темная степь, а на ней возвышается единственный памятник „Слово о
полку Игореве“.
Това игнориране на старобългарския език като първоезик достига до там в
съвремието, че при различни компютърни програми да не превеждат на български език, а на сръбски, македонски, хърватски, словенски, босненски…
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