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ПРОФ. ЙПЖИ РУСЕК - ВИДЕН СЛАВИСТ И БЪЛГЛРИСТ 

На Эоктомврм 1990 г. известннят славист и голям 
приятел иа България проф. Йежи Русек на-
111 рШИ 60 ГОДИ НИ. 

Творческият му път е тясно свързан с Бъл
гария и 6ι лгарския езнк. През годините 1950— 
1955 той следва славянска филология (про-
фил — 6ι лгаристика) в Ягелонския универси
тет в Краков. Още като студент последна го
дин;! поради проявени изключителни способ
ности е назначен за младши асистент в Катедра-
та по славянски филологии. През 1963 г. за-
щищава докторската си дисертация „За скло-
неннето и употребата на падсжите в Хлудо-
вия триод. Нзследваие върху развоя на анали
тизма в българския езнк", и през 1968 г. става 
доиент. Не без значение е и фактът, че негови 
преподаватели, а после и научни ргководителн 
са ученн от ранга на проф. Франчишек Слав-
ски и проф. Тадеуш Лер-Сплавинскн, конто до 
голяма степен определят научиии т . т на мла-
дия Русек. 

Днес трудовете на проф. Йежи Русек обхва-
щат сто и трндесет научни публикации, две 
от конто монографии: „Deklinacja i uzycie 
przypadkow w Triodzie Chhidowa. Studiiim nad 
rozwojem analityzmu w jpzyku bujgarskim" (Кра
ков, 1964) и „Studia z historii stownictwa bnl-
garskiego" (Краков, 1984) — плод на многого-
дишна нзследователска работа. 

Проф. Русек с славист с широки научни ин-
тереси. Пгрвите му статии са из областта на 
словообразуването: „Z historii i geograiii przy-
rostka -aczka \v jpzyku polskim" (1957). „Zc 
slowotworstwa sjowianskiego. Przyrostek -acbka" 
(1960). По-късно пасочва вннманието си към 
историята на българския език. Обект на из-
следователската му дейност са българските пис-
менн паметнини. За задълбочаването на интере-
сите му към проблемите на аналитизма в бъл
гарския език, нзчезването на склонеиията, раз
воя на глаголннте форми, историята на меето-
именията и т. н. свидетелствуват както док
торската му дисертация, така и статиите, по-
светени на тези въпроси: „За среднобългарските 
винителни формн на анафоричното и относнтел-
ното местоимение в женски род«к,«жже, us»(1962), 
„По въпроса за хронологията на удвояване на 
допълненнята в бтлгарския език" (1963), „For-

my czasownikowe w Triodzie Chhidowa. Przy-
czynek do historii form czasownikowych w jgzykti 
buigarskim" (1966), „Бележки върху развоя на 
иричастията в българския език" (1966) и др. 

Големи са заслугите на проф. Йежи Русек в 
областта на кнрилометодиевистиката. Той нз-
следва важни за палеославистиката въпроси, 
конто изнскват задълбочено и комплексно про-
учване, като например въпроса за превода на 
славянския триод, m рвоначалпия му вид и не-
говата сгдба, за Патерика и участието на Ме-
тодий при иревода му, за историята на този ва
жен и интересен текст. Проучва втзможностите 
за използуване на библейските части от триода 
за реконструкция на първоначалния превод на 
Паримеиника, въпроса за създаванею на ела-
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вянския Пролог, за съществуването на бъл-
гарска редакция на „Повеет за Акир Премтд-
ри" и т. н. Плод на задълбочен анализ и много 
труд са посветените на тази проблематика не-
гови статии: „О tzw. Paieryku Kompilacyjnym" 
(1974), „Nad buigarskim przekladem „Opowi-
esci о mgdrym Akirze" (1975), „Czy Metody 
przetlumaezyi Pateryk i ktory?" (1976), „Pate-
ryk Rylski nr. 2/25" (1978), „O pierwotnym 
przekladzie Triodu" (1979) и др. 

Трябва да подчертаем, че проф. Русек е 
най-големият специалист по проблемите на 61л-
гарската историческа лексикология. Превъз-
ходното усвояване на българския език, отлич-
ното познаване на старобългарския език и ста
рите български писмени паметници са пред-
поставка за задълбочена и прецизна работа по 
проблемите на този сравнително слабо изелед-
ван дял от българското езикознание, но сега 
вече значително обогатен от издирения от 
проф. Русек лексикален материал. В трудовете 
си той посочва кзмененията, конто е претър-
пяла бьлгарската лексика, условията за тези 
промени и начина, по който тези процеси са 
отразени в историческите ни паметници: „Slo-
wnictwo sredniobulgarskich Triodow" (1967), „Из 
лексиката на среднобългарските триоди" (1969). 
„Промени в лексиката на бглгарския език и 
отношението на Патриарх Евтимий ктм тях" 
(1974), „За езика на Битолския триод" (1981), 
„Лексиката на българския език като отраже
ние на хиляда и тристагодишното развитие на 
българския народ" (1983), „Из старобългар-
ската лексика" (1983), „Jgzyk bulgarski XII— 
XIV wieku" (1983), „Studia z historii slownictwa 
buigarskiego" (1984), „Ze studiow nad slownic-
twem Zbornika Iwana Aleksandra" (1985), „Z 
historii wyrazow dla okreslenia leraz w j§zyku 
buigarskim" (1985), „Historia czasownikow о 
znaczeniu zywic, karmic w j§zyku buigarskim" 
(1984), „Protobulgarzy i ich rola w dziejach jg-
zyka buigarskiego" (1987), „Zapozyczenia roma-
nskie w starych zabytkach bulgarskich" (1987), 
„Формиране на лексиката на ст.временния бъл-
гарски език" (1987), „Z dziejow nazw zawodo-
wych w jgzyku buigarskim" (1988) и мн. др. 

Под редакцията на проф. Русек са и двата 
тома на алманаха „От Висла до Марица" (Кра
ков, 1981, 1985). Заедно с Мечислав Шимчак 
е редактор на „Wybor Pism Mieczysiawa Kara-
sia". Член е на редакционната колегия на „Stu
dia z Filologii Polskiej i Slowianskiej", „Rocznik 
Slawistyczny" и „Panorama Bulgarska". 

Наред съе заслугите на проф. Йежи Русек 
в облаетта на науката трябва да подчертаем и 
неговия изключителен организаторски талант 

и огромний потенциал от енергия, конто той 
влага в реализирането на научни мероприятия 
от международен характер. По негова инициа
тива се поставя иачалото на международнитё 
сесии по вгпросите на Патерика, първите тпи 
от конто са организирани последователно във 
Виена, Краков и Неймеген — Охайо. Органи
затор е и на първата международна конферен
ция по славянска химнография. Pi ководител 
е на секцията по стари славянски езици и ли
тературы към Института по славянознание. 
Председател е на експертната комисия по въп-
росите на българистиката и полонистиката при 
Министерство на образованието от полска стра
на. 

Проф. Йежи Русек е редовен участник в 
Колоквиума по старобългаристика и в симпо-
зиумите, посветени на Търновската школа. От 
миналата година той е член на Библейската ко
мисия при Международния комитет на славис
та те. 

Не е втзможно в една юбилейна статия да 
бъдат изброени всички научни публикации на 
проф. Русек, докладите му на международни 
конгреси и конференции (България, Югосла
вия, Австрия, Румъния, Гърция, Холандия, 
СССР, САЩ), статиите, посветени на видни пол-
ски учени (Курилович, Караш, Малецки, Та-
шицки, Зволински, Славски). Не е втзможно 
да б>де описана подробно работата му като 
член на Комитета по славянознание към Пол
ската академия на науките, като член на прези
диума на този Комитет, като дългогодишен зам.-
директор на Института по славистика при Яге-
лонския университет, като зам.-декан (1969— 
1971) и декан (1971 —1978) на Филологический 
факултет при Ягелонския университет, като на
учен ръководител на докторанти. 

Но днес ние се обръщаме ктм проф. Русек 
не само като към виден славист и общественик, 
но и като към дългогодишен преподавател в 
Ягелонския университет. Не едно поколение 
българисти помни неговите лекции по истори
ческа граматика на българския език, у не един 
студент той е вдъхнал искра любов към нашия 
език и България. Познават го и българските 
студента полонисти, конто прекарват лятната 
си практика в Краков благодарение на орга-
низаторските му способности. Благодарни са 
му и българските студента, завьршили различ
имте висши учебни заведения в Краков, на 
конто той винаги е оказвал помощ в трудни мо
мента. 

Нека днес всички ние, конто го познаваме и 
ценим, да отправим към проф. Русек нашите 
най-сърдечни пожелания за здраве, дьлголе-
тие и успех в творческите търсения. 
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