PALAEOBULGARICA / СТАРОБЪЛГАРИСТИКА, XVII (1993). 4

ПРЕГЛЕД1 ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ/ SURVEY

AND BOOK REVIEWS

Красимира Костова (София, Бълга/шя)
ЕКАТЕРИНА ДОГРАМАДЖИЕВА НА 60 ГОДИ НИ
Д-р Екатерина Дограмаджиева със своето научно творчество се нарежда сред
изтъкнатите учени езиковеди-медиевисти,
чиито трудове представят нов етап в развитието на старобългарския синтаксис,
теорията на старобългарския книжовен
език, текстологията на старобългарските
оригипални и преводни съчинения, в
неразработената облает на старобългарската хеортология и с изеледвания на от
деляй проблеми от развоя на българския
език от синтетизъм към аналитизъм. Като
ценен принос в облаетта на старобългаристиката могат да се посочат и изданията
на Банишкото евангелие (в съавторство с
Б. Райков), словоуказателя към „Сказание
за буквите" (в съавторство с А. Джамбелука-Коссова) и подготвяния съвместно с
О. Князевска за печат старобългарски
паметник Савина книга със староруските
допълнения, снабден със словоуказатели
на старобългарските и гръцките словофор ми.
Д-р Е. Дограмаджиева е родена на
7. XI. 1933 г. в тр. Враца. Пропэхожда
от семейство на интелектуалци. Завършва
специалноетта българска филология в Со
фийский университет „Св. Климент О.хридски" през 1957 г. Филологическата си
подготовка получава при видните български учени акад. Вл. Георгиев, акад. П.
Динеков, чл.-кор. К. Мирчев, чл.-кор.
Л. Апдрейчин и др. Кандидатска дисертация защищава през 1968 г., а докторат —
през 1983 г. От 1961 г. д-р Е. Дограма
джиева работи в Института за български
език при Б АН. През 1976 г. се хабилитира
като ст. и. с. И ст., а през 1986 г. — като
ст. н. с. I ст. В периода 1975—1982 г.
чете лекции по старобългарски език в
Софийския университет. През 1978, 1980,
1982 г. е била заместник-директор на
международпия Колоквиум по старобългаристика. В продължение на 14 години
работи като научен секретар на Института
за български език, а в периода 1992—

1993 г. е била научен секретар на БАИ.
Член е на Специализирания научен съвет
по езикознание, на Научния съвег на Ин
ститута за български език, па Научния
съвет на Кирило-Методиевския научен
цеитър, на международпата Библейска
комисия при Международпия комитет па
славистите, на Сыоза на учените в България. През 1981 г. е наградена с юбилеен
медал „1300 години България", а през
1983 г. — с орден „Св. Кирил и Методий"
II стелен,
Като творческа равиосметка на G0ГОДИШНИЯ юбилей на д-р Е. Дограмаджие
ва могат да бъдат посочени 2 монографии,
3 книги в съавторство, 3 студии, над 60
научнн стати и, около 50 участия в междуиародни конгреси, конференции, си.ч.·
позиуми, сесии, колоквиуми, семинари и
др., 3 учебника за средните училища, освен това рецензии, отзиви, научпопопулярни трудове и др.
Като изключителеп принос в облаетта
на старобългарския синтаксис могат да
се изтъкнат обобщителните трудове на
д-р Е. Дограмаджиева върху сложниге
съчниенн изречения и подчинепите обстоятелствени изречения в старобългар
ския книжовен език, представепи в строга
клаенфикационна система с прсцизен нау
чен апараг на основата на цялосгно ексцерпиран езиков материал — в първия
случай от Супрасълския сборник, а във
втория — от 18 старобългарски паметника,
от старобългарската епиграфика, както и
от късни нрениси на оригинални и превод
ни съчинения от старобългарската епоха.
Всеобхватността на изеледваиията и цялостното представнне па езнковнте проб
леми дават възможност на д-р Е. Догра
маджиева да носочн редица неонисани
случаи, да задълбочн и разшири грактовката на сишактичпите явления, да представи по нов начин старобьлгарско-гръцките и гръцко-старобългарските отноше
ния при еыозните средства, с което да даде
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точна преценка на степснта на влияние на
гръцкия синтаксис и гръцката съюзна
система върху старобългарския език. Осноппите изводи за съществуването па добре
развита система на съюзните средства в
старобългарски, която съответствува на
гръцката съюзна система и с сродна на
съюзните систсми в другите индоевро
пейски езици, се основава1 на задълбочсн
анализ на старобългарско-гръцките съюзни съответствня, от конто е видно, че в
повечето случаи един старобългарски съюз превежда по няколко грънки съюза и
влияние на гръцкия синтаксис се открива
само на отдел ни места, където отсъетвува
съответен съюз в старобългарски, конто
обаче не се заема пряко от гръцки, а се
създава на основата на съществуващата в
старобългарския език съюзна система.
Уючняват се принципите на старобьлгарската преводаческа техника на базата
на старобългарските съюзни средства, като се достига до извода, че старобългар
ските кпнжовници винаги тьрсят нанправилни и точно отразяващи съдържанието преводачески решения. В никои
случаи се открива дори съществуването на
по-диференцирана съюзна система в ста
робългарски в сравнение с гръцки, което
показпа добро познаване на грънкия и
старобългарския език от страна на старо
българските писатели и нреводачи.
В монографията „Структура на старобългарското сложно съчинено изрече
ние" (1968) д-р Е. Дограмаджиева достига
до извода, че в старобългарския книЖовен
език съществуват 7 типа сложни съчинени
изречения: съединителни (конулативни),
противопоставителии, разделителни (дизюнкгивли), мотивиращи (експликативни),
поясни гелии, заключителии (конклузивни) и следствени (консекутивни). Припосът
на д-р Дограмаджиева в разглеждания
труд се разкрива на няколко нива: в
обобщитслния характер на представяиия
материал, обхващащ цялостно Супрасълския сборник, в детайлното разработпанс
на проблемите с много уточняващи факти, нови констатации и изводи, в задьлбоченото разглеждане на гръцко-българските езикови взаимоотношения и преводаческите решения на старобългарските
кпижовници, конто представливат една
неразрабогена обласг в старобългарския
синтаксис. Д-р Е. Дограмаджиева на
основата на всестранен анализ дава възможност да се проследи влиянието на
гръцката съюзна система върху старобългарската и да се достигав до заключението, че въпросът за влиянието на гръцкия
езин върху старобългарския не бива да се
абсолютизира и преувеличава, тъй като в
старобългарския език всеки старобългар
ски съюз превежда по няколко гръцки
съюза и отсъетвува механично съответствие между старобългарските и гръцките
съюз и.
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Монографичният труд „Обстоите лствените изречения в книжовния старобъл
гарски език" (1984), защитен и като докторска диеертания, оСоОщено представя
следните видове иодчинени обстоятелствени изречения в старобългарски: за място,
за вре.ме, за начин, за количество, за при
чина, за следствие, за цел, за условие, за
отстъпване. На основата на цялостно ексцерпиран материал от старобългарските
паметници и от годам брой старобългар
ски текстове, заназени в по-късни преписи, д-р Е. Дограмаджиева разглежда
редица нови, неописани в старобългар
ските граматики факти, като проследява
диалектните и хронологичнитс Пластове в
развоя на съюзна та система, Всеобхватноетта на материала дава възможност на
д-р Дограмаджиева да иредстави единични засвидетелсгвувани в старобългарски
случаи, конто получават по-широко разпространение в по-късните периоди от
историята на българския език. Откриват
се и прнмери на предаванс на гръцки кон
струкции с иодчинени изречения в ста
робългарски, коего потвьрждава твор
ческого отношение на старобългарските
книжовници към превеждания гръцки текст
и отсъетвиего на механично предаване на
гръцки съюзни средства и конструкции в
старобългарски. Установсни са дублетни
форми и хронологични Пластове, конто
са диалектно и хронологически ограничени и са евьрзани с книжовни центрове,
конто включват елементи на говоримата
реч в книжовната практика. По такъв на
чин д-р Дограмаджиева разширява обхва
та на свосто изеледване с тскстологична
проблематика и проблематика, която засяга важии неразработени въпроси от теориига на книжовните езици, функционалниге им характеристики и особеностите на
книжовните средища с оглед на взаимо
действие™ книжовен / говорим език и диа
лект. Д-р Е. Дограмаджиева представя
по принципно нов начин с л о ж и т е проблени на старобългарския синтаксис на
основата па многобройни примери в прецизни и изчернателни класификации, с
прецизен научен апарат, съе собствено
виждане и трактовка на разработваните
проблеми, от конто личи голямото умение
на учения медиевист да обобщава и да изследва съе собствени критерии неизучените вънроси на старобългарската граматика. Според д-р Е, Дограмаджиева гръцко влияние се проявява в случайте, при
конто в старобългарски няма соответствие
за някое гръцко съюзно средство, което и
се използува за модел при създавапето на
ново старобългарско съюзно средство, в
старобългарските иаметници не се откри
ва пито веднъж пряко заимствуване на
гръцки съюзи, при превода на някои подчинени обстоятелствени изречения за на
чин от гръцки нсвинаги се осъщесгвява
формален паралелизъм и структурно тъж_

Дество между нзходния ii преведецця текст.
Всеки от двата езика в хода на езиковия eu
развой е сьздал своя съюзпа система, поради което може да се говори за наличие
на съответствие в употребата на съюзнитс
средства в гръцкия и старобългарския
език, но не и за прико влияние на гръцката съюзна система върху форлирането на
старобългарската съюзна система.
В студията „Съюзните сравнителни кон
струкции в старобългарски" (Известия на
Института за български език. Кн. XXII,
1973, 21—71) д-р Е. Дограмаджнева да па
приншишо нов анализ на сравнителните
конструкции не само в старобългарския
език, но и в някои други индоевропейски
езици. Състоящата се от съюзна дума и
нспредикативна единица сравнителна кон
струкция с разгледана като подчинено
елиптично изречение съе силно редуцнрана
предикативна стойност, като контекстуалпата елипса на сказуемото се обуславн от
закона за езиковата икономия — избягва
се дублирането на езикови елементи. По
отношение на старобългарския език и мен
яйте форми от сравнителната конструкция,
конто не могат да бъдат обяснени от гледна точка па сказуемото в главното изре
чение, се тълкуваг правилпо при отнасянето им към елиптпчното сказуемо в подчпненото изречение. Д-р Е. Дограмаджне
ва достига до извода, че старобългарските
сравнителни съюзи са превеждали различ
ии грънки съюзи и не може да се открие
пряко въздействие на гръцката сравнител
на конструкция върху старобългарската.
Студията „Съюзна функция на отпосителнпте и въпросителните наречия за място в
старобългарския език" (Константин-Кнрил
Философ, 1971, 165—183) представя при
нос в изучавансто на старобългарската
съюзна система, като ее достига до изво
да, че относителпите наречия за място
въвеждат обстоятелствени и определшелни подчинени изречения, а въпросителните наречия за място — допълнителни, сказуемноопределителни, обстоятелствени и
опредслителни подчинени изречения. Според д-р Е. Дограмаджнева още проз ста
робългарския период започва изыестването на релативите с анафоричен произход от въпросителпите местоимении еле
менти. Студията „Преводачески похвати
при лредаване на съюзните средства в
Зографското евангелие" (Втори междуна
роден конгрсс по българистика. Докладн.
Т. 21, 1989, 93—117) анализира преводаческите решения при предавапето на гръцките съюзи и съгазни средства в Зограф
ското евангелие, като се достига до извода,
че гръцката съюзна система е спомогнала
да се доразвие, допълни и стабилизира
системата на старобългарските съюзни
средства.
Д-р Е. Дограмаджнева е съавтор и
съредактор и на колективното издание па
9 Палеобулгарика, кн. 4

„Граматика на старобългарския език"(1991),
в което за първи пы се разглеждат така
подробно, детайлно и с оглед на нан-иовите достижения в изеледването на ста
робългарския синтаксис проблемнте на
съюзите и съюзните думи, сложното съчинено и сложною съетавпо изречение, както и второстепениите части на изречението. Висока оценка заслужават и принцинно новите постановки на въпросите на
старобългарския синтаксис — плод на дълГОГОДИШНИ проучвапня с нови творчески
решения и пояснения. Убсдително, с подбран езиков материал, съе строга последо*
вателност са представепи разделите за
съчинителните и нодчинителните съюзи,
за типовете подчинение и др.
Не .може да не се отбележн и изданнето
на Банишкото евангелие, средпобългарски пяметник от XIII в., снабдено с под
робно палеографско и езиково описание,
отговарящо на нормите и изискванията на
съвре.менпата еднцнонпа практика (в съавторство с Б. Райков), както и подготвяното издание на нзключително ценния
старобългарски преславски ръкопис Са
вина книга, което ще включва и старорускнтс допълнения (в съавторство с О. Князепска). Д-р Е. Дограмаджнева е автор и
на словоуказателя към критичного изда
ние на съчинението па Черноризец Храбър
„За буквите" ( Ч е р н о р и з е ц X р а б ъ р.
О писменехь. Критично издание, изготвила Алда Джамбелука-Коссова. Словоуказател, изгогвила Ек. Дограмаджнева, 1980).
Отделнн важни проблемн на старобъл
гарския и съвремепния български синтак
сис д-р Е. Дограмаджнева разглежда и в
статипте: „Значение и функции на съюза н
в старобългарския език" (1967), „Синтактична служба на старобългарските CIM-EML
и «KTUiie и тсхният по-късен развой" (1968),
„Система па старобългарските локални
съюзни наречия" (1970), „Определителнпте изречения с темнорална семантика в
старобългарски" (1972), „Модални релативнн изречения в старобългарски" (1973),
„Синтактнчна характеристика на съчстанията от типа „конто и да" в съвремеп
ния български език" (1974), „Градуалните
количествен!! изречения в старобългар
ски" (1975), „Обстоителствените изречения
в Синайский евхологий" (1977), „Към
въпроса за структурата на обстоятелствените изречения в старобългарски език"
(1978), „Към проучвансто на семаитичната
структура на подчинено™ причинно из
речение в старобългарски език" (1978),
„Преводачески похвати при иредаването
па съюзните средства в Синайский патерик"
(1978), „Функционална роля на структурните елементи в старобългарското темпорално изречение" (1979), „Въпроси на
книжовната теория и практика у Йоан
Екзарх (с материал от съюзната система на
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„Шестоднева")" (1980), „Еариативността на
съюзните средства в Супрасълския сбор
ник" (1980), „Към въпроса за дублещостта в книжовння старобългарскн език
(върху материал от съюзната система !"
(1980), .,3а степента на гръцкото влияние
върху старобългарския синтаксис" (1985),
„Преводачески похвати при предаване на
съюзните средства и Синайский псалтпр"
(1985) и много другн, включнтелно и на
старословенския синтаксис — „Съюзните
средства във Фрайзингските паметиици"
(1989). Особепо място е отделено на съюз
ните средства, вьведени от кпижовпидитс
на Преславската книжовна школа. Благода
рение на очертания инвентар от съюзнн
средства, използувани от преславските пи
сатели, се уточняват пякон преславски текстове или части от р-ъкописи, възхождащн
към Преславската книжовна школа. Д-р
Е. Дограмаджиева разработка проблсми и
на старобългарската глаголна система —
„Към въпроса га praesens historicuin в старобългарски език" (1966), „Книжовната нор
ма при аористните дублети в старсбългарскнте паметиици" (1982); на стяните,
функциите, разнространението и дефннирането на старобългарекпя кнпжовен
език — „Своеобразие этапов книжного ста
роболгарского языка" (1981), ..Die Ver
breitung der altbulgarischeii Schriftsprache"
(1981), „Об этапах в р а з в т и и книжного
древнеболгарского (т. наз. старославян
ского языка)" (1981), „Разпространение на
КЦЦЖОВ1ШЯ старобългарскн език в българска езикова среда" (1982), „За съотношението между говорима реч и книжовен
език в славянските езици през IX—XI
век" (1983), „Общсственн функции на ста
робългарекпя книжовен език" (1983), „Но
вая гипотеза об этнической принадлеж
ности древнеболгарского (старославянско
го,
староцерковнославянского)
языка"
(1988) и др.; дефинира попнтието „старо
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българскн паметник" — „Проблемы поня
тия „древнеболгарские памятники" (1988);
изеледва проблеми на историческата граматика на българския език — „Ранен слу
чай на граматикализаиия на предлога н\
в старобългарската писмеиост"(1971),„Членни форми п Банншното евангелие, средпобългарски паметник от края на XIII
век" (1973), „Отражение распада склоне
ния в Баиишсксш евангелии" (1982), като
эастъпва становището, че разпадаието на
склонптбената система е започнало още в
старобългарската
епоха. Особен инте
рес нредизввкват статиите върху особеностнте на календара на старобългарскнте паметиици, например в Савината книга,
както и угютрсбата на Амопиевите глав»
в някои старобългарскн ръкопнеи — „Две
характеризиращи черти в Месецослова на
Савина книга" (1991), „Неточности и опис
ки в календаре Саввиной книги" (1991),
„Отклонения в употребата на Лмониевнте
глави в ранните славянски еваигелски ръ
копнеи" (1991), „Лекснкално вариране в
пасловите на четивата в ранните славян
ски еваигелски ръкописн (XI—XIII в.)"
(1992) и др., като изеледванията в областта па Месецослова на ранните еваигелски
славянски ръкописи представят извънредно сложна и неразработена проблематика,
на която предстои да заеме полагащото й
се място в етаробългаристнчната наука.
Д-р Е. Дограмаджиева ее отличава не
само съе завидна ерудицнп в облаетта на
старобългарнстнката и славянского езнкознание, но и с разностранни интереси,
надхвърлящн рамките на фнлологнята и
еэикознаннето, и с новаторски дух, конто
се проивява както в собствените й търсения, така и при работата й с нейните ученици и аспиранти. Да пожелаем здраве,
творческо дълголетие и нови плодотворни
юбилеи па д-р Е. Дограмаджиева!

