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Книгата на Румяна Павлова е първо мо-
нографично научноизследователско и еди-
ционно проучване на книжовното наследст
во на един все още неустановен средновеко
вен славянски писател от X в., назоваван в 
преписите на творбите му с нееднакво име. 
Проблемът, избран от Румяна Павлова, е 
сложен и многостранен, наложил осветля-
ване от различии страни и аспекти. Изслед-
ването е осъшествено както върху извест-
ния, така и върху издирения от нея обилен 
фактически материал, който е подложен на 
обстоен анализ. Основната и задача е да из-
следва изчерпателно оставеното от Петър 
Черноризец книжовно наследство и да ус
танови народностната принадлежност на 
този средновековен книжовник. Наблюде-
нията и изводите на авторката са илюстри-
рани чрез издаването на Словата на Чер
норизец Петър, идентифицирани от пре-
дишните изследователи и открити от нея. 
Значителността на книгата се очертава не 
само от обемния й обхват — 446 печатни 
страници, — предоставящ на авторката 
твърде широки откривателски възможнос-
ти, но преди всичко от многоликата про
блематика, разработена на високо изследо-
вателско равнище. 

Книгата включва два основни големи 
раздела: анализ на вместените в полезре-
нието на авторката изследователски про-
блеми и публикация на преписите на Сло
вата на Петър Черноризец, придружени с 
археографски податки (текстологически бе-
лежки, разночетения и под.) и с превод на 
съвременен български език. Погледът на 
авторката е разширен и с въвеждането в 
обсега на наблюденията й на достъпни биб-
лиографски материали, имаши отношение 
към творчеството на Петър Черноризец. 

В уводните думи към труда се аргу-
ментира изборът на основната му тема, все 
още неразработена в достатъчни граници, 
и се дава информация за проблематиката и 
задачите, набелязани от автора. Тук не мо-
же да бъде отмината изчерпателността на 
археографските издирвания и проучвания 
на Румяна Павлова, допринесли за значи-
телно разширяване рамките на изследова-
телския й диапазон и дообхватна мощност 
на заключителните изводи. 

Основната част на книгата се разделя 
на две части, от конто първата включва че-
тири глави (с. 9—223), а втората — три гла-
ви и приложения (с. 225—441). 

Първата глава на първата част, с два 
подраздела, съдържа критичен преглед на 
дискусионните разисквания върху народ-
ностния произход и авторството на Петър 
Черноризец в съществуващата научна лите
ратура, подкрепен с изчерпателен и скру-
пульозен анализ на изказаните хипотези. 
Проучването на хронологията на Словата, 
в значителна степен проясняваща установя-
ването на личността на книжовника Петър 
Черноризец, довеждат Румяна Павлова до 
заключението за връзките му с просветени-
те среди, свързани с литературната дейност 
на цар Симеоновата книжовна школа и на 
Преславското културно-просветно огнище. 
Според мен привлечените от авторката 
хронологични податки потвърждават изка-
заното от нея мнение. 

Втората глава (с. 46—77) е посветена 
на разглеждането на въпроса за прониква-
нето на творбите на Петър Черноризец в 
старата славянска книжнина, опряно върху 
различен род свидетелства, допринасящи 
за по-убедителното равнище на възниква-
щите в процеса на изследваието въпроси. 
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Най-старите преписи от негови произведе
ния в руската и сръбската книжнина според 
Румяна Павлова са от ХП—ХШ в. 

Изследователската заслуга на Румяна 
Павлова в тази глава е в откриването от 
нея на голям брой неизвестни досега препи-
ся от Словата на Петър Черноризец и в 
обосноваването на атрибуцията им — ва
жен творчески принос в изследването на 
книжовното наследство на Петър Чернори
зец. Като довод за старобългарската при-
надлежност на книжовната продукция на 
Черноризеца убедително звучи намирането 
на Словата му в сборници редом с творби-
те на изтъкнати старобългарски писатели. 
Осъщественото от авторката в тази насока 
е плод на нейните внимателни търсения в 
археографски описи и de visu в книгохрани
лища на Русия, в балканските и европейски-
те страни, умножили откритото и известно 
преди нея. 

Третата глава „Петър Черноризец. 
Бележки за историята на гекстовете" (с. 
83—123) има текстологически характер и е 
изградена върху богат археографски фонд, 
предоставил на авторката широки възмож-
ности в установяването на сложния генезис 
и историческата съдба на книжовните твор-
би на писателя. И тук Румяна Павлова про-
явява изследователска критичност и собст-
вена концептуалност, проправящи път към 
убедителни съждения. Направената от ав
торката ксласификация според характера 
на Словата (разделени в три групи) следва 
да бъде преценена като логична и приемли-
ва. Предложената класификация на Слова
та внася яснота в проучването на книжов
ното наследство на писателя. 

В четвъртата глава „Езикови наблю
дения" (с. 124—223) на книгата се прави 
подробен езиков анализ и характеристика 
на руските преписи на Словата на Петър 
Черноризец, в най-голямо количество зала
зили и донесли до наши дни омилетичното 
богатство на книжовника и проповедника. 
Всестранното проследяване на чертите и 
особеностите на езиковата структура на 
Словата в руските им преписи дава в ръце-
те на авторката убедителен материал в по-
лза на извода за старобългарския произход 
на протографите им. 

Обширният фактически материал и 
съществуващата научна литература изпра-
вят авторката пред дискусионни проблеми, 
отговорът на конто тя започва ab ovo, мно-
гостранната аргументация на който трудно 
се вмества в рамките на рецензията. Дока-
зателствената канава на авторката е пред-
шествувана от ръководните положения, от 

конто тя изхожда в трактовката на езико
вата страна на Словата. 

В доказателствения процес са въвлече-
ни всички нормативни русизми в преписите 
на Словата, придружени с наблюдения, до
води и съждения, разкриващи езиковата па
норама на руската книжовност преди и 
след XIV столетие. Като характеризиращ 
критерий Румяна Павлова възприема чер
тите на второто южнославянско влияние, 
наложило отпечатък върху руската писме-
ност и графика в тази епоха. Този ориенти-
ровъчен признак може да се стори на някои 
изследователи дискусионен, обаче авторка
та привлича достатъчно основания за изпо-
лзуването му като диференциален, за да 
гради върху него своите доказателства. Бе-
лези на старобългарската основа Румяна 
Павлова търси и открива последователно в 
езиковата структура от различии равнища 
в руските преписи на Словата. Целеустре-
меното изследователско проникване на ав
торката в езиковата тъкан на руските пре
писи на Словата позволява на Румяна Пав
лова да стигне до обосновани формулиров
ки и изводи, в това число и определящи на-
родностната принадлсжност на Петър Чер
норизец. 

Съществен момент в тази глава е по-
зицията на авторката по повод възникнало-
то в последно време дискусионно схващане 
за второто южнославянско влияние върху 
руската писменост, в което тя отстоява ут-
върдилото се в руското и славистичното 
езикознание и литературознание тради
ционно мнение. Според Павлова станалите 
в руския книжовен език след XIV в. проме-
ни са докоснали предимно повърхностния 
му слой — правописа, графиката и пунк-
туацията. А това не дава по мнението на 
Павлова достатъчно основание за утвърж-
даване на схващането за някакъв нов пре-
вод на Словата след XIV столетие. 

Важен дял в тази глава на книгата 
представлява очеркът „Въпроси на лексика-
та" (с. 197—223), в който обект на изслед-
ване са речниковите особености на творби-
те. Разработката се отличава с детайлност 
и прецизност, подсилени с цифрови показа
тели, според конто в Словата на Петър 
Черноризец има близо 1500 лексикални 
единици, конто са посочени в регистъра в 
края на книгата. Приложената от авторка
та методика недвусмислено потвърждава 
принадлежността на речника на Словата 
към епохата на славянската древност. Спо
ред нея „Това се доказва от обстоятелсгво-
то, че над 9/10 от думите и техните значе
ния се срещат в КСП (класическите старо-
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български паметници — бел. Н.Д.), а неот-
белязаните в запазилите се старобългарски 
паметници думи обикновено имат древна 
фиксация в източнославянски ръкописи от 
XI в., конто са били преписани от старо
български протографи" (с. 222). 

По-специално отбелязване заслужава 
значимостта на анализа на 85-те думи в 
Словата, нерегистрирани в езика на кдаси-
ческите старобългарски паметници, напра-
вен на фона на съпоставителни речникови 
податки — архаични и нови — диалектни 
български (с. 204—222). Съпоставянето им 
с лексиката на старите български текстове, 
отразени в по-късни преписи, и с речника 
на староруски книжовни паметници с раз
нообразна лексика дава пьлно право на ав-
торката да ги квалифицира като старобъл
гарски и само 5 от общия им брой да при
числи към русизмите. 

Взета е под внимание и честотата на 
употребата на тъждествените лексеми в 
старобългарски паметници и в руските пре
писи на Словата, привнасящи още едно 
слагаемо в общата сума на доказателства-
та. 

Втората част на книгата включва три 
глави. Археографски сведения за творбите 
на Петър Черноризец; текстове; преводи на 
Словата на съврсменеи български език и 
приложения. 

Археографски те сведения за творбите 
в първата глава са обогатени от авторката 
и снабдени с подробни библиографски бс-
лежки с поправки и добавки към предшест-
вувашите публикации, превърнали главата 
в обширен справочник. 

Като достижение на авторката във 
втората глава трябва да бъде окончателно 
откриването от нея на 90 нсизвестни досега 
преписа на Словата, значително разшири-
ли експерименталната база на изеледова-
телката. 

По адрес на новобългарския превод 
на творбите може да се каже следното: при-
дружаването на оригиналния текст на чети-
рите основни и достоверно доказани твор-
би на Черноризеца с новобългарски превод 
в книгата е личен принос на авторката, 
имащ предвид използуването им от изеле-
дователи неезиковеди — литературни исто-
рици, историци и т. н., облекчено от успо-
редсн новобългарски текст. При оценката 
им трябва да изхождаме от постановката 
за научното предназначение и използуване 
на тези преводи, обуславящи техния езиков 
облик, който съчетава в себе си точноетта 
с умерената архаизация и ги доближава до 
оригинала. Взетите от мен проби създават 

впечатление за спазването на това изисква-
не като преводачески принцип. Единичните 
редакционни варианти, неизбежни при все-
ки превод, не противоречат за застъпеното 
в преводите и не нарушават общото му зву-
чене. 

Речниковият съетав на творбите на 
Петър Черноризец е вместен в приложения 
накрая Словник, наброяващ 1483 лексеми. 
Желателно би било в тях да се откроят 
предпочитани от Петър Черноризец слово-
форми и епитети, индивидуализиращи сло-
воупотребата му. Тези честотни пресмята-
ния, говорещи с точния език на цифрите, 
биха могли да подпомогнат атрибуирансто 
на творбите, приписвани на Черноризец 
Петър, или пък да затвърдят убедително 
принадлежноетта на друг творец. 

Книгата завършва с резюме на анг
лийски език. Такива са общите впечатления 
от запознаването с книгата на Румяна Пав
лова като труд, който ще заеме място в по-
редицата на публикашште за Петър Черно
ризец като несъмнен принос. 

С какви пожелания бихме могли да 
завършим сумарния му преглед? 

Би могло да бъдат обогатени кодико-
логическият анализ и генеалогическото 
проучване на Словата и да ее дадс по-уточ-
нено съпоставяне на езика им съе Службата 
за цар Петър, а също да се посочат библей-
ските цитати в творбите на Петър Черно
ризец. 

* * * 
Книгата на Румяна Павлова впечатлява с 
обема на изнолзувания материал, пре-
доставящ възможности за по-многостран-
ни наблюдения и изводи. Авторката разпо-
лага с над 200 преписа на творбите на Пе
тър Черноризец, половината от конто не са 
били известии на предшествениците на ав
торката. 

В нея за пръв път се дават преводите 
на основните и доказани творби на Черно
ризец - дело на авторката, проучени ези-
ково. 

Авторството на Словата ее разглежда 
в аспекта на цялостен преглед на всичко ка-
зано за него досега. За времето на възник-
ването на Словата са привлечени аргумен
та, неизползувани до днес. 

Словата се анализират не изолирано, 
а в съетава на определен вид ръкописни 
книги, в контекст, хвърлящ светлина върху 
личноетта на автора им. Възстановява се 
сложната история на всяко от тях на базата 
на събрания от Румяна Павлова материал. 
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Издиреният от авторката речников 
материал обогатява известното за старо-
българската лексика. 

Аргументирано се установява народ-
ностната принадлежност на Петър Черно
ризец и старинността на книжовните му 
творби. 

Допустимо е. че някои положения в 
книгата на Румяна Павлова могат да пре-
дазвикат ответна реакция на рускн литера-
турий историци и изследователи на писа-

гелското наследство на Петър Черноризец 
и съображения относно идентифицирането 
на личността му. Но тсзи техни възможни 
контраверсии в никакъв случай не ше под-
ценят общата приносна стойност на книга
та на Румяна Павлова като цяло, открива-
телските достижения на която я окачествя-
ват като ценен влог в проучването на ве-
ковното старобългарско и древноруско 
словотворчество. 
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