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Елка Мирчева (София, България) 

РАЛЯ ЦЕЙТЛИН НА 80 ГОДИНИ 

На 11.08.2000 г. известната руска палео-
славистка Раля Михайловна Цейтлин 
навърши 80 години. 

Р. М. Цейтлин е родена през 1920 г. в 
град Саратов. В 1938 г. постъпва в Мос-
ковския институт за история, философия 
и литература. През 1941 г. се евакуира 
със семейството си в град Куйбишев и 
продължава образованието си в Куйби-
шевския педагогически институт, който 
завършва през 1942 г. В годините 1942— 
1945 е аспирантка на световноизвестния 
руски езиковед Г. О. Винокур в Катедрата 
по руски език на Московския държавен 
университет. През 1946 г. Р. М. Цейтлин 
защитава кандидатска дисертация на те
ма „Полногласные и неполногласные 
слова в языке Карамзино-Пушкинской 
эпохи". От 1945 до 1954 г. работи като 
старши научен редактор в издателство 
„Руски и национални речници", а от 1955 
г. - в Института за славянознание и бал
канистика на Академията на науките на 
СССР отначало като старши, а по-късно 
и като водещ научен сътрудник. В 1973 
г. защитава докторска дисертация на те
ма „Лексика старославянского языка". 
През май 1988 г. е удостоена с почетното 
звание „доктор хонорис кауза" на Вели-
котърновския университет „Св. св. Ки-
рил и Методий". 

Р. М. Цейтлин е учен със завидна под
готовка в областта на класическите и 
съвременните славянски езици, на сред-
новековната славянска история и кул-
тура. 

Още с първите си публикации тя на-
сочва изследователските си дирения към 
една все още недостатъчно разработена 
облает на палеославистиката - истори-
ческата лексикология. Много важна за 
авторката е и лексикографската работа. 
Тя е дългогодишен член на редакцион-
ната колегия на „Словарь русского языка 
XI-XVII вв.", съавтор и редактор на из-
лезлия през 1994 г. в Москва „Старосла
вянский словарь (по рукописям X-XI 
веков)" - резултат от сътрудничество с 
екип от чешките палеослависти: Е. Бла-
хова, Р. Вечерка, С. Херодес, Л. Пацне-
рова, М. Бауерова. 

Цейтлин изгражда своите проучвания 
върху постиженията на поколенията рус
ки и чуждестранни учени, положили ос-
новите на палеославистиката, но не прие
ма безкритично нито използвания в тях 
материал, нито направените заключения. 
Конкретните изеледвания на авторката 
разеейват множество заблуди и предвзе-
ти тези, залегнали понякога твърде здра
во в науката, конто с десетилетия преми-
нават от автор към автор и от книга в 
книга. 

Особено важно за изеледователката е 
ясното определяне на обекта на проуч-
ване, методологията, използваната тер
минология. Интересът на Р. Цейтлин е 
насочен към изеледване лексиката на 
най-стария писмено засвидетелстван 
славянски език. Тя взема отношение не 
само по съществуващото терминологич-
но разнообразие при назоваването на 
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този език, но посочва и последствията 
от използването на неточна терминоло
гия. Особено ярко е представена пози-
цията и в редица полемични статии като 
„О содержании термина „старославян
ский язык"1 и „Письмо в редакцию жур
нала „Известия АН СССР. Серия лите
ратуры и языка" (по поводу статьи Л. П. 
Жуковской)"2. След откритията от нача-
лото на XIX в. и последвалите много-
бройни изследвания за Цейтлин е отдав-
на доказано, че диалектната основа на 
първия писмен език на славяните (Кири-
ло-Методиевия език) са българските го
вори около Солун, а по-късно говорите 
около Охрид и Преслав3. Затова и езикът, 
на който са написани най-старите запа-
зени славянски ръкописи, създадени или 
преписани в България през IX-XI в. спо-
ред нея с основание трябва да се нарича 
старобългарски. Когато използва утвър-
дения в руската славистика термин „ста
рославянски", Р. Цейтлин винаги уточ-
нява смисъла му (срв. заглавието на мо-
нографичното изследване от 1977 г. 
„Лексика старославянского языка. Опыт 
анализа мотивированных слов по дан
ным древнеболгарских рукописей X-XI 
вв."). Критичният поглед на изследова-
телката посочва, че въпросът далеч не 
се свежда до лични предпочитания към 
използваната терминология. Повод за 
това и дава авторитетното издание 
„Сводный'Каталог славяно-русских руко
писей, хранящихся в СССР"4. Тя аргумен-
тирано изтъква, че чрез определянето на 
ръкописите в този каталог само като 
„старославянски", „староруски", „старо-

сръбски", „среднобългарски" се крие 
ричането на съществуването на от-

старо-български книжовен език и литератуп 
създадена на роден за българите език в 
IX-XI в., като се признава обаче съще
ствуването на староруски и старосръб-
ски книжовен език. Още по-неясен за не 
е терминът „славяно-руски", защото с 
него се определят такива ръкописи като· 
Киевските листове, Листовете на У ндол-
ски, Охридските листове, Мариинското 
евангелие, Зографското евангелие, Суп-
расълският сборник, Рилските глаголи
чески листове и др. Именно тези ръкопи
си вече десетилетия са в центъра на про-
учванията на Р. Цейтлин и въпросът за 
точното определяне на техния език не мо-
же да остане встрани от вниманието на 
изследователката, която с научни аргу
мента защитава термините „старобъл
гарски език" и „старобългарски ръко-
пис". 

Авторката подчертава, че старобъл-
гарският език е сложно понятие и има 
своя история с два основни периода: пър-
ви - Кирило-Методиевски, който обхва-
ща два подетапа - доморавски и морав-
ско-панонски, и втори период от 885 до 
1018 г., който Цейтлин нарича охридско-
преславски5. В трудовете си изследова
телката често подчертава, че не се зани-
мава с възстановяването на лексикалния 
състав на Кирило-Методиевите преводи 
- една мащабна и много сложна задача, 
за чието успешно разрешаване са необ-
ходими много и конкретни изследвания6. 
Нейният интерес е насочен главно към 
втория етап от развоя на най-стария пис-

1 Ц е й т л и н, Р. М. О содержании термина 
„старославянский язык". - Вопросы языко
знания, 36, 1987, № 4, 43-58. 

2 Ц е й т л и н, Р. М. Письмо в редакцию 
журнала „Известия АН СССР. Серия лите
ратуры и языка" (по поводу статьи Л. П. Жу
ковской). - Известия АН СССР. Серия лите
ратуры и языка. Т. 47. М., 1988, № 2, 205-207. 

3 Ц е й т л и н, Р. М. Лексика древнеболгар
ских рукописей IX-XI вв. С, 1986, с. 17. 

4 Сводный каталог славяно-русских руко
писей, хранящихся в СССР, XI-XIII вв. М, 
1984. 

5 Ц е й т л и н, Р. М. Значение древнебол-
гарского языка в становлении славянских ли
тературных языков (на уровне лексики). - В: 
Първи международен конгрес по българисти-
ка. Т. 1, секция 2, кн. 1. Исторически развой 
на българския език. С, 1983, 75-81. 

6 Ц е й т л и н, Р. М. Характеристика лекси
ческих и словообразовательных средств ста
рославянского языка (их семантика и стили
стические функции). - В: Славянское языко
знание. VII международный съезд славистов. 
Доклады советской делегации. М., 1973,414-
434. 
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славянски език, определен от нея ка-
м е" идско-преславски. Едно такова оп-
Т° еление насочва естествено към ог-
Рбмната оригинална и преводна литера-
Р° създадена в книжовните центрове 
ТУРПървата българска държава и запазе-
На в многобройни преписи - често късни 
На

в чужд езиков извод. Р. Цейтлин обаче 
И веднъж посочва опасностите от такъв 
"одход, при който се привличат по-късни 
преписи или ръкописи от чужд извод -
опасности, свързани с приписването на 
по-късни значения, словообразувателни 
форманти и дори вписването на несъще-
ствуваши лексеми в речниковия състав 
на старобългарския език7. Това я кара да 
раздели източниците за изучаване на ста
робългарския език на преки и косвени и 
изцяло да насочи вниманието си към син-
хронното разглеждане на преките източ-
ници - всички запазени старобългарски 
ръкописи от X-XI в. Това са 17 ръкописа 
(11 глаголически и 6 кирилски), написани 
на един език в течение на 150 години. Към 
тях в по-късните си работи Цейтлин при-
бавя и лексиката от откритите в послед-
ните десетилетия немалък брой старо
български надписи. По този начин автор-
ката ограничава изворовия си материал 
до действително запазените свидетел-
ства за старобългарския книжовен език 
от IX-XI в. и приема всички други из-
точници за неговото проучване като кос
вени. Това строго разграничаване позво-
лява да се твърди, че Р. Цейтлин не прив-
нася нищо чуждо в лексикалната система 
на старобългарския език, а се опира един-
ствено на съществуващите в ръкописите 
факта8. 

Изследванията и се отличават ее изпо>13" 
ването на ясно разграничени в 31начеш'е~ 
то си термини - факт, който за съ«,жале»ие 

не се среща често в палеославщстика"га· 
Тя последователно различава „рэъкопи1^" 
от „паметник", като паметник ^ текст' с 

определено съдържание, известен в мн00" 
го преписи (ръкописи) от различу ен извРД 
и време9. Същото може да се к;аже и з а 

ясната граница, прокарана межд^ „редг|К" 
ция" на един ръкопис, която сви детелс~т~ 
ва за литературната история на ^текста · и 

„извод" - термин, който се отнасгя до езш~ 
ка на ръкописа и диалектната му основа10· 

Цейтлин прави разграничение- и межДУ 
„старобългарски книжовен език;" и „ез̂ ™ 
на старобългарските ръкописи1". Това и 

позволява да отдели езика на Кирил°°" 
Методиевата епоха от по-късни^я стар90" 
български език, от лексикалната^ система 
на среднобългарския период и от езижа 

на ръкописите от други изводи. Стьпи^а 
здраво върху конкретния материал, п"я 

подчертава, че под старославянски р*-з-
бира само писмения (книжовния) ез!|1К> 
който са владеели книжовницит^е от ку-л-
турните центрове на Югозападь^а (Мак е~ 
донската) и Източна България ^ края иа 
X и XI в. и на който са написани всички 
старобългарски ръкописи от т-ова вре~ 
ме". Югозападните и североз^падните 

български говори са били говори на едпн 
и същи език - старобългарски^12. 

Определила ясно обекта на изследра~ 
нето си - лексиката на старобълсгарските 

ръкописи от IX-XI в., Р. Цейтлин се на
сочва към конкретното му проучване. ^о 
винаги е придружено от статистически 
данни, конто са особено ценн^ за сг-е~ 
циалистите. Според нейните изхшслен^я 

7 Ц е й т л и н, Р. М. Лексика древнебол-
гарских рукописей..., 30-34, 96-99, 196-197; 
Ц е й т л и н, Р. М. К истории слова драго
ценный в русском литературном языке. - Във: 
Вопросы исторической лексикологии и лек
сикографии восточнославянских языков. М., 
1974,179-184; Ц е й т л и н, Р. М. О значениях 
славянских слов с корнем -полк-. - В: Этимо
логия, 1978. М, 1980, 59-99. 

8 Ц е й т л и н, Р. М. Лексика древнебол-
гарских рукописей..., с. 77. 

9 Пак там с. 9. 
10 Пак там с. 11. 
" Ц е й т л и н, Р. М. Некоторые ъроблеиаы 

старославянской лексикологии (по материа
лам древнеболгарских рукописей X-XI вв _ 

В: Славянское языкознание. VIII международ
ный съезд славистов. Доклады советской fe~ 
легации. М., 1978, с. 430. 

12 Ц е й т л и н, P.M. О содержании термина 

„старославянский язык"... 
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приблизително 10 000 старобългарски 
думи са запазени в около 300 000 слово-
употреби. 

Най-резултатни за авторката са изслед-
ванията, насочени към разкриването на 
собствено езиковите свойства на лексе-
мите, и тъй като старобългарският език 
принадлежи към езиците с ярко изразена 
мотивираност, тя се насочва към изслед-
ването на лексико-семантични групи, оп-
ределени не по отношението им към 
реалната действителност, а към изслед-
ване на семантично свързани мотивира-
щи и мотивирани думи, групирани по об-
щия елемент на лексикално значение -
обща морфема (коренна или афиксал-
на)п . 

Р. Цейтлин използва в трудовете си въ-
ведените от нейния учител Г. О. Винокур 
термини „мотивираща" и „мотивирана" 
дума14, конто при такъв тип синхронен 
анализ смята за по-удобни и точни от 
„производна" и „производяща" дума. 
Анализът на мотивираните думи по лек-
сико-семантически групи позволява да се 
получат допълнителни сведения за зна-
чението на думите от преките източници 
за проучване на старобългарския език -
старобългарските ръкописи и надписи, 
без да се привнасят факти, свойствени 
за други периоди от историята на бъл-
гарския език или другите славянски ези-
ци. Това е особено важно, тъй като пог-
решната интерпретация и неточните тъл-
кувания на много старобългарски думи 
се крие именно в отъждествяването на 
особености на славянските езици от раз
личии епохи'\ 

Анализът на речниковия състав на ста
робългарския език по морфемни семан-
тични групи позволява да се установят 
кардинални черти на лексикалната му 
система, да се определи общославян-
ският слой лексика, архаизмите и неоло-

13 Ц е й т л и н, Р. М. Лексика древнебол-
гарских рукописей..., с. 82. 

14 В и н о к у р, Г. О. Заметки по русскому 
словообразованию. - Във: В и н о к у р, Г. О. 
Избранные тексты по русскому языку. М., 
1959. 

15 Ц е й т л и н, Р. М. Лексика древнебол-
гарских рукописей..., 83-84. 

гизмите, стилистично натоварената и 
утрална лексика16. Не" 

Изхождайки от убеждението, че изу 
ването на отделната дума, колкото и 3 

да е важно само по себе си, е малко ech ° 
тивно, Р. Цейтлин насочва интереса 
към анализирането на думата в систем " 
Тя посвещава редица трудове на дуМи 
обединени от общ префикс17, но съвсем 
закономерно отделя повече внимание н 
лексико-семантичните групи с обща ко
ренна или суфиксна морфема. На много 
от тях авторката посвещава самостоятел-
ни изследвания18. Изборът е продиктуван 
от факта, че повече от 7000 от старобъл
гарските думи образуват лексико-семан
тични групи по общ корен и с това, че 
близо 100-те старобългарски суфикса не 
само отнасят думата към определен гра-
матически клас (съществително, прила-
гателно, глагол, наречие), но и към оп
ределена семантична категория, слово-
образувателен тип, модел (например су-
фиксни форманти със значение на лице, 
оръдие, умалителност и т.н.)19. Така с ана
лиза на коренните и суфиксните морфем
ни лексико-семантически групи посте
пенно се изгражда по-пълна представа 
за характерните особености на старобъл
гарския книжовен език. 

16 Ц е й т л и н, Р. М. Некоторые проблемы..., 
с. 448. 

17 Ц е й т л и н, Р. М. Материалы для изуче
ния значений приименной приставки SQ- в 
славянских языках. - Ученые записки Инсти
тута славяноведения. Т. 1. М., 1959, 208-248; 
Ц е й т л и н, Р. М. Значение приадъективной 
приставки прн- в языке старославянских па
мятников. - В: Исследования по славянскому 
языкознанию. М, 1971, 92-99; Ц е й т л и н , Р. 
М. Старославянские прилагательные с при
ставкой nj>ti-. - В: Studia Palaeoslovenica. Praha, 
1971,65-71. 

18 Ц е й т л и н, Р. М. К истории слова дра
гоценный...; Ц е й т л и н Р. М. Сложные слова 
на ведь-, веле-, велио-, велико- в языке старосла
вянских памятников. - В: Древнерусский язык. 
Лексикология и словообразование. М., 1975, 
184-190; Ц е й т л и н, Р. М. О значении ста
рославянских слов с корнем прлв-... 

19 Ц е й т л и н, Р. М. Лексика древнебол-
гарских рукописей..., с. 94. 
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татите о т КОНкретните проучва-
р Цейтлин са обобщени в двете 

НИЯ Н£рафии: „Лексика старославянского 
м°н° опыт анализа мотивированных 
ЯЗЬ'в по данным древнеболгарских руко-
СЛ° й X XI вв " и „Лексика древнебол-
""рских рукописей IX-XI вв."» Двата 
1&ь са непосредствено свързани по

жду си. Втората книга е продължение 
"а научните дирения на авторката и в нея 
"я представя на читателите резултатите 

по-нататъшните си изследвания, но-
вите си по-детайлни обобщения на ана-
лизирания материал. Значително съкра-
Тен на места е ценен емпиричен материал 
и обстойният му анализ, за конто изсле-
дователите трябва да се обръщат към 
първата книга, която в никакъв случай 
не е загубила своето значение. 

Анализът на няколко лексико-семан-
тични групи с общ корен: -мльд-, -пр&в-, 
-прост-, -чнст- (този раздел е нов във вто
рата книга) показва изключителната 
стойност на подобии изследвания. За-
дълбоченото вникване в материала, пре-
цизният анализ внасят съществени ко-
рекции в отдавна утвърдени представи в 
славистиката както за първичното зна
чение на морфемата, така и за хроноло-
гията на появата на редица по-късни зна
чения на лексемите, съдържащи в себе 
си този общ корен2'. 

С анализа на разгледаните префик-
сални групи прн-, \т-ць- и пр-в-22 (този раз
дел също е нов във втората книга) Р. 
Цейтлин навлиза в детайлите на специ-
фичната уточняваща функция на префик
са, чието основно значение е да уточнява 
значението на следващия го корен. 

Измежду 100-те старобългарски суфик-
са авторката избира тези, конто са свър
зани с две основни семантични категории 
- имена на лица с наставки -ьынкъ, -кынкъ; 

Ц е й т л и н, Р. М. Лексика старославян
ского языка. Опыт анализа мотивированных 
слов по данным древнеболгарских рукописей 
X-XI вв. М., 1977; Ц е й т л и н, Р. М. Лексика 
Древнеболгарских рукописей... 

21 Ц е й т л и н, Р. М. Лексика древнебол
гарских рукописей..., 96-114. 

"Пактам, 114- 130. 

-(н)тель, -ьць, -лр'ь, -чнн, -лтлн, -тли; -ьць, 
-нцл и абстрактните съществителни със 
суфикси -ьство, -ьсткнк, -ость (-нсть), -от*, 
(-ктл), -ъ|нн". Конкретните проучвания 
открояват продуктивните по модела си 
на образуване групи думи. При имената 
на лицатова са образуванията на-ьынкъ, 
-тель, -ьць (при ж. р. -нцл), а при абст
рактните съществителни тези на -ьство, 
ость, -от».. Имената на тези продуктивни 
модели в редица случаи заменят широко 
употребявани, но вече непродуктивни 
лексеми, например ЛЮБОД-БН се измества 
от ЛЮБОД-ЬНЦЬ, рьвь - от рлвотьынкт., и т. 
н.24 За старобългарския език е характерен 
процес на общо увеличаване на обема на 
думата - много безсуфиксни и прости 
лексеми отстъпват на суфиксните и на 
сложните думи. 

В изследванията си Р. Цейтлин не от-
минава един обсъждан многократно в 
славистиката въпрос - въпроса за лекси-
калните дублети и варианта в старобъл
гарския книжовен език. Авторката обръ-
ща внимание върху необходимостта от 
ясно разграничаване на текстологичен от 
лексикален дублет. В старобългарски не 
е имало единна лексикална норма. Затова 
определянето на лексикалните особено-
сти на отделен старобългарски ръкопис 
или на група ръкописи е от съществено 
значение за историческата лексикология, 
но изследователите често анализират из-
олирани думи - прости или производни, 
и правят прибързани и често неверии из
води за изключително „охридска" или 
„преславска" лексема25. Методът, изпол-
зван от Р. Цейтлин, позволява да се по-
гледне по нов начин на такива известии 
лексикални двойки като БЛЛГОД-БТЬ - БЛЛ-
годлть; жрьткл - τρ-ьвл; рлдн - д-блмл26. 

Сложните думи са една от типологи-
ческите особености на старобългарския 
език. В монографичните си изследвания 
авторката разглежда всички типове дву-
коренни сложни думи, конто са изслед-

2'Пак там, 176-198. 
24 Пак там, 202-203. 
25 Пак там, с. 73. 
26 Пак там, 69-70. 
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вани в два големи раздела: единични съ-
четания и групови съчетания (от тях Р. 
Цейтлин е избрала тези с първа съставна 
част ΒΛλΓο- вого-, врлто-, вель-, веле-, 
велик-, ΒΜΝ0-27). Изключително интересни 
са направените изводи за постепенното 
увеличаване на сложните думи в по-къс-
ните старобългарски ръкописи, за нара-
стването броя на калките от гръцки език, 
за появата на нов тип композита - ти-
пични за книжовния език явления, де-
тайлно анализирани от Цейтлин, конто 
тя проследява от ръкопис в ръкопис и 
от жанр в жанр28. 

Разглеждането на характерни лексико-
семантични групи в езика на старобъл-
гарските ръкописи (в представителното 
изследване са анализирани около 1500 
лексеми, разпределени в 16 семантични 
групи) позволява на Р. Цейтлин с голяма 
сигурност да отдели две групи старобъл
гарски ръкописи, различаващи се по нор
ма на словоупотреба. В първата влизат 
Зографското евангелие, Мариинското 
евангелие, Асеманиевото емангелие, а 
към тях се присъединяват Охридските 
листове, Листовете на Ундолски, Боян-
ският палимпсест. Към втората се отна-
сят Супрасълският сборник и Синай-
ският евхологий. Тук спадат още Енин-
ският апостол, Рилските глаголически 
листове, Хилендарските листове, Зограф-
ските листове. Средно място заемат Кло-
цовият сборник и Синайският псалтир. 
По стилистика те се отнасят към първата 
група, а по състав на лексиката - към вто
рата25'. 

Цялостната лексикология на старобъл-
гарския език все още не е написана. Пио-
нерските изследвания на Р. Цейтлин по-
казаха на палеославистите как работи 
един неизвестен дотогава метод на из
следване на семантично обединени мо-
тивирани думи и доказаха неговата перс-
пективност. Получените резултати вне-
соха редица корекции в отдавна утвър-
дени в науката твърдения и дадоха обяс-
нение на много открити въпроси. 

"Пактам, 207-271. 
28 Пак там, 275-284. 
29 Пак там, 293-294. 

Съществено място в изследванията на 
авторката заема значението на старобъл-
гарския книжовен език при формирането 
на останалите славянски езици. Под пря-
кото въздействие на старобългарския 
език те увеличават речниковия си състав· 
обогатява се семантиката на думите (осо-
бено в сферата на метафоричните, пре-
носните и отвлечените значения); появя-
ват се домашни думи по български моде
ли10. Взаимните лексикални влияния меж
ду руския и българския език занимават 
учените вече десетилетия и са обект на 
редица изследвания. Методът на анализ 
на лексико-семантични групи, използван 
от Р. Цейтлин, показва колко неточно е 
традиционното определяне на „русизми-
те" в българския език и на „българизми-
те" в руския език без отделяне на нужно-
то внимание върху семантичните особе-
ности в употребата на думите11. 

Изследователските търсения на Р. 
Цейтлин са насочени далеч напред във 
времето, когато бъдещите поколения па-
леослависти ще разполагат с достатъчно 
материал и знания, за да напишат срав-
нителна лексикология на славянските 
езици. Тази идея и първите резултати от 
своите проучвания авторката предлага на 
вниманието на славистичната общност 
на два последователни конгреса на сла-
вистите - IX в Киев и на X в София12. Те 

30 Ц е й т л и н, Р. М. Значение древне-
болгарского языка в становлении славянских 
литературных языков (на уровне лексики)... 

31 Ц е й т л и н, Р. М. К изучению лексико-
семантических связей болгарского и русского 
языков X-XIV вв. [слова говоръ, говорнтн, МЛЬВА 
(МЪЛКЛ), млгкнтн (мълкнтн)]. - Год. СУ. Фак. 
слав, филол., 74/3, 1985, 5-27. 

32 Ц е й т л и н, Р. М. Сравнительная лекси
кология славянских языков X-XI - XIV-XVI 
вв. (проблемы и методы). - В: Славянское 
языкознание. IX Международный съезд сла
вистов. Доклады советской делегации. М., 
1983, 288-306; Ц е й т л и н, Р. М. Лексика 
славянских языков X-XI - XIV-XV в. 
(результаты сопоставительного исследова
ния). - В: Славянское языкознание. X Меж
дународный съезд славистов. Доклады со
ветской делегации. М., 1988, 369-388. 
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са последвани от конкретни разработки33. 
Многогодишните изследвания в тази об
лает са обобшени през 1996 г. в моно-
гоафията Сравнительная лексикология 
славянских языков X/XI - XIV/XV вв."3'. 
Проучванията имат експериментален ха
рактер и са изградени върху три славян
ски езика - руски, български и чешки, 
представени с ръкописи от X-XI и XIV-
XV в. Привлечен е внушителен езиков 
материал, към който авторката прилага 
изпитания метод на изеледване по лек-
сико-семантични групи. Сравнителното 
проучване показва ясно условноетта на 
понятието „общи думи" в близкород-
ствените езици. При външно сходство, 
даже при съвпадение на отделни значе
ния, има съществени различия в цялост-
ната семантична структура, съчетаемо-
етта, устойчивите съчетания и т. н. Изк-
лючително интересните резултати от съ-
поставителното изеледване в трите ези
ка на коренните лексико-семантични гру
пи -прлв- и -скврьы-, -ОВНА, -VMCT-, -гр-Б^-, 
-крив-, -лаж- показват перспективноетта 
на подобии изеледвания35. 

Макар и по-рядко Цейтлин се обръща 
към изеледване на такива ръкописи, кои-
то според нейното определение са кос-
вени източници за изучаването на старо-
българския език. Вниманието на автор
ката е привлечено от два евангелски ръ-
кописа - Добромировото евангелие36 и 
Вукановото евангелие37. Сравнението им 

" Ц е й т л и н, Р. М. Корневые лексико-
семантические группы со значениями пря-
мизмы-кривизны в древних славянских язы
ках. - Palaeobulgaruca, 13, 1990, № 1, 91-106. 

34 Ц е й т л и н, Р. М. Сравнительная лек
сикология сляванских языков X/XI - XIV/XV 
вв. Проблемы и методы. М., 1996. 

35 Ц е й т л и н, Р. М. Лексика славянских 
языков..., с. 385. 

36 Ц е й т л и н, Р. М. Из наблюдений над 
лексикой Добромирова евангелия. - В: Язык 
и письменность среднеболгарского периода. 
М., 1982, 225-249. 

37 Ц е й т л и н, Р. М. Из наблюдений над 
лексикой Вуканова евангелия (сравнительно 
со старославянскими памятниками). - В: Ис
следования по сербохорватскому языку. М., 
1972, 240-276. 

с лексиката на корпуса старобългарски 
ръкописи от X-XI в. обогатява предста-
вата за старобългарския книжовен език 
и носи ценна информация за т. нар. втора 
редакция на богослужебните книги, за-
пазени изцяло в по-късни среднобългар-
ски ръкописи и в ръкописи от чужд ези
ков извод. Изключителен интерес пред-
ставлява опитът на авторката да разши-
ри обхвата на косвените източници. Тя 
подлага на изеледване две чешки еван
гелия от XIV-XV в. - Дражданското и 
Оломоуцкото евангелие, конто сравнява 
с най-древните старобългарски ръкописи 
- Мариинското, Зографското, Асемание-
вото евангелие и Савината книга38. Този 
подход позволява да се решат редица не-
ясни въпроси от славянската етимоло-
гия, сравнителната лексикология на сла-
вянските езици, историята на чешкия 
език, представя по нов начин редица не-
ясни словоупотреби, спомага да се реши 
спорният въпрос за моравизмите и пано-
низмите, за гърцизмите и германизмите 
в старите славянски ръкописи. 

С научните си трудове Р. Цейтлин от-
давна зае своето място сред най-извест-
ните имена в палеославистиката. Прек-
лонението пред езиковия факт, кри-
тичната и аргументирана преоценка на 
отдавна утвърдени азбучни истини ста-
наха пример за поколения учени, поели 
по трудния път на изеледване на най-ста-
рия писмен славянски език - старобъл
гарския. След нейните изследвания нау-
ката знае несравнимо повече за старо-
българската лексика. Р. Цейтлин положи 
основите на нов тип лексикални проучв-
ания и посочи пътя, по който трябва да 
вървят бъдещите изеледователи. Да си 
пожелаем да видим тази програма из-
пълнена! 

Честит юбилей, скъпа Раля Михайлов
на! 

38 Ц е й т л и н, Р. М. О кирилло-мефо-
диевской традиции в древнечешскои книжной 
лексике (по материалам Драждянского и 
Оломоуцкото евангелия. - В: Кирило-
Методиевски студии. Кн. 4. С, 1987,412-422. 
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