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ПЪТЯТ НА УЧЕНИЯ 
(Румяна Павлова на 75 годшш) 

Vivere est cogitare 

Каквото и да се напише за проф. Румяна 
Павлова, все ще е недостатъчно, все ще 
остане нещо недоизказано. Малко е да се 
каже, че името на Р. Павлова е широко 
известно у нас и в чужбина. Няма как 
периодизацията в развитието на науката 
да не се свързва с определени личности, 
конто изграждат облика на дадена епоха. 
Трудовете на такива учени концентрират 
в себе си основната изследователска проб
лематика на своето време. Те се отличават 
със системност, методичност, винаги се 
опират на значителен по обем изворов ма
териал, което гарантира обективността на 
анализа и надеждността на научните 
обобщения. Не едно поколение русисти 
и слависти са имали щастливата възмож-
ност при общуването си с Р. Павлова да 
се възползват от впечатляващата й научна 
и културна ерудиция, да усетят човешката 
и топлота и доброта. Пословично е уме-
нието на Р. Павлова да работи с колегите 
търпеливо, ненатрапчиво и всеотдайно. 
Мнозина млади специалисти, поели по 
пътя на палеославистиката, безкрайно 
много и дължат в процеса на своето про-
фесионално израстване и своята творческа 
реализация. Неслучайно сред палеосла-
вистичните среди се говори за „школата 
на Р. Павлова". Трайна ще остане дирята 
на Р. Павлова в научния и обществения 
живот. Признанието на научната обще-
ственост за дейността й като учен и пре-
подавател е намерило израз в редица бъл-

гарски и международни престижни наг
ради. 

Творческата биография на Р. Павлова е 
забележителна1, а диапазонът на научните 
и интереси - изключително широк. Досе-
гашното научно творчество на Р. Павлова 
се състои от 10 книги и над 120 други пуб
ликации. В началото на своята научна ка-
риера Р. Павлова работи в областта на 
съвременното съпоставително езикозна-
ние, като през 1971 г. защитава в Института 
по славянознание и балканистика към АН 

1 Тези, конто се интересуват от цялостния 
й житейски път на учен, университетски пре-
подавател и общественик, ще насоча към пуб-
ликациите на колегите, посветени на пре-
дишни годишнини: Б о г д а н о в а, С, Цв. Р а-
л е в а. Румяна Павлова на шейсет години. -
Съпоставително езикознание, 18, 1993, № 2, 
95-98; Библиография на трудовете на Румяна 
Павлова. - Пак там, 98-103 (съст.: С. Богда
нова, Цв. Ралева); Р а л е в а, Ц. Румяна Пав
лова на 65 години. - Palaeobulgarica, 22,1998, 
№ 2, 121-125; Б о г д а н о в а, С, Ц. Д о-
сева , В. Ж е л я з к о в а , Цв. Р а л е в а, Р. 
С т а н к о в. Νλ ΜΝΟΓΜΛ Л-БТ\! - В: Slavia Or-
thodoxa. Език и култура. Сб. в чест на проф. 
дфн Румяна Павлова. С, 2003, 11-14; Биб
лиография на трудовете на проф. дфн Румяна 
Павлова. - Пак там, 15-26 (съст. В. Желязко
ва); Преподавание и исследование русского 
языка в Софийском университете. К 60-летию 
специальности русская филология. С, 2006, 
с. 99. 
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на СССР и Москва кандидатска дисерта-
ция на тема „Сопоставительное исследо
вание конструкций с предлогами причин
ною значения в болгарском и русском ли
тературных языках". Заниманията на Р. 
Павлова в облаетта на съпоставителния 
синтаксис намнрат обобщаващ израз в 
една студия и едиа монография („Конст
рукции с русскими причинными пред
логами", 1972; „Причинные отношения в 
современном русском языке в сопостав
лении.с болгарским", 1978). 

Голямата любов на Р. Павлова обаче 
си остава иалеославистиката. Тук са съе-
редогочени нейнитеосновни научни пос
тижения. Аспирантурата в чужбина дава 
в ьзможност за общуване с много чужде-
страннн учени, за опознаване на чуждия 
опит, а това винаги обогатява. Трайният 
интерес на Р. Павлова към иалеославис
тиката се появява в резултат на контактите 
й с видния руски палеославист и българист 
проф. С. Б. Бернщейн. Немалка в това от
ношение е ролята и на научния ръково-
дител на Р. Павлова Е. В. Чешко. Прехо-
дът от съноставитслен синтаксис към па-
леославнетиката е плавен. Първоначално 
Р. Павлова се насочва към съпоставител
ния исторически синтаксис с една моно
графия за прострапствените конструкции 
в старобългарския и староруския език 
(„Пространственные конструкции в древ
нерусском языке в сопоставлении с древ-
неболгарским", 1977). Съпоставителното 
изеледване на прострапствените кон
струкции с предлозите от, из, с, на, по и 
др. е осыцествено върху голям материал 
(класическите старобългарски паметници, 
руски грамоти от периода XI-XIV в., „По
весть временных лет", жития от Успен-
ския сборник). Анализът показва, че ма-
кар и общославянски но произход, про
страпствените нредлози не се покриват се-
ма}(тически в старобългарския и старо
руския език. Материалы и изводите на 
тази монография са особено цени и във 
връзка с дългогодишните спорове за про-
нзхода на преводната книжнина в Slavia 
Orthodoxa, тъй като могат да се изнолзват 

като аргумент при определяне произхода 
на един или друг текст. 

От съпоставителния исторически син
таксис Р. Павлова се насочва трайно към 
историята на българския и руския език. 
Голямо място в тази облает от научиитс 
интереси на Р. Павлова заема темата за 
българо-руските и руско-българските ези-
кови връзки, плод на което е третата и 
книга („Болгарско-русские и русско-бол
гарские языковые связи", 1979). На широ
кий фон на културно-историческите връзки 
между българите я източните славяни и 
езиковитеразлики между старобългарския 
и староруския език на всички равнища (фо-
иетично, морфологично, словообразува-
телно, синтактично и лсксикално) сетърси 
ролята на българския език при възник-
ването и развитието на руския книжовен 
език. По този въпрос и до днес няма един-
но становище в руската традиция. Кри-
тичният преглед на различнитетеории за 
възникването на руския книжовен език 
позволява на Р. Павлова да се опре на пай-
приемливата в теоретично отношение кон
цепция на видния руски учен А. А. Шах
матов, който смята, че по своя произход 
руският литературен език е пренесеният 
на руска почва църковнославянски (по 
произход старобългарски) език. Християн-
ската религия заедно съе старобългарската 
книжнина дават първоначалния тласък за 
развитието на староруската книжовна тра-
диция, като при това старобългарският 
език е оказал изключително влияние при 
формирането и развитието на староруския 
(впоследствие руския) книжовен език. Сис
темно представените езикови различия 
между старобългарския и староруския 
език са добра теоретична основа за ре-
шаване на някои спорни въпроси, свърза-
ни с произхода на старите славянски 
преводи от гръцкн. В тази книга с основа
ние е подложен на критика и термины 
„първо южнославянско влияние". Култур
но-историческите и езиковите факти са ка-
тегорични в това отношение и във връзка 
с периода X-XI в. от развитието на рус
ката култура е редно да сс говори за 
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„българско книжовно влияние". Това личи 
и от факта, че дори авторите, несподеля-
щи възгледите на А. А. Шахматов за рус-
кия книжовен език, са наясно, че след пок-
ръстването в Киевска Русия се разпрост-
раняват именно старобългарските цър-
ковни и нецърковни книги. В книгата е 
отделено място и на проблема за обратния 
процес - руското влияние върху българ-
ското езиково и книжовно развитие. 

Като резултат от книгата за българско-
руските и руско-българските езикови 
връзки се оформя важната в теоретично 
отношение идея за възможностите, пред-
лагани от староруската книжовна тради
ция за историята на българския език. За 
пръв път тази мисъл е изказана от Н. Н. 
Дурново, а по-късно и от С. Б. Бернщейн, 
който смята, че руските преписи на ста-
робългарски паметници са извънредно 
важен източник за историята на българ
ския език, който до този момент практи
чески не е бил привличан. Именно Р. Пав
лова обаче дава тласък в развитието на 
тази облает в българеката медиевистика. 
На тази идея са посветени няколко нейни 
програмни статии, сред конто особено се 
открояват две: „Староруските писмени па
метници за историята на българския език" 
(1980); „Некоторые проблемы изучения 
языковых взаимодействий болгар и рус
ских (X-XIV вв.)" (1983). Първата статия 
предлага постепенна и последователна 
програма за изеледване на староруските 
ръкописи с оглед обогатяване на данните 
за историята на българския език. Необхо
димо е да се започне от графиката и 
правописа. Следващата фаза е свързана с 
изеледване на лексиката. Следват слово-
образуването, морфологията и синтак-
сисът. Справедливо се отбелязва, че бла
годарение на руските преписи разпо-
лагаме с произведения на старобългарски 
автори, българските оригинали на конто 
са безвъзвратно изчезнали. Това се отна-
ся не само за авторските произведения на 
старобългарската книжнина, но и за ре-
дица други старобългарски и среднобъл-
гарски текстове. Като важни за историята 

на българския език са определени 25 за-
пазени староруски ръкописа от XI в. (сред 
тях са такива големи ръкописи като: Ост-
ромировото евангелие от 1056-1057 г., Си-
меоновият сборник по руския препис от 
1073 г., Изборникът от 1076 г., за който се 
спори, дали е възникнал в България или в 
Киевска Русия, Архангелското евангелие 
от 1092 г., Новгородските служебни минеи 
за септември, октомври и ноември от 
1095-1097 г., Чудовският псалтир, XIII 
слова на Григорий Богослов, Пандектите 
на Антиох и др.). Възможностите, пред-
лагани от руските ръкописи - преписи от 
XII, XIII, XIV в., са още по-богати и раз
нообразии за изеледване на тяхната старо-
българска основа. От XV в. нататък в Ру
сия се разпространяват много ръкописни 
текстове, конто ни отвеждат към средно-
българската традиция, и най-вече към 
Търновската книжовна школа. 

Очертани са и особеностите на българ
еката езикова ситуация в сравнение с рус-
ката. Старобългарският книжовен език се 
гради върху народна говорна основа за 
разлика от староруския. Новото е, че ези-
ковата ситуация в Русия в донационалния 
период се определя като диглосия. Опре-
деляйки особеностите на диглосията в Ру
сия, Р. Павлова обединява по-динамич-
ната теория на А. А. Шахматов и до голя-
ма степей статичната теория на Б. А. Ус
пенски: от една страна, двете езикови сис-
теми (старобългарската и староруската) 
се обединяват в един книжовен език (Шах
матов), а от друга - налице е функцио-
нално разпределение, изразяващо се в не
равноправие на двете езикови системи, 
при което староруската заема подчинено 
положение спрямо старобългарската (Ус
пенски предпочита да говори за „църков-
нославянска", а не за „старобългарска" ези
кова система). Р. Павлова специално под-
чертава липсата на установени езикови 
критерии, позволяващи разрешаването на 
спорните въпроси в палеославистиката. 
Решението на този проблем се крие в 
комплексния подход към изеледването на 
един паметник във всички негови ръко-
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имени фиксации. Единствеио този подход 
може да даде обективни и надеждни 
паучни резултати. 

На Славистичния конгрес в Киев ирез 
19S3 г. Р. Павлова обобщава изложените 
идеи и ги представя пред широката ауди
тория на славистичната научна общност. 
Тук е разгледан и проблемът за проник-
ването па някои оригинални староруски 
творби в южнославянската писмсност до 
XIV в. (проложиите жития на княгиня Ол-
га, Борис и Глеб, Теодосий Печерски, 
Мстислав). 

Нъв връзка с всичко това възниква въп-
росът за адаптацията на старобългарския 
език на руска почва. Той е разработен в 
теоретичен аспект и предложен като док
лад на Втория международен конгрес по 
българистика през 1986 г. („Вопроси на 
редакциите на старобългарския език", 
1989). На тази тема с посветена и една дру
га публикация от този период („Вопросы 
изучения древнеболгарского литератур
ного языка в Киевской Руси в начальный 
период ее христианизации", 1989). 

Впечатляват рамките на научните из-
елсдвания,очертани в посоченитестатии 
и доклади. ΜιιοΐΌ no-важно е това, че Р. 
Павлова се заема с нелеката задача да за-
почие изп'ьлнението на тази мащабна на
учна програма. В началото на 80-те годи-
ни благодарение па нейните усилия към 
г огавашната Първа катедра по руски език 
в Софийский университет „Св. Климент 
Охрндски" се създава Езиково-текстоло-
гична лаборатория, чиято основпа задача 
е проучване на разпространението на ста-
робългарски текстове в средновековната 
славяпска книжнина, предимно в руската. 

Под ръководството па Р. Павлова и с 
нейното пряко участие екип от млади 
учени започва работа по издаването на 
старобългарски текстове, запазени в 
староруски преписи от XI в. През 1991 г. 
излпза от печат „Симеоновият сборник 
(по Свстославовия препис от 1073 г.)", две 
години по-късно излиза и речник-индекс 
па този паметник, който без съмнение 
обогатява пашите познания за речниковия 
запас на старобългарската епоха и пре-

доставя ценен материал за българската 
историческа лексикология. През 2000 г. 19 
от 25-те староруски наметника от XI в. 
бяха издадени и качени в интернет с пре
дисловие от Р. Павлова - "Corpus of Old 
Slavic Texts from the 1 lth c." 

Неразделна част от осъществяването на 
една научна програма е под готов кат а на 
необходимите кадри. Някои от младите 
специалиста в съответствие с набелязаната 
програма са насочени от Р. Павлова към 
изеледователското поле на историческата 
лексикология - може да ее каже, че с това 
се поставя началото на нова вълна бъл-
гарски лексиколози. 

През 80-те и 90-тс години па XX в. Р. 
Павлова работи върху конкретни писмени 
паметници, важни за историята на сред
новековната българска култура и нейното 
отношение към развитието на остапалите 
книжовни традиции в Slavia Orthodoxa. 
Проникването на отделни проложни жи
тия на руски светци насочва вииманието 
на Р. Павлова към Несгишния (Простил) 
пролог, на който са посветени редица ней-
ни публикации. Текстологнческите особе-
ности на славянския Нестишен пролог пос
тавят редица въпроси, един от конто с 
свързан с мястото на възиикване на пър-
воначалния превод. Хинотезата, че пър-
воначалният превод на Пролога е дошъл 
на Балканите от Русия в края на XII или 
началото на XIII в., логично води до 
следствието, че южнославянскитс Проло-
зи би трябвало да отразят това на право-
писно-фонетично равнище, тъй като през 
XIII в. в руските църковни книги се иаб-
людава оформена и последователя о про-
карвана система от нормативни пра-
вописно-фонетични русизми. Отделни ру-
сизми в южнославянскитс Пролози могат 
да се открият единствеио в проложиите 
жития на някои руски светци (Борис и 
Глеб, Олга), но това е обяснимо, защото 
тези жития са преписани от руски ръко-
писи. В преведените от гръцки проложив 
текстове подобно явление не се наб-
людава и това не подкрепя поддържаната 
в руската традиция хипотеза за руски про-
изход на превода. Нещо повече, Р. Паи-

119 



лова справедливо отбелязва, че някои из
следвания просто декларират наличието 
на „русизми" в южнославянските Не-
стишни пролози, без да има анализ или 
дори примери. А. И. Соболевски, който 
при локализацията на текстове изхожда 
от лексикалния критерий, просто включва 
Пролога в списъка на книгите, „преведени 
в Киевска Русия", без да посочи конкретен 
лексикален „русизъм". Дългогодишните 
наблюдения върху Простия пролог водят 
до извода, че въпреки относително устой-
чивия състав на тази книга, тя се е въз-
пр немала като отворена структура. И тук 
Р. Павлова остава вярна на своите научни 
принципи: отговорът на въпросите, конто 
поставя Нестишният пролог, се крият в 
проучването на езика на славянската му 
версия, неговите текстологически особе-
ности и връзката му с други среднове-
ковни ръкописни книги. Осъществяването 
на тези сериозни научни изследвания из-
исква публикуването на запазените ръко-
писи. На тази цел служи и подготвеното 
от Р. Павлова (в съавторство) издание на 
среднобългарския „Станиславов (Лес-
новски) пролог от 1330 г." (1999). 

Повече от 10 години Р. Павлова посве-
щава на личността и творчеството на ста-
робългарския автор от X в. Петър Чер
норизец. Резултатът от този труд е обоб
щен в докторската и дисертация (1990), 
издадена впоследствие като кн. 9 от поре-
дицата „Кирило-Методиевски студии" 
(„Петър Черноризец. Старобългарски пи-
сател от X в.", 1994). Може да се каже, че 
археографското и текстологичното из-
следване на словата на Петър Черноризец 
е образцово, то съдържа убедителна аргу
ментация, изясняваща отделяй моменти 
от биографията на писателя, заедно с при
нос за историята на някои типове сред-
новековни ръкописни книги. Издирени са 
около 230 български, руски и сръбски пре-
писи. На тази основа е осъществено пър-
вото цялостно издание на произведенията 
на Петър Черноризец, придружено с пре-
вод на съвременен български (което прави 
словата достъпни за по-широка читател-

ска аудитория); някои от словата и молит-
вите се публикуват за първи път. 

Предварителната текстова обработка 
дава възможност за задълбочено и дос
товерно от гледна точка на крайните из
води езиково проучване на творчеството 
на Петър Черноризец. В това отношение 
избраният от Р. Павлова лингво-тексто-
логичен подход е уместен и коректен, 
особено на фона на други изследвания, в 
конто се правят изводи за езика на сред-
новековни славянски текстове без пред-
варителна текстологична база. Лингви-
стичната глава в книгата съдържа много
странен и задълбочен граматичен анализ 
на материала, а изводите от него са при
нос към историята на старобългарския 
език на руска почва, като осветляват и ня
кои аспекти на Второто южнославянско 
влияние в Русия. Лексикалният анализ по-
казва, че речниковият масив на словата 
на Петър Черноризец (с изключение на 
единични изолирани лексеми) носи беле-
зите на книжовност, отнасяща се към ста-
робългарската епоха, и се характеризира 
с голяма степей на устойчивост при пре-
писване. С основание тази част от книгата 
се определи като приносна за българската 
историческа лексикология. Ценен за бъ-
дещите изследвания в областта на исто-
рическата лексикология е и приложеният 
словник към произведенията на старобъл
гарския писател (за съжаление този под
ход при издаване на средновековни текс
тове много често не се практикува). Кни
гата нагледно и прецизно проследява би-
туването на произведенията на един ста
робългарски писател в Русия през един 
продължителен период от време (вклю-
чително през XVII в.). Без съмнение това 
дава много добра възможност да се про
следят процесите на адаптиране на ста
робългарския език и литература в източ-
нославянска езикова среда, както и да се 
направят съществени и на практика трудно 
оспорими изводи за ролята и мястото на 
старобългарската книжовна традиция в 
развитието на староруската култура. Както 
справедливо отбелязват някои колеги, 
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този груд е пъриото комплексно изслед-
ване в културно-исторически, археограф-
ски, текстологичеп и езиковедски аспект 
на книжовното дело на един старобъл-
гарскн писател. 

Друг голям текст, върху който повече 
от десетилетие работи Р. Павлова, еа Пан-
дек гите на късновизантийския автор 
Никон Черногорец. Историята на тези 
Пандекти в славяпската кннжнина с богата 
и сложна, за коею говори наличието па 
три превода. Работпте й върху този па-
мепшк имаг пряко отношение къмтемата 
за преводаческата традиция в България и 
Киевска Русия, тема, която през послед-
1ш те две десетилетия е обект па изостреин 
научни днскусии и палеославистиката. В 
редица ста тип, на базата па солидно ар-
хеографско и липгво-текстологическо 
проучване, Р. Павлова убедително аргу-
ментира тезата за български произход на 
третия превод на Пандсктнтс (в научната 
литература той чес го сеобявява за сръб-
ски), а въпросът за мястото и времето на 
първия превод трябва да се преразгледа 
във връзка с новооткрнтите пегови пре-
писи. Отпоено този превод, който про-
дължава да е обект на егюрове, Р. Павлова 
отбелязва, че дорн Λ. И. Соболевскн не 
смята въведения от него лексикален кри
терий за абсолютен. Нещо повече, Р. Пав
лова обръща спецнално внимание върху 
това, че съгласно лекенкалпия критерий, 
призван да докаже староруския произход 
па първия превод, отделените от И. И. 
Срезнепски лекссми трябва да бъдат спс-
цифпчни за източпославянската езикова 
тернтория. Съпоставката на този списък 
от думи с класическите сгаробългарски 
паметници и с по-късната южнославянска 
традиция показва, чс по-голямата част от 
тих е известна на старобългарските ръко-
писи и на южнославянските паметници, 
коего поставя под съмнение тезата за ста-
роруски произход на първия превод на 
Пандектите на Никон Черногорец. Дъл-
гогодишната работа на Р. Павлова върху 
Пандектите на Никон Черногорец завърш-
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ва съе солидно двутомно издание (в соав
торство), отпечатано в Германия (Die Рап-
dekten des Nikon vom Schwarzen Lierge (Ni
kon Cernogorec) in der altesten slavischen 
Ubersetf.ung. T. 1-2. Frankfurt am Main. 2000). 

Редно е да се отбележи още една страна 
оттворческата биография на Р. Павлова, 
която като чс ли остава скрита в сянката 
на нейните научни достижения, а именно 
- преводаческата. Тя подчертава и допъл-
ва широкия диапазон от интереси на една 
богата и одухотворена личност. Тук се 
открояват две големи книги: „Когато ут-
рото бе далеко. Спомени за декабристи", 
1976 (403 с, превод от руски) и В. Казак 
„Енциклопедия на руската литература 
през XX век. От началото на века до края 
на съветската ера", 1996 (969 е., превод от 
немски). 

Трудно обозримо е цялостното твор
чество на големия учен, още повече че 
неговата работа никога не свършва. През 
първите години на нового хилядолетие 
Р. Павлова продължава своите изеледва-
ния върху Нестишния (Простия) Пролог, 
отразени в публикациите й от този период 
(„Пролог. Славянские Святые в болгар
ских и сербских прологах XIII-XIV вв.", 
2000; „Култът към източнославянскнте 
светци и православните гожни славяни", 
200!; „Почитание великой русской княги
ни Ольги в древней письменности болгар", 
2002; „Нсотбелязани славянски творби в 
ръкониса Хлуд. 189", 2005). Особено ин
тересна с последната статия, в която е пуб-
ликуван неизвестен досега прспис на Про-
ложното житие на Кирил и Методий. 

Много още неша могат-да се напишат 
за Р. Павлова, защото, както казва сред-
новсковният руски книжопиик Епифаний 
Премъдри, м|1« к* и многлжды К7,с\с'1"кл κι,ιχ 
Ι Ι '£ΛΜΤΛΒΙΙΤΙΙ RCC'hAV, ПО ОВАЧС ЛЮВЫ (ГО КЛОЧСТ 

мл пл. похкллеиме и мл плетенье слокес... По-
нататък Епифаний все пак нише: подовл ;кс 
СКрЛТПТП СЛ0К0 II НС ЛМШС- V M V A j t A ' l ' l l . 

Завършвам тези редове с израз на дъл-
бока почит и благодарност към Р. Пав
лова и с пожелание за здраве и дълголетие. 

пел ив Станков - Софийски университет 
„Св. Климент Охрчдски" 


