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На 15 февруари 2015 г. почина изтъкна-
тият славист и българист проф. Йежи 
Ðусек – учител, приятел и колега на 
много палеослависти и българисти не 
само в Полша и Áългария, но и в други 
страни. Ñ кончината на Й. Ðусек загуби-
хме един изключителен човек, изследо-
вател на българския език и приятел на 
Áългария.

Ðоден на 9 октомври 1930 г. в Ðуш-
ча Долна, близо до Ñандомиеж, Й. Ðу-
сек свързва своя научен и личен живот 
с Êраков, където през 1955 г. завърш-
ва славянска филология (специалност 
„Áългаристика“) в Ягелонския универ-
ситет. Îще като студент той проявява 
научни интереси към славянските езици 
и след завършването на университета е 
назначен като младши асистент в Êатед- 
рата по славянски езици.

Научните интереси на Й. Ðусек се кон-
центрират в пет области: словообразу-
ване, славянска лексикология, история 
на езика, историческа лексикология и 
кирилометодиевистика. Първите му на-
учни изследвания са насочени към юж-
нославянското езикознание и славян-

ската лексика, което e отразено в ма-
гистърската му работа „Ze studiów nad 
nazwami czynności w języku bułgarskim i 
macedońskim“. Òова изследване дава на-
чалото на редица статии върху славян-
ската лексика и словообразуване, които 
заемат много важно място в неговата 
изследователска работа през целия му 
творчески път. 

По-късно Й. Ðусек насочва внимание-
то си към историята на българския език 
и започва да изследва българските пис-
мени паметници. Òози интерес към ста-
рите български текстове е отразен в ре-
дица статии, в които са описани първи-
те прояви на аналитизма и на балкан-
ските черти като разпадане на скло-
нитбената система, удвояване на до-
пълнението, употребата на предлож-
ни конструкции. Èнтересува се също 
и от развитието на глаголните време-
на, промените при причастията, как-
то и от местоименните форми. Ñ исто-
рията на българския език е свързана и 
докторската му дисертация „Deklinacja 
i użycie przypadków w Triodzie Chłudowa. 
Studium nad rozwojem analityzmu w 
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języku bułgarskim“, която той защита-
ва през 1963 г. В тази студия са описа-
ни промените в склонитбената система 
и иновациите при другите граматични 
категории, отразени в Õлудовия триод. 
Високо оценена, докторската дисерта-
ция излиза като книга през 1964 г.

Важно място в изследванията на Й. 
Ðусек заема българската историческа 
лексикология, областта, в която той е 
общопризнат като ненадминат специа-
лист с най-значими научни приноси в 
проучването на старата и съвременната 
лексика. Върху тази проблематика той 
пише много статии, публикувани в прес-
тижни научни списания. Проблемите на 
българската историческа лексиколо-
гия са представени в книгата „Studia z 
historii słownictwa bułgarskiego“, с която 
той се хабилитира за доктор през 1983 г. 
Шест години по-късно е назначен за из-
вънреден професор, а от 1996 г. – за ре-
довен професор в Êатедрата по славян-
ски езици на Ягелонския университет.

Ðаботата с писмените паметници от 
старобългарския и среднобългарския 
период, в които краковският славист 
търси нови, дотогава неописани думи, 
има голямо значение за установяване на 
тяхната хронология. Òой описва ново-
откритите думи, понякога като отделни 
лексикални единици, а често пъти като 
семантични групи (например части на 
човешкото тяло, роднинска терминоло-
гия, имена на животни). Õабилитацион-
ният труд на Й. Ðусек е много важен и 
ценен извор за някои български думи, за 
чиято история и етимология в сравни-
телен, общославянски контекст не е пи-
сал никой преди него. Êнигата се рад-
ва на голяма популярност сред полски-
те студенти българисти, изучаващи ис-
торията на българския език.

Èзворите, които служат на Й. Ðусек 
при този тип издирвания, са писмените 
паметници, съхранявани в български-
те книгохранилища. По време на всеки 

свой престой в Áългария той е редовен 
посетител на Националната библиоте-
ка „Ñв. св. Êирил и Методий“ в Ñофия,  
където се чувства много добре сред 
своите колеги старобългаристи и къде-
то има възможност да използва ръкопи-
сите – източник на интересуващата го 
лексика. На търсенето на отделни думи, 
които в дадения момент го занимават, 
професорът отделя всяка свободна ми-
нута. Чете среднобългарските триоди, 
патерици, сборници. Àнализира и опис- 
ва езика на Патриарх Евтимий и него-
вите последователи, интересува се от 
езика на другите среднобългарски кни-
жовни средища и техните представите-
ли. Áлагодарение на Й. Ðусек са откри-
ти думи, които се появяват за първи път 
през среднобългарския период. Ñъщо 
така негово откритие са някои прабъл-
гарски думи, запазени в същите средно-
български паметници (например комо-
рогъ, яригъ, коръмъ, бубрегъ). 

Ãолеми са и заслугите на Й. Ðусек в 
областта на кирилометодиевистиката. 
Проучванията му върху езика на Êирил 
и Методий от най-стария период до по-
късните му редакции допринасят много 
за развитието на палеославистичната на-
ука. Неговите разработки показват колко 
задълбочен и прецизен е в своите издир-
вания, които като краен резултат доку-
ментират нови, важни явления от пери-
ода на старобългарския и среднобългар-
ския език. Òой изследва значими за палео- 
славистичната наука въпроси, изисква-
щи задълбочени и комплексни проучва-
ния. Èнтересни и приносни са неговите 
изследвания за Òриода, Паримейника и 
специално за Патерика и за участието на 
Методий в превода му. Îсобено внима-
ние обръща на Êирило-Методиевото на-
следство в българския език, засвидетел-
ствано в християнската терминология. 
Ценни са и неговите разработки за съ-
ществуването на българската редакция 
на „Повест за Àкир Премъдри“.
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Òрудовете на Й. Ðусек обхващат око-
ло 300 публикации1, сред които пове-
чето са научни статии, свързани с по-
сочените тематични области. Ñтати-
ите са много, отпечатани са в различ-
ни научни, езиковедски или палеосла-
вистични списания. Ñъбрани на едно 
място с пълна библиография на трудо-
вете му, те ще илюстрират неговите по-
стижения в славянското езикознание2.  
Й. Ðусек е автор и на три книги, двете от 
които бяха вече споменати: книгата за 
Õлудовия триод и великолепната сту-
дия върху историята на българската лек- 
сика. През 1996 г. Й. Ðусек издава още 
една книга, посветена на историята на 
названията на някои професии при сла-
вяните. (Dzieje nazw zawodów w językach 
słowiańskich). Представената в книгата 
лексика не е ограничена само до бъл-
гарския език, а е показана в по-широк 
план, на фона както на другите южно-
славянски езици, също така и в съпос-
тавка със западнославянските и източ-
нославянските езици. Начинът, по кой-
то са описани названията на отделните 
професии, съпроводени от етимологи-
ческите справки, с примери от отделни-
те езици и диалекти, показва майстор-
ския подход на професора към любима-
та му лексика.

Й. Ðусек има заслуги и като редак-
тор на почти 20 книги. По негова ини-
циатива и под негово ръководство из-
лиза алманахът „Od Wisły do Maricy“, 

1 Ñписък на 209  публикации (плюс 21 под 
печат) е публикуван в „Юбилеен том по слу-
чай 70-годишнината на проф. Йежи Ðусек“ 
през 2000 г., вж. Ñъкровище словесьное. 
Studia slawistyczne ofiarowane Profesorowi 
Jerzemu Ruskowi na 70. Urodziny. Ðod red. 
W. Stępniak-Minczewej i W. Borysia. Kraków, 
2000.  

2 Òакъв том, подготвян от Е. Ñолак, пред-
стои да излезе в близко време в Êраков.

в който публикуват полски и българ-
ски учени, а тематично сборниците са  
свързани с Полша и Áългария. Òой е  
член на редакционните колегии на 
„Rocznik Slawistyczny“, „Studia z Filologii  
Polskiej i Słowiańskiej“, „Prace Komisji 
Słowianoznawstwa Oddziału PAN w Kra- 
kowie“, „Monografie Slawistyczne“.

Й. Ðусек намира също време да попу-
ляризира краковската славистика, и по-
специално българистиката. Àвтор е на 
няколко разработки, в които можем да 
прочетем за зараждането на краковска-
та славистика в края на XIX и начало-
то на XX в., за първите краковски бъл-
гаристи, за известните български учени, 
свързани с Êраков, а също така и за вид-
ните полски учени слависти: Ян Áодуен 
де Êуртене, Àнтони Êалина, Франтишек 
Ñлавски, Êажимеж Нич, Миечислав Ма-
лецки, Ëюбомир Àндрейчин, Èван Ëе-
ков, Êирил Мирчев, Êуйо Êуев, Ñвето-
мир Èванчев, Максим Младенов и др.

До пенсионирането си през 2001 г. 
Й. Ðусек е свързан предимно с Ягелон-
ския университет и с Èнститута по сла-
вянски филологии, в който дълги годи-
ни е ръководител на Êатедрата по бъл-
гарски език, заместник-директор на Èн-
ститута (1974–1981, 1991–1993), дълго-
годишен заместник-декан и декан на 
Филологическия факултет (1969–1971, 
1971–1978). През 80-те години извест-
но време работи при славистите в Ñо-
сновец, където преподава сравнителна 
граматика на славянските езици и ста-
робългарски език. Îт 1987 до 1991 г. ръ-
ководи отдел Ñтари славянски езици и 
литератури към Полската академия на 
науките. Вече като пенсионер, от 2003 
до 2011 г. той е поканен да препода-
ва история на руския книжовен език и 
старобългарски език във Висшето учи-
лище за управление на маркетинга и за 
чужди езици (Wyższа Szkoła Zarządzania 
Marketingowego i Języków Obcych) в Êа-
товице, където е и декан.
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Àктивно участва в научните събрания, 
организирани от Полската академия на 
науките (PAN) и Полската академия 
на знанията (PAU), където дълги годи-
ни е председател на Êомисията по сла-
вянознание (ПÀН), заместник-предсе-
дател на Ñредноевропейската комисия 
(ПÀУ), а също така е член на Êомите-
та по славянознание към ПÀН. Участва 
също така и в две комисии към Между-
народния комитет на славистите: Áал-
канистичната и Áиблейската.

Много активен като учен и много до-
бър като организатор, Й. Ðусек участ-
ва във всички полски и международни 
мероприятия, тематично свързани с не-
говите научни интереси. Îт 1963 г. той 
е редовен участник в международните 
конгреси на славистите, а през 1998 г. 
е главен организатор на XII Междуна-
роден конгрес на славистите, който се 
състоя в Êраков. По неговата инициа-
тива се поставя началото на междуна-
родните сесии по въпросите на Пате-
рика (Виена, Êраков и Ниймеген). Îр-
ганизатор е и на Първата международ-
на конференция по славянска химно-
графия. Й. Ðусек е редовен участник и 
в Êолоквиума по старобългаристика в 
Ñофия, и в симпозиумите, посветени на 
Òърновската книжовна школа във Вели-
ко Òърново. Òой успява да организира и 
много други конференции и научни сре-
щи в Êраков и е активен почти до края 
на жизнения си път, публикува и общу-
ва със своите колеги, включително до 
2011 г. 

За своя голям принос към развитие-
то на полското образование и наука и 

към славистиката Й. Ðусек е многократ-
но награждаван в Полша и в Áългария. 
Носител е на полските държавни отли-
чия Златен кръст за заслуги, Êавалер-
ски кръст на ордена за възраждане на 
Полша и медала на Êомисията за на-
ционално образование.

В Áългария два пъти получава Награ-
дата на министъра на науката и вис-
шето образование (1978, 1985), лауре-
ат е на наградата „Евтимий Òърновски“ 
(1977). Ñред българските отличия е и 
орденът „Ñв. Êирил и Методий“ I сте-
пен. През 1997 г. е удостоен със звани-
ето Doktor honoris causa на Ñофийския 
университет „Ñв. Êлимент Îхридски“, а 
през 1999 г. – и на Пловдивския универ-
ситет „Паисий Õилендарски“.

Й. Ðусек беше скромен и добър чо-
век и такъв ще го запомним. Помагаше 
на своите ученици, приятели и колеги в 
много неща, не само с научни съвети, 
но често пъти също така и с житейски. 
Èзвестен беше със своето гостоприем-
ство и винаги посрещаше с широко сър-
це идващите в Êраков гости. Неговият 
кабинет беше отворен за всички. Всеки 
гост можеше не само да изпие едно кафе 
или чай с Професора, но можеше и да 
разчита на топли думи и интересен раз-
говор, всичко това в една специфична, 
уютна атмосфера, в компанията на гле-
дащите от стената портрети на видни-
те професори, безброй книги и фишо-
ве, на които той записваше своите мис-
ли и издирените материали от ръкопи-
си или речници: отделни думи, цели из-
речения... Îтиде си тихо и скромно след 
кратко боледуване. Áог да го прости!

Ванда Стемпняк-Минчева,
Ягелонски университет

7 Палеобулгарика, кн. 1




