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Преди 10 години точно на 24 май – праз-
ника на славянската писменост и култура, 
на които бе посветила целия си творчески 
живот – ни напусна проф. дфн Екатерина 
Дограмаджиева. Всъщност глаголът тряб-
ва да се приеме с уговорката, че истин
ският учен никога не „напуска“ света на-
пълно, защото той остава чрез своите от-
крития, написани текстове, родени идеи, 
създадена методика и не на последно мяс-
то – чрез своите ученици. През своя поло
винвековен професионален път, преми-
нал в два института на Българската ака-
демия на науките – Института за българ-
ски език и КирилоМетодиевския научен 
център, тя дари на старобългаристиката 
135 публикации, в т.ч. четири моногра-
фии, три съавторски издания на българ-
ски средновековни ръкописи1, разработи 
изследователски подходи към сложни и/

1 Списък на нейните публикации до 
2001 г. може да се види в сборника, посветен 
на нейната 65годишнина: Език и история на 
българските средновековни текстове. Сбор-
ник в чест на Екатерина Дограмаджиева  
(= КирилоМетодиевски студии. Кн. 14). Со-
фия, 2001, с. 7–14. Към тях може да се приба-
вят още една монография, седем статии, три 
рецензии и една персоналия.  

или непроучвани обекти и полета на сла-
вистичната медиевистика, школува мла-
ди учени, повечето от които днес се рад-
ват на международен авторитет, утвърди 
високи професионални и етически стан-
дарти, от каквито всяка творческа среда 
има нужда2. 

2 За нейния творчески път вж.: С т е ф о 
в а, Л. Дограмаджиева, Е. – В: КирилоМето
диевска енциклопедия. Т. 1. София, 1985,  
с. 605–606; К о с т о в а, К. Екатерина Догра-
маджиева на 60 години. – Palаeobulgarica, 17 
(1993), № 4, с. 127–129; С м я д о в с к и, С.  
Нетрадиционно за една нестандартна лич-
ност (ст.н.с. I ст. д-р Екатерина Дограма-
джиева на шестдесет години). – Български 
език, 43–44 (1993–1994), № 4, с. 393–395; 
Т а с е в а, Л. Старобългаристиката като 
точна наука (Екатерина Дограмаджиева на 
65 години). – Palaeobulgarica, 22 (1998), № 2, 
с. 116–120; И л и е в а, Т. Един живот, от-
даден на науката. In memoriam Екатерина 
Дограмаджиева (07.11.1933–24.05.2010). – 
Palaeobulgarica, 34 (2010), № 2, с. 3–4; B l á 
h o v á, E. Ekaterina Dogramadžieva. – Slavia, 
79 (2010), p. 481–483; Й о в ч е в а, М., Л. Т а 
с е в а. In memoriam. Екатерина Дограмаджи-
ева (7.11.1933–24.05.2010). Половин век, от-
даден на старобългаристиката. – Българис-
тика/Bulgarica, 20 (2010), с. 108–114.
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За помладите колеги, познаващи Екате-
рина Дограмаджиева само като „библио
графска единица“, може би ще бъде ин-
тересно да припомним нейните основни 
приноси. Те обхващат няколко съвсем не 
свързани или припокриващи се научни 
области: синтаксис, терминология, хеор
тология и издаване на средновековни 
писмени паметници. Във всяка от тях се 
проявява нейният специфичен изследова-
телски почерк. Ако трябва да го опишем с 
няколко характеристики, то те биха били: 
а) максимализъм спрямо привлечения из-
воров материал, б) намиране на адекватна 
методология за неговия анализ, в) крис-
тална яснота и логичност на изложение-
то, г) неоспорима аргументираност на 
за ключенията, д) отказ от каквато и да е 
търсена външна ефектност.

За оформянето на този изследовател-
ски почерк роля изиграват не само ней-
ните преки учители проф. Кирил Мирчев, 
акад. Владимир Георгиев, проф. Куйо 
Куев, но и идеите на найзначимата фи-
лологическа школа от втората четвърт на 
XX в. – Пражката, възприети както чрез 
научната литература, така и чрез личното 
общуване с нейните последователи палео
слависти Ян Бауер, Радослав Вечерка, 
Емилие Блахова и Зое Хауптова. Не на 
последно място обаче, този научен стил 
е продукт на индивидуалните склоннос-
ти на Е. Дограмаджиева към прецизност, 
аналитичност, езикова точност, намерили 
в старобългаристиката отлично поле за 
изява и разгръщане.

Вдъхновението от старобългарския син
таксис поражда двете дисертации на Е. До
грамаджиева – за доктор (по съвременна-
та терминология) и за доктор на науките, 
а също и десетки научни статии. Двете 
нейни монографии – „Структура на ста-
робългарското сложно съчинено изрече-
ние“ (1968, рецензирана в България, Гер-
мания и Полша) и „Обстоятелствените 
изречения в книжовния старобългарски 

език“ (1984 г., рецензирана в Австрия, 
България, Русия, Чехия) – остават и до 
днес основополагащи трудове за слож-
ното изречение в старобългарския език. 
Нещо повече. Поради скрупульозния ди-
ференциален анализ на данните от раз-
личните паметници наблюденията вър-
ху вариативността на съюзните средства 
дават научен инструментариум за локал-
но или хронологическо атрибуиране на 
спорни старобългарски текстове. А уме-
нието на авторката да вижда явленията в 
тяхната взаимна обусловеност ѝ позво-
лява да очертае функционалната връзка 
между лексикалносемантичната страна 
на съюзите и тяхната синтактична реали-
зация. Серия контрастивни изследвания 
на преводни текстове я води до важния 
извод, че старобългарският синтаксис не 
е пълно копие на гръцкия и че само ня-
колко подтипа обстоятелствени изрече-
ния в старобългарски са възникнали по 
чужд модел. Признание за авторитета на 
Е. Дограмаджиева като изследовател на 
старобългарския синтаксис е и нейното 
участие като съавтор в академична „Гра-
матика на старобългарския език“ (1991).

Стремежът към научна коректност и 
прецизност на формулировките се отра-
зява и в близо десетина статии по акту-
алните през 80те години на миналия век 
въпроси около периодизацията и назо-
ваването на найстария писмен език на 
славяните и неговите паметници. И тук 
изходната позиция дава добросъвестно 
събраният изворов материал: без значе-
ние дали са почерпани от класическите 
паметници или от десетки научни публи-
кации, данните се привличат в пълнота 
и интерпретацията им се основава не на 
предпоставени тези, а единствено на до-
казани научни постановки. Можем само 
да съжаляваме, че част от защитените от 
Е. Дограмаджиева термини (напр. „ста-
робългарски език“, „старобългарски па-
метник“) не намериха прием сред някои 
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колеги извън България, обвързани с на-
ционални доктрини или предпочитащи 
етнически неутрална терминология. 

Непреходно значение имат двете из-
пълнени в съавторство издания – на Ба-
нишкото евангелие (с Б. Райков, 1981 г., 
рецензирано в България, САЩ, Сърбия, 
Хърватия, Чехия) и на Савината книга 
(с О. Князевская и Л. Коробенко, 1999 г., 
рецензирано в България, Русия, Чехия), 
а също и словоуказателят към подготве-
ното от А. ДжамбелукаКоссова издание 
на Храбровото съчинение О псменехъ 
(1980 г., рецензирано в България). Те пре-
доставят на палеославистите ценни кни-
жовни извори или систематизирани лек
сикални данни за текстове, възникнали в 
зората на старобългарската книжнина, но 
запазени в преписи от X–XI до XIX в.

Интересът на Е. Дограмаджиева към 
евангелските календари, а оттук и към 
хеортологията, датира вероятно още от 
първите ѝ срещи с евангелски ръкописи 
в началото на нейния научен път, но със 
сигурност вратата към тази немного из-
следвана проблематика се открехва по
широко от работата по изданието на Ба-
нишкото евангелие, а покъсно и по Са-
вината книга. Вярна на своя изследова-
телски стил, тя не се задоволява нито 
с ограничен изворов материал, нито с 
отъпкани пътеки. Десетилетия наред с 
методичност и последователност тя сама 
събира данните, записва ги с равен чет-
лив почерк върху малките листчета и ги 
класифицира ръчно в архив, който някои 
от нас помнят. На този архив се опират 
отначало публикации върху частни теми, 
а покъсно и малкият по обем, но уни-
кален по съдържание справочник „По-
казалецът „Евангелия различни на всяка 
потреба“ (1998). Между другото, това е, 
ако не първата изобщо, то поне първата 
филологическа книга на Академичното 
издателство „Проф. Марин Дринов“, от-
печатана директно от електронен носител 

(по онова време дискета) – факт, от който 
авторката беше истински горда. 

От същия архив се ражда книгата „Ме-
сецословните четива в славянските ръко
писни евангелия (X–XVII в.)“, публику-
вана малко преди смъртта ѝ (2010). Тя 
напълно заслужава определението „лебе-
дова песен“ и защото е последният труд 
на Е. Дограмаджиева, и защото достой-
но увенчава нейната творческа кариера. 
Монографията не само систематизира и 
обоб щава огромен изворов материал и 
така запълва съществена празнина в палео
славистичната хеортология, но и предла-
га работещи методологически решения, 
съобразени с двойствената природа на 
изучавания обект – филологическа и ли-
тургическа3. В изследователската част с 
характерната точност и лаконичност се 
въвежда сложната проблематика на ка-
лендарите, изяснява се терминологич-
ният апарат, обобщават се наблюденията 
върху над 200 ръкописни източника от 
гледна точка на различни хеортологиче-
ски и текстологически ракурси, предлага 
се типологизация на месецословите. Осо-
бено ценена е справочната част от книга-
та, където обследваният огромен ма териал 
е класифициран по различни показатели. 
Те, от една страна, дават възможност за 
бърз достъп до търсената информация 
поотделно за староизводните и новоиз-
водните паметници (памети по календа-
рен или по азбучен ред, евангелски чети-
ва по библейски източник за староизвод-
ните ръкописи или съответно по перикоп-
ни глави за новоизводните и за печатното 
Търговищко евангелие), а от друга – пре-

3 Вж. аналитичната рецензия за книгата: 
Й о в ч е в а, М. Екатерина Дограмаджиева. 
Месецословните четива в славянските ръко-
писни евангелия (Х–ХVІІ в.) (= Кирило-Мето-
диевски студии. Кн. 19). София, 2010. 552 с. 
– Старобългарска литература, 43–44 (2010),  
с. 259–272.
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красно онагледяват развоя на системата 
от памети и текстове през столетията. 

Освен в науката като интелектуален 
продукт Екатерина Дограмаджиева оста
ви трайни следи и върху науката като 
функционираща среда, включваща коле
гиални отношения, грижа за младите кад
ри, регулираща и стимулираща активност 
на научните органи и др. Като дългогоди-
шен член на редица редакционни колегии 
(списанията „Palаeobulgarica“ и „Българ-
ски език“, четиритомната „КирилоМе-
тодиевска енциклопедия“, поредицата 
„КирилоМетодиевски студии“ и редица 
сборници и монографии), а и като на-
ставник на начеващи учени, тя доприне-
се значително за подобряване качеството 
на предлаганите за публикуване текстове, 
за усъвършенстване на научния стил на 
мнозина изследователи, в т.ч. и на пише-
щата тези редове. Е. Дограмаджиева при-
тежаваше способността да оцени чужда-
та идея и труд и с деликатна твърдост да 
изисква и съдейства за тяхното усъвър-
шенстване. И в тази своя мисия тя не жа-
леше нито сили, нито време. 

Вероятно на нейната обективност и не-
предубеденост се дължи дългогодишното 
ѝ авторитетно участие в редица научни 
съвети и надинституционални органи за 
научна експертиза като Специализирания 
научен съвет по езикознание, Комисията 
за филологически науки и изкуствозна-
ние при Висшата атестационна комисия. 
През 90те години на XX в. Е. Дограма-
джиева бе член на Управителния съвет на 
БАН и за няколко години научен секретар 
на БАН за хуманитарни науки. По нейна 
идея през 1994 г. бе учреден функциони-
ращият до днес Съвет за чуждестранна 
българистика – консултативен орган към 
УС на БАН без аналог в други академич-
ни институции.  

Следата, която остави Екатерина До-
грамаджиева в сърцата на съвременници-
те си, ролята, която тя дискретно изигра 
в оформянето на немалко учени от след-
ващата генерация, примерът за отдаде-
ност и почтеност в науката, който даде на 
съвременниците си, отреждат специално 
място на спомена за нея, за една светла 
личност и учен от висока класа.

Лора Тасева, 
Институт за балканистика с Център по тракология – 

Българска академия на науките


