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На 25 август 2022 г. ни напусна Живка 
Икономова – една забележителна лич-
ност, един езиковед, който безкористно 
служеше на палеославистиката. 

Не е писано почти нищо за нейния жи-
тейски и творчески път. Тя беше скро-
мен и трудолюбив човек, не обичаше да 
бъде на показ.

Живка Икономова е родена през 1938 г. 
в гр. София. През 1956 г. е приета в Со-
фийския университет „Св. Климент Ох-
ридски“, специалност българска фило
логия, която завършва през 1961 г. Още  
от първи курс в този випуск тя е в гру-
пата студенти, които имат траен инте рес 
към средновековната българска кни ж
нина. Сред тях са бъдещите медиевисти 
Иван Добрев и Елена Коцева. А върху 
позадълбочените ѝ занимания оказва 
влияние и бъдещият българофренски 
забележителен учен – философ, култу-
ролог, литературовед, семиотик Цветан 
То доров, с когото я свързва интелекту-
ално приятелство.

Ж. Икономова посвети много време 
от живота си на работата в Секцията по 
история на българския език в Инсти
тута за български език при БАН. Тя 
вложи ентусиазъм и знания в едно дъл-
гогодишно научно издание – двутом-
ния Старобългарски речник, в памет 

на чл.кор. проф. Кирил Мирчев и под 
ръководството на чл.кор. проф. Дора 
ИвановаМирчева. Беше член на редак-
ционната колегия и автор на статии и в 
двата тома1. 

1 Старобългарски речник. Т. 1. А–Н.  
Отг. редактор чл.кор. проф. Дора Иванова
Мирчева. Редакционна колегия проф. Ангел 
Давидов, чл.кор. проф. Дора ИвановаМир-
чева, Живка Икономова. София, 1999, XCI + 
1027 с.; Т. 2. О–У. София, 2009, 1325 с.
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Източниците за този тезаурус и тълко
вен по тип речник са 12 глаголически 
и 9 кирилски ръкописа от X–XI в. и 31 
епиграфски извора от IX–XI в. Речни-
ковите статии са с богат илюстративен 
материал, справочният апарат съдържа 
сведения за разпространението на даде-
на дума в старобългарските паметници, 
за произхода ѝ, гръцките еквиваленти, 
вариантите и дублетите и др., с посочва-
не на съвременните съответствия, лич-
ни и местни имена, свързани с тях, диа
лектни думи. Цялата тази информация 
трябваше да огледа като съредактор на 
речника Ж. Икономова. Тя непрестанно 
правеше справки, консултираше се с ко-
легите, дискутираше. Живка беше рав-
нодушна към научните титли – поради 
огромната си натовареност просто не 
ѝ оставаше време да мисли за кариера.  
Но в Института тя беше авторитет. Ней-
ната способност да се учи, но и да учи, 
се проявяваше, каквато и работа да из-
вършваше. Призванието на учител бе в 
кръвта ѝ, а като редактор тя бе просто 
незаменима. Колегите ѝ се съветваха с 
нея и ценяха мнението ѝ по статиите си 
в речника. Във всичко, което правеше, 
отдаваше цялото си сърце и душа. По-
казателно за изключителното ѝ чувство 
за дълг и отговорност е, че тя не се от-
каза от редакторските си ангажименти 
във втория том на речника, дори когато 
вече не беше на работа в Института за 
български език.  

Всички, които идваха в Института, 
непременно се отбиваха при „Живето“, 
както я наричаха. Беше изключително 
прецизна и отдадена в своята работа. 
Имах щастието да работя до нея с Геор-
ги Попов, тогава научен сътрудник, и с 
филологспециалистката Златка Спасо-
ва, един достоен, филологически добре 
образован и подготвен човек, който си 
отиде твърде рано.

Колегите ѝ от чужбина я уважаваха. 
Беше в приятелски отношения с О. А. 
Князевска, Е. Блахова2, А.  Младенович. 
Имаше прекрасни колегиални отно-
шения с екипа на Археографската ко-
мисия на Националната библиотека на 
Сър бия в Белград (Народна библиотека 
 Србиjе). 

И все пак преподавателската  работа 
влечеше Живка Икономова. През 1979 г. 
тя беше вече хоноруван преподавател 
по старобългарски език в престижната 
Национална гимназия за древни  езици и 
култури „КонтантинКирил Философ“ 
(НГДК) в София. Покъсно Ж. Иконо-
мова зае редовно учителско място в 
гимназията като преподавател по старо-
български език. Името ѝ предизвиква-
ше респект у нейните ученици. Годи-
ни, след като бяха завършили, я споме-
наваха като забележителната госпожа 
Живка Икономова. Винаги преди Коле-
да нейни ученици се появяваха в дома ѝ 
с огромна кошница с коледни подаръци. 

Известно време работи в CIBAL3 – от 
1987–1988 г. до закриването му в края 
на 80те години на миналия век4. Важ
на дейност на CIBAL беше описване-
то и каталогизирането на славянските 
средновековни ръкописи на Балканите 
по специална програма и създаването 
на експериментална база данни. Живка 

2 Вж. за нея И к о н о м о в а, Ж. Блахова, 
Емилие. – В: КирилоМетодиевска енцикло-
педия. Т. 1. София, 1985, с. 202–204. 

3 Международен информационен център 
за извори и документация на Балканите и 
Средиземноморието.

4 Днес функционира като „Междунаро-
ден информационен център за балкански 
изследвания – СИБАЛ“, но с различен про-
фил. Основните направления на работата в 
него са политика и сигурност, икономика и 
финанси, етнически и религиозни въпроси.
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работеше в „найгорещата“ част на за-
дачите: в изработването на терминоло-
гията на описанието, но и върху спи
съка на балканските славянски ръко-
писи. Сред задачите беше и оказване на 
научнометодическа помощ при работа 
с ръкописите в библиотеката на CIBAL. 
Провеждаха се също така международ-
ни конференции по тази проблематика, 
издаваха се паметници5.                

Публикациите на Живка Икономова 
не са много, но те са добре известни и 
продължават да се цитират като сериоз-
ни изследвания.

Привлича внимание участието ѝ в 
изданието на Хомилията на Епифаний 
Кипърски за погребение Христово и 
слизането на Христос в ада по инициа-
тива и съвместно с Д. ИвановаМирче-
ва6. То представя неизвестен старобъл-
гарски превод на словото, открит от Д. 
ИвановаМирчева в Германовия сбор-
ник от 1359 г., който е различен от пре-

5 Вж. например : Б о г д а н о в и ч, Д., 
Б. В е л ч е в а, А. Н а у м о в. Болгарский 
апостол XIII века: рукопись Дечани-Цр-
колез 2. Исследование и микрокарточное 
воспроизведение рукописи. София, 1986. 
Това е единственото микрофишово издание 
на славянски ръкопис, осъществено в Бъл-
гария. Вж. също изданието: Slavic Codices 
of the Great Lavra Monastery. A Description. 
By M. Matejic and D. Bogdanovic. Editor Kr. 
Stancev. CIBAL, Sofia, 1989. XVII + 595 p. 
(Balcanica II. Inventaires et Catalogues, 8). За 
работата на Комисията за ръкописи при СИ-
БАЛ вж.: С т а н ч е в, Кр. С Димитрие Бог-
данович в комисията за ръкописи на SIBAL. 
– В: SCALA PARADISE. Академику Дими-
триjу Богдановићу у спомен (1986–2016). 
Београд, 2018, с. 463–468.

6 И в а н о в а  М и р ч е в а, Д., Ж. И к о 
н о м о в а. Хомилията на Епифаний за сли-
зането в ада. Неизвестен старобългарски 
превод. София, 1975.         

вода в Клоцовия и Супрасълския сбор-
ник. Изданието е придружено от студия 
за старобългарския хомилиар и Епи-
фаниевата хомилия, старобългарският 
текст е снабден с разночетения по поз
натия досега старобългарски превод и 
по гръцкия оригинал, с речникиндекс 
на думите и формите в новия превод  
от Германовия сборник, с гръцкостаро
български речник, съдържащ гръцките 
думи, които в двата превода са с раз-
лични старобългарски съответствия. 
Прави впечатление работата по гръц-
кия текст и прецизното изработване на 
речниците с компетентното участие на 
Живка Икономова, надежден съавтор с 
отличните ѝ познания по старобългар-
ски и старогръцки език. 

Голямата любов на Ж. Икономова е 
старобългарският език, който не само 
преподава в НГДК (заедно с Мирена 
Янакиева), но и прилага своя методи-
чески опит при написването на образ-
цовите учебници по старобългарски език 
за X, XI и XII клас на гимназията7 съв-
местно с Иван Добрев и АннаМария 
Тотоманова, изградени върху програ-
ма за обучението по старобългарски 
език,  утвърдена от тогавашния Комитет 
за култура. Както е посочено и в Пред-
говора към учебника за X клас, това е 
първият по рода си опит да се напи-
ше учебник за средно училище, в кое-
то се изучават още два класически ези-
ка – старогръцки и латински. Правят се 

7 Д о б р е в, И., Ж. И к о н о м о в а, А.М. 
Т о т о м а н о в а. Старобългарски език за X 
клас на НГДК. София, 1983; И к о н о м о в а, 
Ж., А.М. Т о т о м а н о в а, И. Д о б р е в. 
Старобългарски език за XI клас на НГДЕК. 
София, 1985; А.М. Т о т о м а н о в а, И. Д о б 
р е в, Ж. И к о н о м о в а. Старобългарски 
език за XII клас на НГДЕК. София,  1986.
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съпо ставки както с тези два езика, така 
и със съвременния български език, на-
следник на КирилоМетодиевия език, с 
други езици, а също и с днешните бъл-
гарски говори. В трите учебника са раз-
работени и упражнения, приложена е 
христоматия с подбрани оригинални 
текстове от класическия старобългар-
ски канон и с нормализирани старо-
български откъси, речник на изтълку-
вани непознати старобългарски думи с 
превод на съвременен български език. 
Учебникът за XII клас запознава с раз-
воя на старобългарското писмо, с разпро 
странението на старобългарския кни
жовен език сред другите славянски наро
ди, с въпроси на старобългарската лек
сика и словообразуване. Така учебни-
ците с редактор Е. Дограмаджиева се 
превръщат в надежден справочник за 
всички, които изучават старобългарски 
език – студенти от различни специал-
ности, магистри и докторанти, други  
специалисти в областта на палеосла-
вистиката. 

Дългогодишните научни занимания 
на Ж. Иванова във връзка с дисертаци-
ята ѝ върху книжовното дело на Йоан 
Екзарх намират израз в прекрасната 
 енциклопедична статия в КирилоМето
диевската енциклопедия за бележития 
старобългарски писател от IX–X в8. За 
да се напише такава статия, чиито от-
делни части са самостоятелни изслед-
вания, трябват сериозни познания в раз-
лични области на хуманитаристиката и 
палеославистиката, проверен фактоло
гически материал, точен лингвисти-
чен език. Ж. Икономова прави обстоен 

8 И к о н о м о в а, Ж. Йоан Екзарх. – В: 
КирилоМетодиевска енциклопедия. Гл. ред. 
П. Динеков. Том 2. София, Издателство на 
БАН, 1985, с. 169–194.

критичен обзор на фактите от биогра-
фията на Йоан Екзарх, посочва близки-
те връзки на книжовника с княжеския 
двор. Разгледани са термините „през-
витер“ и „екзарх“, мненията на учени-
те за титлата „екзарх“; отбелязването 
на паметта на Йоан Екзарх в славянски-
те синаксари; отъждествяването на ли-
чността на писателя с други личности. 
Ж. Икономова се спира на въпросите за 
превода на Богословието, на превода-
ческата концепция на Йоан Екзарх, на 
дискусията за автора на текста на Ма-
кедонския кирилски лист, преписите на 
Богословието, разпространението му в 
Древна Рус и покъсно. По отношение 
на Шестоднева е поставен проблемът 
за първоизворите му, за авторството на 
Йоан Екзарх, за гръцките текстове, за 
оригиналната авторска концепция в това 
съчинение, за многобройните му пре-
писи, за времето на написване въз осно-
ва на поредица от факти – преди 913 г., 
за съдържанието на отделните слова, 
включително и в богословски аспект, за 
значението на Шестоднева като извор 
за българската история и въздействието 
му върху староруската и руската лите-
ратура. Понататък вниманието се на-
сочва към поучителните и похвалните 
слова на книжовника. С найголямо раз-
пространение в славянската ръкописна 
традиция са Слово за Преображение и 
Слово за Възнесение. Ж. Икономова се 
спира на отделните слова и на дискуси-
онните въпроси, свързани с тях, както 
и на други съчинения с предполагаемо 
авторство на Йоан Екзарх. Анализира-
ни са подробно преводаческата техни-
ка и езикът на старобългарския книжов
ник, като са отчетени и подложени на 
оценка мнения и наблюдения на раз-
лични учени. Изтъкнато е значението 
на творчеството му, представена е из-
черпателна библиография (с. 190–194). 
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Тази енциклопедична статия е често ци
тирана. Неслучайно е посочена още 
преди изброяването на  съчиненията на 
писателя и литературата за него в Пра-
вославная энциклопедия9.

С каквото и да се заемеше Ж. Иконо-
мова, тя го правеше перфектно. Наблю-
денията ѝ върху творчеството на Йоан 
Екзарх са отразени и в две изследва-
ния съвместно с нейната чешка колеж-
ка и близка приятелка Емилие Блахова 
за лексиката на Беседите на папа Гри-
горий Двоеслов10, Второто житие на 
Вячеслав и лексиката на Йоан Екзарх11. 
Характерна особеност на лексикалния 
състав на Беседите на папа Григорий 
Двоеслов е наличието на редица думи, 
които не са наследени от великомо-
равската писменост. Авторките анали-
зират лексеми, които освен в Беседи-
те и Второто житие на Вячеслав не 
са  регистрирани в други паметници, 
ексцерпирани за Пражкия академичен 

9 Ч е ш м е д ж и е в, Д. Иоанн Экзарх. – В: 
Православная энциклопедия под редакцией 
Патриарха Московского и всея Руси Кирил-
ла. Т. 24. Москва, 2010, с. 663–669.             

10 Лексиката на Беседите е обект на вни-
мание във връзка с проблема за лексикал-
ните моравизми и корпуса от старобългар-
ски преводни текстове. Вж. С т а н к о в, Р.  
Древнеболгарские переводные тексты и 
про блема лексических моравизмов. София, 
2016, с. 161–199.

11 Б л а х о в а, Е., Ж. И к о н о м о в а. 
Лексические совпадения Бесед Григория 
Двоеслова и Второго Жития Вячеслава с 
лексикой Иоанна Экзарха. – Palaeobulgarica, 
17 (1993), № 3, с. 13–26; Б л а г о в а, Е.,  
Ж. И к о н о м о в а. Лексика бесед Григория 
Двоеслова и лексика Иоанна Экзарха. – В: 
Преславска книжовна школа. Т. 1. София, 
1995, с. 283–289. 

речник12, но са засвидетелствани в съчи-
нения на Йоан Екзарх13. 

Ж. Икономова участва с авторски ста-
тии в още един енциклопедичен спра-
вочник – Старобългарска литература. 
Енциклопедичен речник, чийто състави-
тел е Донка Петканова14. Освен за Азбу-
ки, старобългарски (с. 20–22)15 Ж. Ико-
номова пише и за някои знакови старо-
български и среднобългарски памет-
ници като: глаголическото Асеманиево 
евангелие от втората половина на X в. 
(с. 54–55), Добрейшовото евангелие от 
първата половина на XIII в. (с. 142), До-
бромировото евангелие от началото на 
XII в. (с. 142–143), Енинския апостол от 
втората половина на XI в. (с. 162–163), 
Македонския (Гилфердингов) лист от 
края на XI в. (с. 289–290), Струмишкия 
апостол (известен и като Шафариков) 
от края на XIII в. (с. 500), Струмишкия 
октоих от първата половина на XIII в. 
(с. 500), Хлудовия паримейник, или още 
Лобковски, писан между 1294 и 1320 г. 
(с. 543–544). 

Живка Икономова обичаше хубавата 
книга, театъра и киното, музиката. Оби-
чаше планината. Катереше се по стръм-
ните пътеки, така както в своя достоен 
живот се изкачваше нагоре по пътеките 
на палеославистиката.

Отиде си един интелигентен, почтен 
и добронамерен човек. Ще запомним 

12 Slovník jazyka staroslověnskégo. 1–52. 
Praha, 1958–1997.

13 Б л а г о в а, Е., Ж. И к о н о м о в а. 
Лексика бесед Григория Двоеслова и лексика 
Иоанна Экзарха…, с. 283.      

14 Старобългарска литература. Енцикло-
педичен речник. Под общата редакция на  
Д. Петканова. София, 1992; 2 прераб. и доп. 
изд., Велико Търново, 2003.        

15 Страниците са посочени по второто из-
дание от 2003 г., вж. бел. 14.
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Живка Икономова с нейната професио-
нална отдаденост, с перфекционизма и 
впечатляващата ѝ ерудиция, с респекта, 
който излъчваше. Невероятната ѝ за-
гадъчна и малко дяволита усмивка ще  
съпътства онези, които са имали въз-
можност да общуват с нея. Хора като 
Живка Икономова принадлежат на бъде 

щето – с техния духовен аристократи-
зъм16, с въплътените в тях найискрени 
въжделения и съкровени идеали на чо-
вечеството. Имат късмет онези, които я 
познаваха.

Светла да е паметта ѝ!
 сътвор т Г вѣѫѭ памѧть 

16 Неслучайно аристократизмът в нейното 
излъчване бе направил силно впечатление 
на акад. Д. С. Лихачов, с когото тя общуваше 
и в СанктПетербург (тогава – Ленинград), 
и тук – в България. Той бе споделил, че тя 
напомня на девойките от интелектуалните 
дореволюционни кръгове. 

Ценка Досева, 
Софийски университет „Св. Климент Охридски“


