
15

ИНТЕРВЮ 
с чл.-кор. проф. д.ф.н. Емилия ПЕРНИШКА

(Из книгата „Златен фонд на българската наука“. Ч. 1. Съставител
и отговорен редактор Ерика Лазарова. София: Архимед 2000, 2011, с. 223–229)

Разговора води през 2010 г. доц. Ерика Лазарова, ръководител на проект 
„Златен фонд на българската наука. Личностни и социални детерминанти в 
творческия процес на видни учени“.

Е. Л.: Проф. Пернишка, Вие сте една от малкото жени член-кореспонденти 
в България, затова първият ми въпрос към Вас е: пречило ли Ви е това, че сте 
жена, да изкачвате една по една йерархичните стълбици? Или пътят Ви в нау-
ката беше свързан наистина с еманципацията на жената? 

Е. П.: Да, така беше. В своето развитие като ученичка, студентка, аспирант-
ка или като научен работник винаги съм получавала отличен успех или добра 
атестация и повишение без оглед на пола. Според мен у нас, в България, през 
моето развитие нямаше манталитет за подценяване на жените, напротив, и не 
е имало никога дискриминация нито в работата, нито в заплащането.

Е. Л.: А чувствали ли сте все пак като по-тежко женското си битие с тези 
няколко ангажимента в една кошница?

Е. П.: Да, това безспорно. Жената трябва да проявява доста повече енер-
гия, когато иска и да се развива, и да гледа семейство. В науката се иска труд, 
талантът има минимално значение, бих казала. Разбира се, имат значение ум-
ствените възможности. Ако човек е по-аналитичен, по-склонен към разсъжде-
ния, обобщаване, диференциране на явленията, в науката постига повече. А 
жената и майката си имат неотменни задължения.

Е. Л.: Тоест Вие сте изследовател по душа и сърце?
Е. П.: Да. Смятам, че интересът към познанието и науката (нямам никаква 

отсянка на самохвалство) е забелязан у мене и от учителите ми още от ученич-
ка. Моите учители в Свищов от 50-те години по почти всички основни дисци-
плини бяха на изключително високо равнище, много са ми дали, но и аз съм се 
старала.

Е. Л.: Учители, за които си спомняте?
Е. П.: Прекрасни учители имах по физика – г-н Стоян Бръчков. Той бе раз-

палил голям интерес към физиката и астрономията у мен (участвах в конкурси 
и олимпиади, получавах награди по физика), по френски – г-жа Пенка Арнау-
дова, по география, по химия, по математика. Но най-тясна връзка имах с учи-
телката по български език и литература Фанка Мушмова. Тя беше чаровна и 
много задълбочена преподавателка. Доскоро беше жива и много общувахме и 
я обичах. Тя събуди интерес у мен към българската филология, но по-скоро към 
литературата.

Е. Л.: Тоест запалила е едно пламъче.
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Е. П.: Обаче, когато се записах вече студентка по българска филология, 
след първи курс, видях, че в университета литературата и литературознанието 
са на различно равнище от това в училище – нямаше особена връзка с изкуство-
то и литературния анализ, а беше предимно ленинска философия и идеология. 
Напротив – много задълбочено се преподаваше езикознание, много интересни 
въпроси и изследователски задачи ни се поставяха, специално от проф. Иван 
Дуриданов, от проф. (после академик) Владимир Георгиев, от проф. Мирослав 
Янакиев – тези именно преподаватели запалиха и насочиха интереса ми към 
езикознанието.

Е. Л.: Вие навлизате в науката доста рано.

Е. П.: Съвсем рано, от втори курс, бих казала, благодарение на акад. Иван 
Дуриданов. Той ме насочи чрез топонимията към умение да събирам езиков 
материал и да правя езиковедски анализ. Установяването на мотивацията и 
смисъла на топонимите, с които се занимавах, много задълбочи познанията и 
интереса ми.

Е. Л.: Мисля, че Вие имате едно успешно семейство, което Ви е давало 
сили в научната работа.

Е. П.: Моят съпруг, с когото се запознах към края на следването, беше блес-
тящ и много уважаван учител. Професионално много сме си помагали, той ви-
наги ме е поощрявал да завършвам започнати трудове. Помагаше много вкъ-
щи, децата, а и внуците ни, слава богу, добре се развиваха, образованието им 
вървеше много успешно, създадохме двама доктори, внучка филолог и с тър-
говско образование едновременно, други – чудесни ученици.

Е. Л.: Ще ми бъде интересно да чуя и за Вашето семейство – баща, майка, 
баба и дядо, как те са Ви оформили, какви са ценностите, на които Ви научиха? 
Разбрах, че доста мобилно е било битието Ви, родена сте в гр. Бяла черква, 
учили сте в Свищов, но сте обиколили, и при това с баща си като юрист, още 
две-три места...

Е. П.: Семейството, в което съм израснала, моите родители, бяха наистина 
много интелигентни и одухотворени хора. Баща ми беше с големи интереси 
– завършил е право, но още от ученик е бил много начетен и паметлив. Възхи-
щавахме се на неговите големи познания по история, философия, литература. 
Четеше ни много на глас и ни обогатяваше с познания по история, география, 
митология, астрономия. В ония години, когато се развивах, вкъщи нямаше те-
левизия и вечерите бяха изпълнени с разговори върху науката, литературата, 
музиката. Енциклопедията на братя Данчови беше основната подръчна книга в 
дома ни, всеки ден се разгръщаше. Вторият голям интерес от детското ми въз-
питание е към музиката. Майка ми като студентка е била постоянен посетител 
на операта и оперетата в София, радиото беше винаги пуснато у нас и се обръ-
щаше внимание на удоволствието от класическата музика. Повече от 40 години 
аз редовно си вземам билети за концертите на филхармонията в зала „Бълга-
рия“. Свирех на цигулка до края на следването си, имах идея да кандидатствам 
и в Музикалната академия, но после я поизоставих. Свирех до края на следва-
нето в Студентския симфоничен оркестър под диригентството на Михаил Анге-
лов – от него научих как се анализира и изпълнява музикално произведение.
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Е. Л.: А кои бяха книгите, които се четяха и обсъждаха във Вашето семей-
ство, кои бяха Вашите любими автори като дете, като ученичка?

Е. П.: Разбира се, първо бяха приказките – Братя Грим, много стихотворе-
ния от Багряна, Дора Габе, Ран Босилек, после Чарлз Дикенс, Даниел Дефо и 
т.н., много четях и учех наизуст по собствено влечение още от 4-годишна въз-
раст. Обичах фантастика и астрономия – още 8–9-годишна бях абонирана за 
астрономическото списание „Лъчи“, много харесвах романчетата за деца на 
Емил Коралов. Не знам защо те после изчезнаха и моите деца не ги познават. 
Първият ми досег с читалищната библиотека беше в трето отделение (трети 
клас) – баща ми ме записа в свищовското читалище и ми взе първата книга от 
Майн Рид. Обичах приключенска литература. Майн Рид, Жул Верн, Карл Май, 
по-късно и Джек Лондон – тези автори са ми били най-любимите. Освен това 
баща ми ни е чел на глас много българска поезия – особено Иван Вазов, Пенчо 
Славейков и Христо Смирненски, както и ред детски автори. Тези поети позна-
вах отлично, знаех много стихотворения от тях наизуст. Друг любим автор от 
детството ми беше Чудомир. Баща ми умееше да го чете и сме се заливали от 
смях. 

Е. Л.: А нямате ли чувството като филолог, че властниците от нито един 
режим не обичат достатъчно Чудомир? Самият факт, че не присъстваше в учеб-
ниците, навява на мисълта, че мнозина се оглеждат в героите му. 

Е. П.: Изключително приятен автор, с много остро око и добро перо.

Е. Л.: Сигурно обичате и руската поезия?

Е. П.: Руската литература също ми беше любимо четиво. Родителите ми 
купуваха много руска класика и се обсъждаше руска литература. Майка ми се 
квалифицира навремето като учителка по руски език, макар че имаше и друго 
специално образование. Имахме събраните съчинения на Горки, руска детска 
енциклопедия и много други книги на руски. Бих казала, че нищо не съм про-
пуснала да прочета – целия Тургенев, Чехов, Толстой, Достоевски, Горки и кого 
ли не. От ученичка ги обичам, високо ги ценя. Много неща от Пушкин, Лер-
монтов и Есенин си декламирам до днес. Явявах се към края на гимназията на 
конкурси за изпълнение на руска поезия и получих първа награда за „Полтава“ 
на Пушкин. Доц. К. Г. Попов и досега си спомня този факт, той беше тогава в 
журито като преподавател в Икономическия институт в Свищов. 

Е. Л.: От гледна точка на историята на литературата се приема, че френ-
ската и руската литература са най-добрите и най-човеколюбивите литератури 
на XIX в. 

Е. П.: Обожавах „Фауст“, „Вертер“ и много френски автори, особено Юго, 
Зола, Стендал и Дюма. От 9-годишна бях записана в „Алианс Франсез“ и учех 
френски при проф. Р. Казански. Помня и стихове на френски от онова време.

Сега няколко думи за дедите ми. Двете семейства на родителите ми са от 
едно селище. Дядо ми по баща Петър Димитров е от Дряновско. Дошъл в Бяла 
черква, оженил се за баба ми, която е била от това село, и са създали много 
хубаво семейство с няколко деца – трима братя и една сестра. Развил е първо 
производство на лимонада, а после търговия – имаше смесен магазин в селото. 
Беше популярен търговец, интелигентен, буден и уважаван човек. Наред с това 

2 За словото – нови търсения и подходи
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имаше лозя. Много пъти ни е водил на тези лозя и ни е учил по нещичко да 
поработваме на тях. Обичаше да пее и знам от него много стари и съвсем неиз-
вестни песни, дори от Освободителната война, които и в Русия бяха непознати.

И при другата фамилия има нещо подобно. Дядо ми по майка е бил извън-
редно делови и предприемчив човек – първо шивач, после между 1920–1940 г. ор-
ганизира търговия с платове, после с много кредити (тежаха му чак до 9.09.1944) 
и с няколко съдружници – и две фабрики в този край (циглена, за марсилски циг-
ли, и креватна с много популярно производство и стоки в голяма част от Северна 
България). Но особено интелигентна беше баба ми по майка. Тя е от Сухиндол, от 
много будно семейство, брат Ј бил учител, свирел на цигулка. Оттам е любовта 
към цигулката у почти всичките Ј внуци. Баба беше изкарала гимназия, знаеше 
наизуст много стихове на френски, много четеше. И от това влияние се породи у 
мен интерес към френския език и към Франция. Това, което ме свързва с баба ми 
– освен френския, са народните песни. Тя пееше много и хубаво.

Сега може би трябва да преминем към моята дейност. Аз говорих за обра-
зованието си, за самата си дейност не съм казала нищо. 

Е. Л.: Ние правим тази среща, за да достигнем до личностните, до творче-
ските координати в творческия път на един учен, как се е формирал като лич-
ност в детството. И аз бих Ви помолила да разкажете най-напред с няколко 
думи за етапите във Вашето йерархично израстване, но имам един кратък въ-
прос преди това. Тъй като Вие минавате за един от най-големите специалисти 
в областта на синонимите, а синонимният речник е, така да се каже, едно от 
делата на Вашия живот, и имате интересна теза за съвременната епоха като 
речникова епоха – бих искала да я коментирате за бъдещите слушатели на този 
видеоархив и ползвателите му. 

Е. П.: Това са думи на един руски академик (Юрий Апресян), а един френ-
ски лексикограф определя речника като „целият свят в азбучен ред“. Съвремен-
ният човек, има се предвид интелигентният, образованият човек, си служи чес-
то (редно е да си служи) с различни речници. Създават се множество и общи, и 
специални речници.

Е. Л.: Да създаваш речник е много трудно. Хората обикновено нямат пред-
става колко труд се изисква за това нещо.

Е. П.: Очевидно някои от нашите академици, може би на първо място ака-
демик Юхновски, който беше председател на БАН доскоро, също – когато мен 
ме избираха през 2004 г. за член-кореспондент, е имал поглед и много поло-
жително отношение към въпроса, защото, както научих по-късно, в оценката на 
моята дейност при избора ми за член-кореспондент, работата ми върху речни-
ците, и специално върху многотомния Речник на българския език, се е оказа-
ла особено меродавна, той се е изказал много положително. Големият, пълен 
Речник на българския език е заветна цел на Академията още от създаването Ј.

Е. Л.: Може да се каже и от Найден Геров насам...

Е. П.: Разбира се, че Найден Геров е един от колосите не само на лексико-
графията, а и на самия възрожденски ум, енергия и трудолюбие. Той е уникал-
на личност, която дори е недооценена и може би не всички знаят името му, но 
за него трябва да се говори толкова, колкото и за Вазов. Вазов за мене е абсо-
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лютен гений, просто първият българин, номер едно – с проблематика и талант, 
но и с голяма част от вижданията си, с активното си отношение към извънред-
но много социални и национални проблеми, с честността си към явленията – 
може да изкаже възмущение или разочарование към явления и проблеми, към 
които в други случаи е съвсем положително настроен. 

Е. Л.: Не всички знаят, че той всъщност отразява всяко явление в нашия 
национален живот.

Е. П.: Той отразява абсолютно всичко, затова заслужава първо място. И ос-
вен него, казвам, Найден Геров, със своето безкрайно трудолюбие – да събере 
75–80 хиляди думи, сам, да ги опише в речник, превъзходен в много отноше-
ния, без да има никаква друга база и опит. С начина на обработка, с разграни-
чението на значенията на българските думи, с безбройните синоними, които е 
изредил след всяко значение, той е изключителен творец за България. 

Е. Л.: Но нека сега се върнем към въпроса за професионалното Ви израст-
ване и неговите етапи.

Е. П.: Споменах за моя избор за член-кореспондент и че тогава акад. 
Юхновски е оценил високо речника, над който работим 40 години.

Е. Л.: Кажете колко хиляди думи има в него?  

Е. П.: Ние сме стигнали до 13-и том – в тия 13 тома има поне 110 хиляди 
думи. Между тях много са производни една от друга, основните са по-малко. 
Голяма част са остарели, срещани през Възраждането (XIX в.), но такава е кон-
цепцията на речника – да се представи езикът от Петър Берон до днес, при кое-
то „днес“ се разтяга във времето. Това е концепцията от 60-те години. Първият 
том излиза в 1977 г. (работи се в предходните 3–4 години), диапазонът на езика 
е и тогава широк, но сега той се разраства, влязоха и новите думи от епохата 
на „прехода“, затова сега правим преработка на първите томове и ги електро-
низираме – те трябва да бъдат в електронен вид, както и следващите, разбира 
се, за да може да се борави с тях за различни цели. В преработените томове 
вмъкваме и съвременните неологизми, за които с две колежки направихме и 
отделен голям и доста популярен речник.

Е. Л.: Вие сте постигнали известна толерантност към тях (неологизмите).

Е. П.: Щем или не щем, чуждици и други неологизми навлизат. Аз съм пи-
сала и няколко статии за новите думи. В новоприетите думи изпъква обликът 
на съвременния човек. Той е интелигентен, отворен към новото, технически 
просветен, граби с шепи от чуждото, но без да се замисля за националното. 
Безразличен е към него. Очевидно времето е такова.

Е. Л.: И малко самоцелно гледа на чуждиците. Като демонстрация на ком-
петентност, предполагам. А не Ви ли плаши обратното – ако вземем вестникар-
ския език и езика на някои категории хора, – че те боравят с 300 думи – готино, 
супер и пр., а това си е реално обедняване и на мисленето.

Е. П.: Да, дразни ме. Хубав или лош – езикът е според човека, отразява 
същността му всецяло, човек дори няма съзнание доколко се изявява сам чрез 
езика си, не само чрез това, което казва. 
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Е. Л.: Не можеш да стигнеш до същността на проблемите, ако нямаш едно 
езиково богатство, което да отразява и богатство на идеи.

Е. П.: Това става постепенно, с усвояване и четене на голям кръг литерату-
ра – както художествена, където има богат език, така и научна, и човек тогава 
започва да си служи по-пълноценно с езика – и с чуждия, и с родния. 

Да отбележа и друг етап от живота си – учителствах 4 години (1960–1963) 
заедно с мъжа си в с. Голямо Конаре (днес гр. Съединение). И двамата рабо-
тихме много всеотдайно, мисля, че дадохме доста на учениците си, но те ос-
танаха в онзи тракийски край и нямаше как да следим тяхното развитие, а и 
да почувстваме тяхното отношение към нас след време. След това и двамата 
получихме назначение в Учителския институт в гр. Станке Димитров (днес Дуп-
ница). Там аз останах само един семестър, приеха ме за редовна аспирантка в 
1964. А от 1967 г., след завършване на аспирантурата, станах редовен научен 
сътрудник в Института за български език. В Секцията по лексикология и лекси-
кография работих над 40 години (до 2008), основно по големия Речник на бъл-
гарския език. Разбира се, почти веднага пристъпих и към отделни проблеми и 
изследвания. Още между първите ми публикувани статии от международното 
списание „Linguistics“ в Белгия поискаха да изпратя статия. 

В Института атмосферата беше много благоприятна и творческа. Директор 
беше проф. Л. Андрейчин, много стабилен учен, много уважаван, авторитетен 
професор в Университета. Той си подбираше наистина качествени кадри. 

Е. Л.: И, слава богу, е отминало влиянието на Сталин като специалист по 
езикознание.

Е. П.: Да, Сталин все се цитираше като велик философ и в езикознанието, 
да не го цитираш през 50–60-те години беше изключено. Идеологията на вре-
мето не може да не се отрази на науката. Но все пак езикознанието е далеч 
от политиката. Секцията, в която работех, всъщност започна да се развива и 
разраства тогава с цел да се направи голям речник на цялостния език – и на-
роден, и книжовен, за който са мечтали Марин Дринов и редица професори – 
основатели и създатели на БАН. Геровият речник е голям, но е речник на устния 
народен език. Половин век по-късно акад. Стефан Младенов успява да направи 
и издаде един том с думи и от книжнината, но другите томове не биват издаде-
ни, в ръкопис са и до ден днешен. 

Е. Л.: Той е учен с международен авторитет.

Е. П.: Така е, той е голям изследовател на историята на езика, на етимоло-
гията на българския език. На езикознанието е дал ценни приноси, които не се 
отричат от никого и по-нататък. Но лелеяният речник на цялостния българския 
език се отлага заради войните. Едва през 1942 г. акад. Стоян Романски, енер-
гичен човек с перспективно виждане, е успял да създаде Служба за български 
речник – основа на днешната лексикографска секция. 7–8 души започват да 
трупат архив (картотека на думите) – българските думи заедно с употребата им 
в контекст от художествена и друга съвременна литература. Събират се мили-
они такива листчета с употреби.
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Е. Л.: Така се събира емпиричният материал и се оформя масив.

Е. П.: Това правят десетина години от 1942 г. нататък. След 9-и септември 
тази Служба става основата на Института за български език, където универси-
тетски професори създават отделни секции върху различни проблеми на езика. 
Но първата цел на целия институт тогава е речникът. Под ръководството и под 
инициативата на акад. Ст. Романски за 4–5 години сътрудниците успяват да на-
правят и издадат 3-томен Речник на съвременния български книжовен език. 
Това е сравнително кратък, но все пак цялостен съвременен речник от А до Я. 
И веднага в този процес се замисля по-голям, наистина пълен речник. Държа-
вата благоприятства делото и отпуска места за голям колектив – постъпваха все 
нови аспиранти. Така се създаде качествен колектив, който направи 13 (по-къс-
но и нови) тома.

Е. Л.: От 68-а година Вие сте член на тази секция и имате едно плавно ка-
риерно израстване, което е закономерно за труда, творчеството и сърцатост-
та, която влагате, според мен. Искам да Ви задам два въпроса. Първият е за 
научния климат, другият – за етическия климат, защото те са много важни в 
творческия процес. А вторият въпрос е кои свои постижения през тези години 
смятате, че са най-важни, малко в схемата, която се иска – например при канди-
датстване за академик и член-кореспондент, да покажете петте свои основни 
постижения за хората, които не са запознати с Вашата област на знанието.

Е. П.: Фактически аз от 1964-та попаднах в тази секция като редовна аспи-
рантка. Първите ми контакти бяха главно с научния ръководител – много до-
бър лексикограф – Стефан Илчев. Тогава той ръководеше Секцията, после се 
пенсионира и ръководител стана проф. Кристалина Чолакова. Колективът беше 
изключително предан на речника, замислен като най-голямото дело на фило-
логията, защото събира езика от няколко поколения, от Петър Берон до наши 
дни. Такъв труд не може да се изработи бързо дори от 20-ина души. Наисти-
на, предвиждаше се да бъде завършен в началото на двехилядните години, но 
срокът на всеки том беше 3 г. Така че за 13 тома реално са нужни около 40 г. 
(след 1977), а ние ги подготвихме за 30, при което преработихме и осъвреме-
нихме и четирите първи. И научният климат, и взаимоотношенията в Секцията, 
но, общо взето, и в Института бяха добри. Може би предаността на голямата 
задача и стегнатото ръководство на проф. Чолакова оставяха назад възможни 
лични дрязги, защото работата е колкото индивидуална, толкова и колективна. 
Сега картината в Секцията е коренно променена. Останали са четирима-петима 
опитни и двама-трима още неопитни сътрудници като автори и редактори, а 
работата е много трудоемка и напрегната.

Речникът на българския език е изключително оригинален труд, където се 
отразява целият български език, и аз съм наистина удовлетворена, че в моя 
творчески път съм автор в голямата част от това дело. То представя неоценимо 
национално богатство и възможностите на българския език за векове и ще го 
има и тогава, когато може би няма да има българи.

Е. Л.: Дали сте доста години от живота си...

Е. П.: Покрай този труд, който предоставя изключително много материал 
за наблюдения и изследвания, се написаха много други оригинални произве-



22

дения, защитиха се няколко големи докторски дисертации. И аз (освен 13 тома 
авторска и редакторска работа върху хиляди страници) имам няколко други 
книги и стотици статии – всичките свързани с проблемите на българската лек-
сика, които се открояват в работата по големия речник. Малката ми докторска 
дисертация – първият ми самостоятелен труд – беше за „Лексикалните синони-
ми в прозата на Иван Вазов“. Къртовски труд беше да се извлекат и определят 
синонимите на големия автор, да се изследват исторически и стилистично, но 
работих много упорито.

 Е. Л.: И успяхте само за три години?

Е. П.: А, не, не успях да я защитя за три години, но за около 5. Стана хубава 
дисертация, но е в ръкопис. Отпечатала съм някакви части като статии и една 
неголяма книга с част от проблемите – „Иван Вазов – строител на българската 
лексика“. По-нататък направих една по-обща книга – „Лексикалните синоними 
в художествения стил“, като проучих употреби у още десетина големи автори. 
Тя е предназначена преди всичко за учебни цели в гимназията. След проблема-
тиката на синонимите и историята на книжовния език (неизбежна проблема-
тика при работа върху езика на Вазов, който обхваща поне две епохи от разви-
тието на нашия език) активно започнах да проучвам системността в лексиката 
и главно системните промени на значенията на думите. Голямата ми докторска 
дисертация беше „За системността в лексикалната многозначност на същест-
вителните“. Тя предизвика голям интерес и много се цитира. С нея станах про-
фесор в 1993 г. Занимавах се и със системите при словообразуването – през 
1980 г. излезе книгата ми „Семантика на сложните прилагателни“. Там открих 
определени закономерности, няма друга подобна книга върху сложните думи 
в български и много хора я цитираха по-нататък. От 1997 г. нататък се отдадох 
и на индивидуално речниково творчество. Заедно с наша бивша сътрудничка 
(Стефка Василева) направихме речник на антонимите – първи и единствен в 
България.

Е. Л.: Такива речници на Запад ги работят обаче цели институти. 

Е. П.: Така е. След антонимния речник ме поканиха от издателство „Хер-
мес“ в Пловдив да направя синонимен речник. Добър е и се търси, в него има 
и антоними, оригинален е и служи за учебна и друга творческа работа. После 
преработих и допълних доста популярния „Речник на чуждите думи“, създаден 
от няколко авторитетни университетски професори от 50-те години, а след това 
направих собствен по-малък, но по-съвременен „Речник на чуждите думи“. С 
две колежки (Диана Благоева и Сия Колковска) изработихме и доста търсения 
„Речник на новите думи в българския език“. Работата ми винаги е била еже-
дневно много напрегната, защото трудовете не са единственото, с което се за-
нимавам, а и с рецензии, преподаване, научни съвети, организационна работа, 
домакинство.

Е. Л.: Но като Ви гледам как сияете, това Ви прави щастлива, защото Вие го 
възприемате като мисия. 

Е. П.: Точно така, винаги правя нещата от и с интерес, не за пари. Твор-
чеството осмисля живота. Винаги съм съзнавала, че създавам нещо полезно, 
което върши или ще върши работа на някого или поне остава като паметник 
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на българския език, в българското национално развитие. Работата ми е носила 
удоволствие, независимо от напрежението и чувството за постоянна заетост.

Е. Л.: Мисля, че това е ценност за българския учен, когато той е такъв по 
призвание, и затова Академията оцелява през всичките тези години, макар че 
понякога има неразбиране на нейната мисия. Как бихте определили ролята на 
науката в живота на учения?

Е. П.: Тя е важен духовен стимул в живота му. Ученият е човек, който гледа 
по-задълбочено на нещата, обикновено не прагматично, особено в нашата ху-
манитарна област. И прагматика би трябвало да има, всяко нещо да е целена-
сочено – било към усъвършенстване на материалния живот, било към изслед-
ване или увеличаване на духовните постижения на народа (и човечеството). Но 
по принцип учените се опитват да вникнат по-дълбоко в явленията, да устано-
вят нещо, което не е известно – някаква закономерност, някакви тенденции на 
развитието, неизвестни факти и т.н. Това е тяхна вътрешна потребност, за която 
не жалят сили и време.


