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ПРИНОС КЪМ ИСТОРИЯ ТА НА СЛАВИСТИКАТА В БАВАРИЯ 
В НОВА СЛАВИСТИЧНА ПОРЕДИЦА 

H e l m u t W i l h e l m S с h a 1 1 е г. Die Geschichte der Slavistik in Bayern. 239 S. 
Selecta Slavica, Bd. 5. Neuried: Hieronymus, 1981. 

Многоликата колекция от разнообраз
ии периодични издания на славистични 
изследвания във ФРГ се обогати в послед-
ните няколко години и с поредицата Се-
лекта Славика. Чрез нея издателите и — 
славистите проф. д-р Волфганг Геземан 
(Саарбрюкен) и проф. д-р Хелмут Шалер 
(Мюнхен) — ни представят в ограничени 
тиражи важна, рядка и обикновено вече 
изчерпана славистична литература (фо-
тотипно), както и някои по-нови проуч-
вания. 

Интересно е да очертаем накратко 
проблематиката на вече излезлите от печат 
томове. 

Поредицата започва със считаното от 
редица специалиста1 най-значително науч
но постижение на бележития славист, 
балканолог и етнограф Герхард Г е з е 
м а н „Героичен начин на живот. Към ли-
тературата и същността на балканската 
патриархалност" (Берлин, 1943)2. На ши
рока историко-социологична основа в това 
изследване се откроява културологичният 
профил на староевропейската патриархал
ност, запазена до наши дни в отделни 
страни и области като Монтенегро — 
Албания, Майна — Пелопонес, Корсика 
(Проспер Мериме), Шотландия (Уолтър 
Скот). Като продължител на традициите 
от Я. Грим и И. Ранке и като дълбок поз-
навач на „балканската" народопсихоло-

1 Вж. напр. W. Е. М ü h 1 m a n n. 
Zum Gadächtnis Gerhard Gesemanns. — 
ZfslPh 22. 1954, 237—243. 

2 G e r h a r d G e s e m a n n . Heroi
sche Lebensform. Zur Literatur und Wesens
kunde der balkanischen Patriarchalität. 
Nachdruck der Erstausgabe Berlin 1943, 
371 S. Selecta Slavica, Bd. 1. Neuried, 
1979. 

гия Геземан разкрива колективни психо
логически „архитипове" и типични социал-
ни и психологически ситуации (Същност 
на късия разказ — Героична сиромашия 
(героична ленивост), героична срамежли-
вост („мизогинната фасада") — Състезание-
то — Светостта на приятелството — Кър-
вавата мъст — Героична човечност — Фи
лософия на героизма). Тематиката, струк-
турата на изследването, стилът и нагледна-
та документалност привличат и днес инте
реса на антрополози, социологи, специа
листа по стара история, класически фило-
лози, представители на сравнително-исто-
рическия метод на изследване, слависти 
и др. 

Том втори съдържа избрани статии 
(от 1929 г. насам) на известния славист 
Ервин К о ш м и д е р3 — дългогодишен 
професор по славянска и балтийска фи
лология в Мгонхенския университет и 
член на Баварската академия на науките— 
по въпроси на фонетиката, фонологията и 
морфологията, представляващи интерес за 
всеки славист, ориенталист и специалист 
по общо еэикознапие. Между разработките 
тук са намерили място изследвания върху 
транскрипцията на славянски текстове, 
произношението на българския език, раз-
витието на еровите и носовите гласни, 
мнимите знаци за ударение в Киевските 
листове, проблеми на акцента и нотацията 
в църковнославянските паметници. От об-
ластта на морфологията се разглеждат 
главно въпроси от теорията на славян-
ския глаголен вид, на концепциите за 

' E r w i n К о s c h m i e d e r . Ge-
sammelte Abhanudlugen zur Phonetik, Pho-
nologie und Morphologie der slavischen 
Sprachen. 434 S. Selecta Slavica, Bd. 2. 
Neuried, 1980. 
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време в балканските езици. Специално 
внимание се отделя на съпоставката меж
ду турския глагол и глаголния вид в 
славянските езици, а също и на именната 
флексия и на противоположните по дефи-
ниране падежни форми. От общоезико-
ведски интерес е приносът му към тур-
ското произношение. 

Превърналата се отдавна в библио-
графска рядкост, но останала все така не
заменим помощник в обучението на поко
ления слависта „Славянска христоматия" 
(Страсбург, 1902) на Ерих Б е р н е к е р 
представя том трети*. Съставил христо-
матията си по идея на своя лайпцигски 
професор А. Лескин, Бернекер застъпва 
в нея не само всички славянски езици 
(едно от големите достоинства на книгата), 
но включва и текстове от техните диалек-
ти, което дава възможност за запознава-
не с народното творчество на славянските 
народи от края на миналия век. Начал-
ният дял започва със старобългарски 
текстове, следвани от среднобългарски и 
църковнославянски сръбски и руски пис-
мени паметници. По-старите езикови пе-
риоди са взети под внимание във всички 
останали дялове. Източнославянските 
езици са застъпени от руски, белоруски и 
украински текстове, западнославянските — 
от чешки, словашки, полски с кашубски 
горно- и долнолужишки, полабски, а 
южнославянските — от български, сърбо-
хърватски и словенски. Българският език 
е представен от източнобългарски и за-
паднобългарски текстове и от „Чергед-
ските молитви" на седмоградските бълга-
ри. Всички групп текстове са придруже-
ни от много полезни и грижливо израбо-
тени речници. 

В два отделни тома5 са събрани най-
интересните и запазили и до днес голямо-
то си значение изследвания на Гер хард 
Г е з е м а н — един от пионерите и създа-
телите на южнославянската филология като 
дял от славистиката. Докато първият том 
съдържа приноси върху руската литера
тура (Достоевски, Гогол, Лев Толстой) 
и южнославянский фолклор (юнашката и 
хайдушката песен, народния епос, ба-
ладата за жената на Асан Ага и пр.), 
вторият том обхваща публикации върху 
сърбохърватската, българската литерату-

4 E r i c h B e r n e k e r . Slavische 
Chrestomatie mit Glossaren. Nachdruck der 
Ausgabe Straßburg 1902. IX, 484 S. Se-
lecta Slavica, Bd. 3. Neuried, 1980. 

6 G e r h a r d G e s e m a n n . Gesam
melte Abhandlungen. Bd. 1. Zur russi
schen Literatur. Südslavische Volksdich
tung. 629 S. Selecta Slavica, Bd. 4. Neu
ried, 1981; Bd. 2. Serbokroatische und 
bulgarische Literatur. Balkanische Kul-
tursoziologie. Varia. 696 S. Selecta Sla
vica, Bd. 8. Neuried, 1983. 

pa (Пенчо Славейков, българският роман 
от 30-те години на XX в. и др.) и социоло-
гията на балканската култура. Сред ори-
гиналните студии на етнолога и народо-
психолога Геземан тук са и тези върху 
характерологията на българина, българ
ската история и култура в нейното бал-
канско обкръжение и пр., както и други 
проучвания със смесен характер. Чрез 
това издание разпръснатите по различии 
научни списания работи на Геземан ста-
ват достъпни за широк кръг на интересу-
ващи се от тях слависти, балканолози, 
фолклористи и специалисти по история 
на културата6. 

Специално внимание (в най-широк ас
пект) заслужава новото монографично из-
следване на Хелмут Ш а л е р в тази по-
редица, което проследява едновековното 
развитие на славянската филология в Ба
вария от началото и, положено от Й. А. 
Шмелер през 1837 г., до приключване 
дейността на Е. Бернекер през 1937 г. 
в Мюнхенския университет. Въз осно
ва на богат документален материал (в 
по-голямата си част неизвестен досега 
на науката) авторът представя историята 
на една новооснована университетска спе-
циалност, с което спомага за по-задълбо-
ченото ни запознаване с духовната атмос
фера изобщо на съответната епоха7. 

Германистът Йохан Андреас Шмелер 
(1785—1852), подтикнат от тесните гер-
манско-славянски взаимоотношения към 

6 Излязъл е и т. 6: W i 1 h e 1 m L e t-
t e n b a u e r . Der Baumkult bei den 
Slaven. Vergleichende volkskundliche, kul-
tur- und religionsgeschichtliche Untersu
chung. 273. S. Selecta Slavica, Bd. 6. 
Neuried, 1982. 

' З а засиления интерес към историята 
на славистиката във ФРГ напоследък 
вж. напр. Jubiläumsschrift zum fünfzig
jährigen Bestehen des Slavisch-Baltischen 
Seminars der Westfälischen Wilhelms-Uni
versität Münster. Hrsg. von G. Ressel, 
H. Rösel, F. Scholz. Münster: Aschendorff 
1980, VI+201 S. (=Studia Slavica et 
Baltica, Bd. 1); Göttingen und die An
fänge der Slavistik. Hrsg. von U. Jekutsch, 
R. Lauer. Göttingen: Niedersächsische 
Staats- und Universitätsbibliothek 1982, 
39 S.; Materialien zur Geschichte der Sla
vistik in Deutschland. Hrsg. von H.-B-. 
Harder, R. Lauer und H. Rösel. Wiesba
den: Harrassowitz, 1. 1982. 2. 1983; Ma
terialien zu einer slavistischen Bibliogra
phie (1973—1983). Zusammengestellt von 
E. Kaiser, E. Hansack. München: Sagner, 
1983, 15—26. Срв. и R. Z l a t a n o v a . 
Ein Kapitel Geschichte der Slawistik in 
der BRD. Paläoslawistik an der Universität 
des Saarlandes 1959—1969. — Palaeobul-
garica IV (1980). 88—105. 
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πό-конкретно запознаване със славянски-
те езици и култури, пише една интересна 
рецензия върху старобългарския Клоцов 
сборник и доклад на тема „Поглед върху 
съседния ни славянски език в Бохемия". 
От своя страна Фридрих фон Боденщет 
(1819—1892), който учителствува в Моск
ва (от 1840) и Тбилиси (от 1843), като 
професор-германист в Мюнхен (от 1854) 
включва в литературоведските си лекции 
и руската литература, от която превежда 
Лермонтов, Пушкин, Тургенев. В края 
на XIX и началото на XX в. в Бавария се 
забелязва изобщо засилен интерес към 
Източна Европа и специално към Русия. 
Израз на това са не само курсовете по 
руски език, ръководени от основателя на 
византологията в Мюнхен Карл Крум-
бахер (1856—1909), но и активността на 
„Руското езиково дружество, Мюнхен" 
извън рамките на университета. 

Според цитираната в увода на книгата 
(с. 9—17) паметна бележка на К· Крум-
бахер от 3. 01. 1902 (с. 11—13)8 историята 
на славистичните катедри в Германия и 
Австрия се очертава накратко по следния 
начин. Първата катедра по „славянски 
езици и литератури" се открива през 
1842 г. във Вроцлав с професорите В. 
Л. Челаковски (1799—1852) и В. Неринг 
(1830—1909) — от 1868 г. Следва Виена, 
1849 г. с две извънредни професури — 
за славянска археология (Й. Колар, 1793— 
1852) и славянска филология (Ф. Микло-
шич, 1813—1892). От 1850 г. Миклошич е 
редовен професор, от 1886 негов наслед
ник става В. Ягич (1838—1923). Втора 
професура се открива през 1893 за К-
Иречек (1854—1918), а частый доценти 
тук са В. Вондрак, В. Решетар и М. Мур-
ко. През 1849 г. се открива славянска 
филология в Прага с професор В. Л. Че
лаковски. От 1854 г. негов заместник е 
М. Хатала, а през 1880 г. се открива и 
втора професура за Я- Гебауер (1838— 
1907). След пенсионирането на Хатала в 
1892 г. две извънредни професури се зае-
мат от Г. Поливка и Фр. Пастрнек (от 
1895 г.). Пръв славист в Грац (1870) 
е проф. Гр. Крек. От 1874 г. тук съществува 
словенски лекторат, а от 1896 г. — и из-
вънредна професура по словенска фило
логия за К. Щретел. През 1870 г. едно 
извънредно място за славист в Лайпциг 
се заема от проф. А. Лескин (1840—1916). 
Там работят като частни доценти и: 
Шолвин (от 1888 г.) — за руски и чешки 
език, Волнер (от 1890 г.) — за литера-
турна история, Сьоренсен (от 1900 г.)— 
за полски език. В Берлин се основава 
славистична катедра през 1872 г. Тя се 

8 Вж. и Н. W. S c h a l l e r . Doku
mente zur Situation der deutschen Slavis-
tik vor dem I. Weltkrieg. — ZfslPh. 42. 
1981, 1—7. 

заема първоначално от В. Ягич, а след 
това от А. Брюкнер (от 1881 г.). Частей 
доцент по руски език и литература тук е 
Е. Бернекер. 

Катедра по тази вече известна ака
демична специалност в Мюнхен се от
крива едва през 1911 г., но още през 
1893 г. за член-кореспондент на Бавар-
ската академия на науките е избран из-
вестният руски литературовед А. Весе-
ловски, а през 1914 г. неин член става и 
езиковедът Ф. Ф. Фортунатов9. 

Четирите последователни глави от кни
гата на Шалер са посветени на учените, 
създали облика на славянската филоло
гия в Бавария — Й. А. Шмелер (с. 19— 
80), К. Крумбахер (с. 81—132), Е. Бер
некер (с. 133—176), Г. Геземан и А. Мар-
гулиес (с. 177—227) и надокументи, свър-
зани с дейността им. В отделна глава се 
хвърля поглед върху развитието на сла-
вистиката в тази облает на ФРГ след 
Втората световна война (с. 228—237). В 
следващите редове ще се спрем на най-
съществените моменти от изложението на 
X. Шалер. 

Йохан Андреас Ш м е л е р , който през 
1828 г. става извънреден, а през 1846 г. 
и редовен професор по старонемски език 
и литература в Мюнхенския университет, 
е известен като първия голям изеледова-
тел на немските диалекти и автор на 4-
томния „Баварски речник", 1827—1837. 
За неговите многостранни езикови ин-
тереси и познания (владеел е почти всич-
ки европейски езици и е познавал редица 
славянски езици и диалекти) говори ста-
тията му „Трябва ли да има общ европей1 

ски език за преговори" (1815), в която се 
застъпва за изучаването на руски език 
от всеки европеец наред с немски, френ-
ски и английски и предлага руския като 
един от официалните езици на Виенския 
конгрес. Кореспонденцията от универси
тетский архив, която цитира Шалер, 
съдържа обосновани предложения за от-
криването на славистична катедра спе
циално за Шмелер още в 1844 г. От скром-
ност той не приема това предложение. 
Но дълбочината на славистичните му ин-
тереси се разкрива в неговите писма до 
Колар, Палацки, Шафарик, Караджич, 
Копитар, конто са отделяли специално 
внимание на публикациите му10. 

Интерес за нас представя поместе-
ният от Шалер пълен текст (с. 34—48) на 
рецензията му „Glagolita Ciozianus, id-

8 Срв. биографиите на Н. W. S c h a l 
l e r в Jahrbuch der Bayerischen Aka
demie der Wissenschaften. München, 1979: 
Filipp Fedorovic Fortunatov, 56—57; Alek-
sandr Nikolaevic Veselovskij, 58—60. 

10 I. F r a n k o v a . Johann Andreas 
Schmeller — einer der ersten deutschen Sla-
visten. — ZiSl 15. 1970, 413—418. 
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est Codicis giagolitici inter sous facile 
antiquissimi olim, dum integer erat, Veg-
lae in thesauro Frangepaniano, habiti pro 
S. Hieronymi Bibliis croaticis, supparis-
que. . . Vindobonae, MDCCCXXXVI,Lxxx, 
86 S. in folio"11. Шмелер запознава чита-
телите си накратко с историята на хри-
стиянизацията при славяните, с официал-
ното признаване ,правото на славянски 
език в богослужението от папа Йоаи VIII 
през 880 г., с първите стъпки на славян-
ската писменост и особеностите в прилага-
нето на латинската, кирилската и глаго-
лическата азбука в нея. В този ранен пе
риод от развоя на славистичната наука, 
на конто все още са неизвестни голяма 
част от най-старите славянски писмени па-
метници, Шмелер не се колебае да отхвър-
ли меродавното по негово време мнение на 
Й. Добровски за късния произход на гла-
голицата (между 1060 и 1222 г.) и твърди, 
че тя е по-ранната. Той разглежда изда-
нието на Клоцовия сборник от Копитар 
(1836), което с обширните си обяснения и 
езикови бележки даде към средата на ми-
налия век решителен тласък в изеледва-
нето на славянските езици. Защото то 
включва не само 12-те листа от някогашния 
старобългарски сборник от слова, но и 
3 откъса от Фрайзингеиските листове, 
както и разсъждения върху езика, про-
изхода и датировката на последните. 
Вьв връзка с това се обсъжда въпросът за 
възникването и разпространението на „ста-
рия църковнославянски език". Езиковед-
ската ерудиция на Шмелер определи не-
говия скептицизъм по отношение на Ко-
питаровата теория за панонския произ
ход на този език. Без да разполага с до-
статъчно данни, Шмелер насочва внима-
нието на читателите си към „българите — 
най-рано станали славяни", конто са не-
посредствените съседи на Византия, и 
изисква от учените по-нататъшни проуч-
вания в тази насока за дейността на апо-
столите Кирил и Методий. Настоява и за 
изработването на историческа и описателна 
сравнителна граматика на славянските 
„диалекти", конто, както сочи той, „съв-
сем не са така отдалечени един от друг, 
както това е отчасти при романските или 
германски диалекти". 

Израз на стремежа му — да събуди 
интерес към славистични занимания в 
своята страна — ей неговият доклад, учуд-
ващ и днес с дълбочината и богатството 
на познанията си: „Поглед върху съседния 
ни славянски език в Бохемия" (с. 48— 
77)12, в който се разглежда чешкият език 
(произношение, фонетични особености, уда
рение, квантитет, някои морфологични 

11 Gelehrte Anzeigen. München, Nr. 140, 
15. Juli 1837, Sp. 90 ff. 

12 Münchener Gelehrte Anzeigen, 1843, 
Nr. 11 6—120, Sp. 5—38. 

черти й пр.) в светлйната на немскО-
славянските езикови отношения. С този 
принос вероятно е била обоснована мол-
бата на Философския факултет в Мюнхен 
за открйване на професура по славянски 
езици. 

Тази идея намира по-нататъшен ревно
стен привърженик в лицето на един от 
най-бележитите представители на визан-
тологията Карл К р у м б а х е р (1856— 
1909). Той ел едва класически езици в 
Мюнхен и Лайпциг, промовира през 1883 г. 
с езиково изеледване върху паметник от 
късноримската епоха — гръцко-латинския 
разговорник на Псевдодоситей, а на след-
ващата година се хабилитира въз основа 
на своите „Приноси към историята на 
гръцкия език". От 1892 е извънреден, а 
от 1897—редовен професор по средно- и 
новогръцка филология в Мюнхенския уни
верситет. Още през 1890 г. е избран за 
член на Баварската академия на науките, 
а през 1894 г. — за член-кореспондент на 
Петербургската академия на науките. По 
съгцото време Крумбахер публикува най-
известния си труд „История на византий-
ската литература" (1891, доп. изд. 1897) 
и основава, три години преди руския 
„Византийский временник", реномираното 
списание „Byzantinische Zeitschrift" (1892). 
Обширните му интереси го водят целена-
сочено и към слаЕистични занимания — 
активни контакти особено с руски учени, 
няколко учебни пътувания в Русия, тъй 
като го интересува не само голямото въз-
действие на византийската цивилизация 
за разцвета на славянската култура, но и 
огромното значение на славянския свят 
в оформянето облика на съвременната 
европейска и специално немска култура. 

Крумбахер не доживява успеха на 
дългогодишните си усилия (в книгата се 
привежда цялата кореспонденция и офи-
циална документация по този въпрос) за 
открйване на славистични катедри в нем-
ските университета и въвеждането на 
руския език като факултативен в средните 
немски училища, но скоро след прежде-
временната му смърт и Мюнхенският уни
верситет получава професура по слави
стика. 

Шалер обръща внимание на неподра-
жаемия педагогически дар, с който от 
1900 г. до 1904 г. Крумбахер провежда се-
дем различии курса по руски език и ли
тература, събудили жив интерес сред най-
широк кръг слушатели (редица занятия 
той изнася пред аудитория с повече от 
100 участници). На 29 февруари 1908 г. 
изтъкнатият византолог публикува в „Меж-
дународния седмичник за наука, изку-
ство и техника", Берлин, своята програмна 
статия „Културната стойност на славян-
ството и славянската филология в Герма
ния" (пълният и текст е поместен на с. 96— 
121 в книгата). Със задълбоченост, широ-
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та на познанията (политическа, църковна и 
социална история на славяните, езиково 
деление, писменост, култура, литература 
и нейното значение в общеевропейски 
контекст, основни славистични публика
ции, история на славистиката в Германия 
и Австрия и пр.) и прозорливост, с бле
стяща логика и убедителност той обосно-
вава необходимостта от откриване на 
славистична катедра в Бавария, с което 
усилията му за по-доброто разбиране на 
славянския свят в Германия спечелват 
най-високо признание и сред славянските 
му колеги. 

На следващите страници Шалер раз-
крива дейноетта на първия професор-
славист в Мюнхенския университет (по-
късно и член на Баварската академия на 
науките) Ерих Б е р н е к е р (1874—1937). 
Назначен през 1911 г. в Мюнхен, той преди 
това вече е събрал богат преподавателски 
опит от уныверситетите в Берлин (1.899), 
Прага (1902) и Вроцлав (1908). Следвал в 
Лайпциг при А. Лескин и К. Бругман, 
и в Москва — при Ф. Ф. Фортунатов, 
Бернекер става известен съе своя забеле-
жителен „Славянски етимологичен реч
ник" (А—М, 1903—1908) и с важната и 
използувана и до диес в обучението по 
славистика „Славянска христоматия с реч-
ници" (1902), преиздадена фототипио в 
поредицата „Селекта Славика" (вж. по-
горе). За широката балто-славистична под
готовка, която Бернекер получава при А. 
Лескин, говори дисертацията му върху 
старопруски език — текстове, граматика, 
етимологичен речник (1896), което е пър-
вото модерно езиково изеледване в тази 
облает на балтистиката18. Плод на препо-
давателската му работа е една малка 
„Руска граматика" (1897, претърпяла три 
издания), която въпреки ограничения си 
обем представя една от най-добрите руски 
граматики на немски език и е свидетел-
ство за голямата дидактическа вещина на 
своя автор. Знае се, че Бернекер е вла-
деел отлично руски, чешки, полски и дру
га славянски езици и диалекти. Хабили-
тационната му работа разглежда неразра-
ботения проблем за „Словореда в славян
ските езици" (1899). Важни негови из-
следвания са и за елипсата, за звуковите 
промени, за род.-вин. падеж при одуше-
вени същества в славянските езици, за 
сбирката сърбохърватски песни, извест
на като „Песенен ръкопис от Ерланген" 
(XVIII в.) и др. Неговият педагогически 
талант и енергичната му и оптимистична 
натура, както посочва авторът на очерка, 
увличали и стимулирали към славистични 
занимания слушателите му. 

13 Н. W. S с h a l l e r . Erich Berne-
ker und die Baltische Philologie in Deutsch- ■ 
land. — ZfslPh 43. 1983, 1, 175-185. 

Само за краткий период до Първата 
световна война Бернекер води следните 
занятия — лекции и семинари: Славян
ските апостоли и тяхното дело; Старо-
български език — граматика и текстове; 
Староруски език и литература; Руски на
роден епос (билини); Увод в сърбохърват-
ския език; Руски език; Полски език за 
начинаещи; Увод в украинския език с 
упражнения върху „Кобзар" на Шевчен
ко; Упражнения по литовски и латвий
ски; по-късно следват курсовете История 
на руската литература от XVIII и XIX в.; 
Песен за похода на Игор; Славянски на
роди и езици и пр. 

От приведените в книгата нови доку
мента и от писма на Бернекер се вижда, 
че още преди 1917 г. в Мюнхен се обсъжда 
идеята за основаването на „Балкански" или 
„Чуждестранен" институт в тясна връзка 
съе Славистичния семинар на универси
тета. Най-старият Балканистичен инсти
тут в Сараево (от 1904 г.), Балканската ко-
мисия към Виенската академия на на
уките (от 1897 г.), Институтът в Лайп
циг (от 1917 г.), Унгарският институт в 
Берлин (от 1917 г.), както и по-късно осно-
ваният Институт за средно- и югоизточно-
европейски стопански изеледвания в Лайп
циг (от 1928 г), са отражение на истори-
ческата обстановка от 1918—1919 г. с на-
расналото значение на новоизградените 
източни и югоизточни европейски държа-
ви, както и на стремежа към съответно 
разгръщане и задълбочаване на научните 
изеледвания върху тези страни. През 
1916 г. Бернекер е поканен да поеме осво-
бодената катедра на своя учител Лескин в 
Лайпциг, където му обещават да оглави 
Институт за индоевропейски изеледвания. 
След известии колебания той отказва. 
По-късно, през 1924 г. той отказва и ка-
тедрата на Брюкнер в Берлин. По съ-
щото време в Мюнхен му предлагат да 
организира Балкански институт. Идея
та за това се свързва с езиковеда и етноло-
га Адолф Дир (1867—1930)14, който през 
1915 г. публикува предложение за откри
ване на „Институт за Балканите и Предна 
Азия" в Бавария15. В протокол от факул-
тетско заседание (12. 11. 1917 г.) четем 
дори предложение™ за откриване на 6 
нови лектората, включително и по българ-
ски език. От друго писмо на Бернекер уз-
наваме, че той е замислял и основаването 

11 1900 г. е учител в Кавказ, 1913 г. 
е главен консерватор в Музея за народно 
творчество в Мюнхен, издател на сп. 
„Caucasia", автор на граматични изелед
вания върху кавказките езици. 

15Срв. и Н. W. S c h a l 1 e r . Aus der 
Geschichte der deutschen Südostforschung. 
Die Pläne für ein Münchner Balkaninsti
tut im Ersten Weltkrieg. — Südosteuropa-
Mitteilungen 19. 1979, 1, 42—47. 
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на Катедра по украински език, литера
тура и култура, подобно на Българистич-
ния семинар на Г. Вайганд16 в Лайпциг. 
Едва след създаването на Немската ака
демия в Мюнхен (1925), както отбелязва 
Шалер, става възможно откриването на 
днешния Институт за Югоизточна Европа 
(1930), който обаче е независим от уни
верситета. От 1936 г. излиза неговият 
орган „Südostforschungen", в началото като 
„Südostdeutsche Forschungen". 

Шалер разглежда и друга важна стра
на от дейността на Бернекер. През 1921 г. 
той поема редакцията на ръководния и 
най-авторитетен до този момент научен 
орган по славянска филология „Archiv 
für slavische Philologie", основан през 
1876 г. от В. Ягич. Въпреки тежките 
следвоенни условия Бернекер продължава 
делото на бележития си предшественик до 
т. 4217. 

Като приложение към тази глава е 
поместен академичният доклад на Берне
кер от 1922 г. върху една непрекъснато и 
оживено разисквана тема в славистиката: 
„Възникването на руския литературен 
език" (с. 156—174). В систематизираното 
и прегледно изложение на автора е очер-
тана ясно старобългарската основа на 
руския книжовен език, „запазена в основ-
ни линии от X в. и до днес". 

Дисертациите, конто възникват под 
ръководството на Бернекер още в първите 
години от дейността му в Мюнхен, раз-
глеждат не само езиковедски, но и фол-
клорни проблеми18. В периода 1920— 
1925 г. при него се хабилитират Г. Гезе
ман и А. Маргулиес — първите предста
вители на южнославянската филология в 
Мюнхенския университет. Шалер ни за-
познава с тяхната начална славистична 
дейност в четвъртата глава от книгата си 
(с. 177—227). 

Герхард Г е з е м а н (1888—1948) след-
ва класическа филология, германистика, 
индология и славистика в Мюнхен, Бер
лин и Кил. Промовира през 1913 г. с из-

16 Вж. Н. W. S c h a l l e r . Aus der 
Geschichte der deutschen Südostforschung: 
Gustav Weigand als Balkanologe. — 
Südosteuropa-Mitteilungen 20. 1980, 2, 
58—71. 

17 Срв. Н. В r ä u e r. Jagid's Archiv 
für slavische Philologie. — ZfslPh 39. 1976, 
1—9; H. W. S c h a l l e r . Die skandi
navische Slavistik und das „Archiv für 
slavische Philologie". — Scando-Slavica 25. 
1979, 105—118. 

18 Срв. напр. J. P i p r e k . Slavische 
Brautwerbungs- und Hochzeitsgebräuche. 
Diss. ^ München, 1913; B. S m a l - S t o -
с k i j . Die ukrainische Substantiventwick
lung. Diss. München, 1915; Р. В u 1 a t. 
Die Schelten aus dem Tierreich im Slavi-
schen. Diss. Zagreb, 1916 и др. 

следване въхру народната поезия19 в Кил, 
след което се насочва по-интензивно към 
славистиката. Предприема учебно пъту-
ване из Сърбия, учител е по немски език 
в I мъжка гимназия, Белград. Интерни-
ран по време на първата световна война, 
след дълго странствуване през Македо
ния, Монтенегро, Албания и Италия успя-
ва да стигне до Швейцария, а след края 
на войната продължава научните си зани
мания при Е. Бернекер в Мюнхен. По не-
гово предложение Г. Геземан посвещава 
своя хабилитационен труд на Ерланген-
ския ръкопис — най-старата сбирка от 
сърбохърватски и няколко български на-
родни песни от 1720—1730 г. — изследване 
и издание на текста20. Това проучване на 
ръкописа (произход, датиране, локализа
ция, графика, текстология, стихосложение) 
и методът на издание получават най-ви-
сока оценка при хабилитацията на автора 
(1920), а и по-късно от други учени, зани-
мавали се по различии поводи с тези на-
родни песни — А. Шмаус, Фр. Валявец, 
Й. Матешич и др. 

Както се вижда от изнесените доку
мента, по избор на Факултетския съвет 
Геземан изнася встъпителната си лекция 
на тема върху сръбската балада за жената 
на Асан Ага, нейните варианта и превода 
й на немски от Гьоте, като разкрива нови 
страни от майсторството на народния певец 
в своя културно-социологичен и литера
турен анализ, направен с ерудиция, ар-
тистичност и с „необикновена сигурност, 
находчивост и яснота" (според рецензента 
Е. Бернекер). Текстът на лекцията е 
публикуван 12 години по-късно (тук с. 
183—202)21. 

Само два семестъра продължава пре-
подавателската му работа в Мюнхенския 
университет, по време на конто води за-
нятия по старобългарски език, по въпро-
си на сърбохърватската народна песен и 
история на сърбохърватската литература. 
През 1922 г. той е поканен и назначен 
като редовен професор в Немския универ
ситет, Прага, на който е и ректор през 
1933—1934 г. Поради непрекъснато вло-
шаващите се условия Геземан преждевре
менно се пеней онира по собствено жела
ние още преди края на войната. В Прага 

19 Regenzauber in Deutschland. Diss. 
Braunschweig, 1913. ( = Selecta Slavica, 
Bd. 8. Neuried, 1983, 543—640). 

2 0 G . , G e z e m a n . Erlangenski ruko-
pis starih srpskohrvatskih narodnih pe-
sama. Sr. Karlovci, 1925, 352 S.+VII II-
lustr. 

21 Der Klaggesang der edlen Frauen des 
Asan-Aga. Zu Goethes Gedächtnis. — Sla
vische Rundschau 4. 1932, 97—114 (=Se-
lecta Slavica, Bd. 4. Neuried, 1981, 411— 
430). 
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остава богатата му библиотека, включва-
ща и единствената по рода си специална 
сбирка (най-добрата от този вид в Средна 
Европа) от 5000 тома избрана балкани-
стична литература, както и готови за печат 
ръкописи: Библиография и монография 
за Гогол, Социология на българския на
род. Последната му научна публикация 
тук е „72 български народни песни" 
(Берлин, 1944 г.) — представени, преве-
дени и великолепно пресъздадени с непод
ражаем поетически усет. 

Още два пъти официално е правено 
предложение за връщането на Г. Геземан 
в Мюнхен — през 1928 г. във връзка със 
замисления Балканистичен институт и 
през 1937 г. след смъртта на Е. Берне-
кер. Дейността на Геземан в Мюнхен дава 
първоначалния тласък за оформянето на 
южнославистичната и балканистична на-
соченост на славянската филология в Ба
вария, развита от самия него блестящо 
през следващите години в Прага. 

Образът на учения-изследовател (срв. 
и посочените по-горе негови трудове в 
Selecta Slavica, т. 1, 4, 8) се допълва от 
този на твореца-художник (Геземан е бил 
действителен член на Съюза на българ-
ските писатели, автор на няколко романа 
и на новели, някои от конто бяха издадени 
посмъртно23 в поредицата Symbolae Sla-
vicae23 от проф. Волфганг Геземан24, ус-

22 G. G e s e m a n n . Germanoslavica: 
„Geschichten aus dem Hinterhalt". Fünf 
balkanische und eine Prager Novelle aus 
dem Nachlaß. Kommentar. Lebensabriß 
und Schriftenverzeichnis, erstellt von Wolf-
gang Gesemann. 130 S. Symbolae Slavi-
cae, Bd. 7. Frankfurt a. M. — Bern-Ciren-
cester: Lang 1979. 

23 В поредицата, издавана от W.. Ge
semann и H. Schaller, са излезли — Bd. 
1: Е. K o s c h m i e d e r u. H. S c h a l 
l e r . Bibliographie zur slavischen Sprach
wissenschaft. Eine Einführung. 1977; 2. 
W. В a u m a n n. Die Repliken im dra
matischen Text. Dargestellt an den „Deut
schen" von Leon Kruczkowski. 1977; 3. 
E . K o s c h m i e d e r . Das Russische. Ein 
Handbuch für Studierende. 1978; 4. W. 
В a u m а г. п. Ästhetisches Urteil und 
russische Tanzkritik. Von Puskin bis.Sal-
tykov-Scedrin. 1978; 5. H. W. . Schaller. 
Das direkte Objekt in verneinten Sätzen 
des Russischen. 1978; 6. G. K r a t z e l . 
Das Thorner Kantional von 1587 und seine 
deutschen Vorlagen. 1979; 8. H.-.W. S с h а 1-
l e r . Bibliographie zur russischen Spra
che. 1979; 9. W . S c h w a r z . Drama 
der russischen und tschechischen Avant
garde als szenischer Text. Zur Theorie 
und Praxis des epischen und lyrischen 
Dramas bei VI. Majakovskij und V. Nez-
val. 1980; 10. Cantional Albo Piesni Du-
chowne, Thorn 1587. Nachdruck, hrsg. v. 

пешно продължил творческите традиции 
на бележития си баща. 

G. Kratzel. 1980. 11. W. B a u m a n n . 
Die Zukunftsperspektiven des Fürsten V. 
F. Odoevskij. Literatur, Futurologie und 
Utopie. 1980; 12. H. R o h l i n g . Sla
v i ca— Bibliotheca — Ecclesia orientalis. 
Aufsätze und Rezensionen aus den Jahren 

•1963—1979.1981; 13. H. G e y r . Sprich
wörter und sprichwortnahe Bildungen 
im dreisprachigen Petersburger Lexikon 
von 1731. 1981; 14. R. E r g e t о w s k i. 
Universitätsbibliotheken und Bibliotheken 
der Akademie der Wissenschaften in Po
len. Abriß der Geschichte. 1982; 15. H. 
W. S c h a l l e r . Bibliographie der Bib
liographien zur slavischen Sprachwissen
schaft. 1982; 16. K. D i v i s. Kommuni
kative Strukturen im tschechischen Drama 
der 60er Jahre. 1983; 17. H. R o h l i n g . 
Drei Bulgaro-Germanica. 1983; 18. Gh. 
G 1 a t z. Analyse der Personendarstellung 
B. Stankovics. 1983. 

24 Промовира (1956) и се хабилитира 
(1970) в Мюнхен, от 1973 редовен профе-
сор по славянска филология в Саарбрю-
кен (литературоведска катедра). Сри. пуб-
ликациите му: Die Romankunst Ivan Va-
zovs. Epische Studien. München 1966; 
Die Entdeckung der unteren Volksschi
chten durch die russische Literatur. Zur 
Dialektik eines literarischen Motivs von 
Kantemir bis Belinskij. Wiesbaden 1972; 
Die Bulgarischen Faustübertragungen. — 
WS1 5. 1960, 277—291; Ivan Vazov.— 
Lexikon der Weltliteratur im 20. Jahrhun
dert, 2. Freiburg i. Br. 1961, 1182— 
1183; Nietzsches Verhältnis zu Dostoev-
skij auf dem europäischen Hintergrund 
der 80er Jahre. — WS1 6. 1961, 129—156; 
„Altväterliche Bulgaren". Bemerkungen, zur 
Geburt der bulgarischen Volkserzählung. — 
Opera Slavica, 4. Beiträge zum 5. Inter
nationalen Slavistenkongreß. Göttingen, 1963, 
489—507; Der „Russische Gott". — WS1 
9. 1964, 407—425; 10. 1965, 99—102; Zur 
publizistischen Polemik Dostoevskijs· Ein 
Streiflicht. — WS1 10. 1965, 400—406; Die 
Brüder Miladinov. Zum Ringen um ihr 
hundertjähriges Erbe. — Bulgarische Jahr
bücher 1 (1968), .377—384; Bulgarische 
Literatur. — Die Weltliteratur. Biographi
sches, literaturhistorisches und bibliogra
phisches Lexikon in Übersichten und Sprich
wörtern. Wien, 1968 ff., 85—89; Zur 
Rezeption der Eisenbahn durch die rus
sische Literatur. — Slavistische Studien zum 
6. Intern. Slavistenkongreß. München, 1963, 
349—371; Ist eine Formalisierung sprachli
cher Kunstwerke möglich und erforder
lich? -— WS1 21. 1976, 53—67; Zum Stel
lenwert der slavischen Versionen des Vater -
Sohn-Kampf.-Motivs in der Heldendichtung. 
— Anz sl Ph 9. 1977, 59—75; Baj Ga-
nju und die anderen. Eine komparativ-
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Южнославянската филология се ут-
върждава като нова спепналност във во-
дещия баварски университет и с дейността 
на Алфонс Ма р г у л и е с (1897—1928). 
Роден в Прага, той следва там германисти
ка, славистика и сравнително езикозна-
ние в Немския университет при Р. Траут-
ман, Фр. Спина, а в Чешкия университет 
слуша лекции при Фринта, Мурко, Пас-
трнек, Поливка и Зубати. През летния 
семестър на 1921 г. следва при Г. Гезе-
ман и А. Хайзенберг в Мюнхен и продъл-
жава заниманията си в Кьонигсберг при 
П. Рост, Г. Бергщресер и Р. Траутман, 
при когото промовира (1922) в областта 
на славянската и балтийската филология 
с изследването „Die Verba reflexiva in 
den slavischen Sprachen" (публикувано в 
допълнена форма през 1924 г.). През 
следващите години Маргулиес задълбоча-
ва знанията си в посочените по-горе обла
сти, към конто се добавя и византология-
та, и представя през 1926 г. хабилнта-

typologische Studie. — Referate und Beit
räge zum VIII . Intern. Slavistenkongreß. 
München, 1978, 49—75; Slavistische Li
teraturwissenschaft. — Osteuropa 30. 1980, 
861—872; Tekstualno-lingvisticni nablju-
denija värhu lirikata na Hristo Botev. — 
Bälgarski ezik 1981. 1, 30—35; Zur bul
garischen Wiedergeburt. Diachronie, Syn-
chronie, Dynamik. — 1300 Jahre Bulga
rien. Bulgarische Sammlung. 2. Neuried 
1981, 191—210; Zur Rezeptionsproblema
tik „Baj Ganjus". — Bulgarische Sprache, 
Literatur und Geschichte. Neuried, 1980, 
189—202 (^Bulgarische Sammlung, 1); 
Zur literarischen Diatopik von „Heim
weh". Vasilij Trediakovskij und Konstan
tin Miladinov. —Festschrift für Z. Kon-
stantinovic. Heidelberg, 1981, 369—378; 
Vera Mutafcievas Roman 'Belote zu zweit'. 
— Die slavischen Sprachen, Bd. 2. Salz
burg, 1982, 11—15; Emil Georgiev. — 
Südostforschungen, 41. 1982, 355—356; Lev 
Tolstoj als „Narrativer Theologe". — Fest
schrift für W. Flettenbauer. Freiburg i. 
Br., 1982, 19—28; Isaakiaden. Vaculiks 
Axt in Händen deutscher Väter. — WS1 
28. 1983, 24—37; Seelenfänger bei Maksim 
Gor'kij und Ivan Klima. Ein komparati
ves Theatermotiv. — WS1 28. 1983, 372— 
391; Vergleichende Analyse der Origina
lität des Kievo-Pecersker Paterikons.— Sla
vistische Beiträge zum IX. Intern. Slavis
tenkongreß. München, 1983, 129—142; 
Barock: onomaoder semasiologisch? — Fest
schrift für N. Pribic zum 70. Geburts
tag. Neuried, 1983, 125—138 и др. (Съ) 
редактор на: Bulgarische Jahrbücher (от 
1968), Symbolae Slavicae (от 1977), Se-
lecta Slavica (от 1979), Bulgarische Samm
lung (от 1980), Die Welt der Slaven 
и др. 

ционния си труд върху Супрасълския 
сборник (Der altkirchenslavische Codex 
Suprasliensis. Heidelber 1927, S. 268), 
получил висока оценка в рецензиите на 
Е. Бернекер, А. Хайзенберг и К. Фослер. 

Маргулиес се заема с най-обширния, 
най-труден и малко изследван до този 
момент старобългарски паметник, за ча
сти от който сам открива неизвестни 
гръцки образии, с което за 5/6 от старо-
българския текст гръцките съответствия 
стават достъпни и проучването на пре-
водаческата техника се поставя на си-
гурни основи. Разгледани са обстойно 
фонетичните, морфологичните, лексикал-
иите и синтактичните особености на па-
метника. Изяснявайки важния въпрос за 
неговия произход, Маргулиес установя-
ва наличието на различии езикови слое-
ве в него и уточнява мястото му сред оста-
налите старобългарски паметници. В по-
голямата си част изводите му по тези 
въпроси са съвсем нови и оригиналки, син-
тезирано представени от самия него по 
сл.едния начин: „Оригиналните преводи 
от Супрасълския сборник са възникнали 
в първата половина на IX век, в няколко 
групи с ясно вариращ езиков характер, 
писани са на глаголица от българи. На-
правеиите от различии ръце преписи са 
били обедннени в един сборник от един 
редактор, който също е бил българин. 
В дошлия до нас вид Супр. сб. е препи-
сан около 1010 г. от някон си оетъко в 
западния край на Източна България — 
южните склонове на Стара планина, ня-
къде около Панагюрище" (пос. съч. от 
1927, с. 246—247). Със сигурност той 
установява и следните особености на Супр. 
сб.: 1. Сборникът не е превод на едно 
гръцко произведение, а съчетание от раз
личии преводи на гръцки текстове; 2. Хо-
милетичната част се отличава по език 
от мартироложката — първата представя 
по-буквално следване на образците, а 
втората е направена с по-голяма прево-
даческа свобода; 3. Сборникът е възник-
нал в края на старобългарския период; 
4. Диалектът на преписвача — три раз
личии ръце — е гогоизточнобългарски. 

Темата на неговия хабнлитационен до
клад гласи: „Движения за езиково и дър-
жавно единение сред южните славяни", 
а встъпителната му лекция е върху „Бъл
гария и Византия в техните културни 
взаимоотношения" (пълният текст е по-
местен тук на с. 209—225). Проследява се 
византийского културно влияние в обла
стта на книжовността и първите преводи 
на богослужебна, историографска и апо-
крифна литература, в сферата на строи-
телството, архитектурата и живописта, 
на езика, в областта на правото, нравите 
и обичаите. 

Както разбираме от по-нататъшната 
информация на Шал ер, в продължилата 
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само 3 години до преждевременната му 
смърт дейност като частей доцент Маргу-
лиес чете лекции главно по езиковедски 
въпроси: старобългарски език, чешки език, 
сръбска историческа граматика, славян-
ска палеография, словенски език, а също 
и по южнославянски литератури и ру-
ска литература. Узнаваме, че в акаде-
мичния си доклад от 1927 г. Маргулиес 
разглежда развитието на южнославяи-
ските култури. В друг свой принос той 
се спира на най-важните черти на южно-
славянското диалектно членение (AslPh-
1926 г.), завършено според него вече през 
XIV в. и „застинало" в по-нататъшния си 
развой след османското нашествие на 
Балканския полуостров. Той смята, че 
решаващо значение за определянего на 
една диалектна облает имат не истори-
ческите, а езиковите критерии. С основание 
той подчертава единството и общите бал
кански особености на македонските и бъл-
гарските диалекти. 

Именно на Маргулиес след Г. Геземан 
се удава в по-широк аспект целенасочено-
то занимание с южнославянските езици 
и литератури както в педагогическата, 
така и в изеледователската облает, с което 
се утвърждава новата насока в слависти-
ката на Мюнхенския университет. 

В последната глава „По-нататъшно раз
витие на славянската филология в Бава
рия" (с. 228—237) се проследяват усилия-
та на отделни учени за откриване на нови 
славнстичникатедри.По-благоприятни усло
вия за това възникват след края на война-
та. Обстановката от по-ново време е очер-
тана от Шалер по следния начин. 

Наследникът на Бернекер от 1939 г. 
Ервин К о ш м и д е р (1895—1977) реа-
лизира нов план за разширяване на сла-
вистичния семинар в Славистичен инсти
тут. През 1946 г. се открива втора про-
фесура в Мюнхен за Паул Д и л с (1882— 
1963), конто от 1911 г. до края на войната 
преподава във Вроцлав. Иегов наследник 
е Алоис Ш м а у с (1901—1970), от 1964 г. 
представител на балканистиката в Мюн
хенския университет, известен преди всич-
ко с изеледванията си върху южнославян
ските литератури и фолклор. От 1969 г. 
тук е Й. X о л т х у з е н (дошъл от Бо-
хум), по-късно — X. К у н с т м а н (от 
1971 г., понастоящем вече в пенсия) и 
Й. Ш р е н к, след като До 1973 г. ка-

тедрата на А. Шмаус епоета от X. Б и р н-
б а у м (Лос Анжелос, САШ). 

Опити за откриване на славистика в 
Ерланген се правят още преди войната, 
но лекции тук се четат едва в периода 
1946—1948 г, от Герхард Д и т р и х . 
След отиването му в Мюнстер негов на
следник става Йозеф Х а н (1949—1951), 
а през 1952 г. от Мюнхен идва Вилхелм 
Л е т е в б а у е р като извънреден и ре-
довен (1958) професор, който през 1956 г. 
оглавява новооснования институт във Фрай
бург, ислед като оставя като свой замест-
ник Йозеф Ш ю ц (хабилитирал се преди 
това в Мюнхен). 

Във Вюрцбург от 1947 г. до 1960 г. 
лекции по руска литература чете дирек-
торът на университетската библиотека Ге
орг Зигмунд К е л е р . Пръв професор-
славист тук е й . Х о л т х у з е н (1958— 
1965), а от 1967 г. институтът се ръководи 
от Рудолф А й ц е т м ю л е р . 

В новооснования университет в Регенс-
бург се открива специалност славянска 
филология през 1967—1968 г. с две ка-
тедри под ръководството на Карл-Хайнц 
П о л о к (след хабилитация в Гьотин-
ген), заместен през 1976 г. от Клаус 
Т р о с т (след хабилитация във Вюрцбург) 
и Ервин В е д е л (след хабилитация в 
Мюнхен). 

В открития през есента на 1978 г. 
университет в Пасау се четат курсове по 
руски език в рамките на Езиковия цен-
тър за студента от юридическия и иконо-
мическия факултет. От 1975 г. в Катедра-
та по общо езикознание на университета 
в Байройт се четат лекции по славянско 
езикознание, а от 1980 г. тук, както и в 
Аугсбург, се водят и курсове по руски 
език. В Бамберг се предвижда открива-
нето на специалност славянска филоло
гия, особено с оглед на западнославян-
ските езици и литератури, както и курсо
ве по сърбохърватски и руски език. 

Интересного, увлекателно и богато до-
кументирано изложение на Хелмут Ша
лер ни обогатява с разтварянето на още 
една неизвестна, съдържателна и съще-
свена страница от трудния, но възходяш, 
път на немската славистика в Бавария. 
За приятното и ползотворно впечатление, 
което читателят получава от цялата по-
редица, високо признание заслужава и 
отличното полиграфично оформление и 
изпълнение на издателя Hieronymus. 
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