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100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА 
А. М. СЕЛИШЧЕВ (1886—1942) 

След Великата Окто.чврийска социалистически 
революция интересьт на руските и съветскиге 
учени към България се засилва, за да се стиг-
не след Девеги септември до най-близко сътруд-
ничество между българските и съветските науч-
ни работници. В областта на българистиката 
сред руските филолози от първата половина на 
XX век най-силно се откроява научното дело на 
свеговноизвестния славист —■ член-кореспон-
дента на АН на СССР и на БАН Афанасий Мат
веевич Селишчев. 

Роден на 23. I. 1886 г. в селцето Волово, 
Орловска облает, в семейството на беден селя
нин, А. М. Селишчев учи в Казанския универ
ситет. Неговиге способности биват навреме 
забелязани и след дипломирането (1911) за 
Селишчев се отварят широка вратите на универ
ситета — той става преподавател в него. По-
късно (1918—1920) работи в Иркугския универ
ситет, а през 1920 г. Селишчев отново е в 
Казанския университет, но вече като професор. 
На следващата година ученият се премества в 
Москва, кьдето продължава своето крупно на
учно дело в Московский университет— до ран-
ната си смърт на 6. X I I . 1942 г. 

Без да се спираме подробно, само ще изтък-
нем, че трудовете на проф. Селишчев в областта 
на историята на руския език, руската диалекто
логия и ономастика са важен етап в развитнето 
на съветската наука: „Диалектологический 
очерк Сибири" (1921), „Русские говоры Казан
ского края" (1927), „Язык революционной эпо
хи" (1928), „Происхождение русских фамилий, 
личных имен и прозвищ" (1948) и др. 

В областта на славянското езикознание име-
то на учения се свързва с неговиге значигелни 
йзеледванин в западнослазянските литератури 
и езици, на източнославянските и южнославян-
ските езици. С монографията „Введение в срав
нительную грамматику славянских языков" 
(1914) А. М. Селишчев е първият руски автор 
на обобщаващ труд в тази славистична дисцип
лина. Бьлгарският език е представен н а с . 24— 
34, като на с. 24 се чете: „ . . . в самых общих 
чертах границы болгарской территории: На се
вере— Дунай от Тимока до Черного моря, на 
востоке— Черное море, на юге— очень из
вилистая линия от окрестностей Константино
поля к Чорлу, к Узуну-Копрю, к нижнему тече-
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нию Марицы, к Драме, Сересу, Солуну. В яеко 
торых местах эта линия спускается к морю От 
Салуна она идет по северным берегам Солунско-
го залива, направляется к западу, к области 
Костура, оттуда поднимается к северозападу, к 
Охридскому, к Дебру . . . Беспристрастное ис
следование имеющихся диалектологических дан
ных свидетельствует о том, что северная часть 
Македонии (округа Тетовский, Скопский, Кра-
товский) по своим говорам должна быть отнесе
на к языковой области болгарской. Последней 
же принадлежат и говоры на восток от линии — 
Вранья, Пирот, Белоградчик, нижнее течение 
Тимока до Дуная ." (Приблизително така са 
очертани границите на българския език и в ста-
тията му „Болгарский язык", написана за „Боль
шая советская энциклопедия".) В своя труд ав
торът прави класификация на славяпските ези
ци и разглежда накратко тяхната фонетика и 
морфология. Друг πυ-забележителен труд в та
зи облает е „Славянское языкознание" (1941). 

Изследователите на делото на Селишчев раз
делят нсговия творчески път на три периода — 
казански, сибирски и московски (според место-
работата му). И през трите периода— от 1912 
до 1942 г. — обичта на големия учен-
славист към българския език не секва: 44 сту
дии и статии от всичко 110 публикувани научни 
труда на А. М. Селишчев са посветенн на бъл
гаристиката. 

Съдбоносна за младия ученее оказва 1914г., 
когато той заминава през лятната вакан-
ция за първи и единствен път в научна коман
дировка за България и областта Северна Маке
дония. Там прекарва само два месеца и поло
вина, проучваики местните говори и писмените 
паметници, свързани с тях. ia това кратко вре-
ме изключително работоспособнияг и талантлив 
учен събира толкова богат и огромен материал, 
че е трудно да си представим как е успял да 
направи тоаа. Диалектните записи биват обра-
ботвани близо три десетилетия. Освен това по 
време на научната експедиция той завързва с 
местните хора познанства, конто продължават 
с оживена кореспонденция 

През 1918 г. бива напечатана в Казан дисер-
тацията на Селишчев „Очерки по македонской 
диалектологии" (284 с ) , в която авторът раз
глежда фонетичните особености на Долни По· 
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„,το взема за изходна база българския текст 
л0Г

известния паметник от XVIII в. „Данилов 
„етирисзичник" на ■ 

Другите изследвания на видния палеосла-
Полог и его бол-

кедопские коди-
„ „ рзиковед, като напр. „1. 

Ä население" (1929), „Ма raPCvvt^XVIH в." (1933) и още много дру 
КИ Λ ν 1 - „—-, ,.,» - . . fo.-л™. точна и ясна представа за българската 

подностна принадлежност на изследваното 
ление. Трудът „Славянское население в Ал-

1!ас!.и" (1931) има голямо значение за топони-
ията на Южна Албания, а така също и зэ 
тооията на българския език. Със своите из-

"ледвания А. М. Селишчев изпъква като един 
от най-видните язследователи на българската 
исгорическа диалектология, на съвременните 
бъчгарски диалекти, на историята на българ
ския език, на етнографията, културата и исго-
»ията на българското население от югозапад-
„ите краита . 

Други по-забележителни творби на А. М. 
Селишчев са: „Абагар" (Slavia, VI I I , вып. 2), 
Семья Д . Миладинова" (Македонски преглед, 

V кн. 3) и др. Специално внимание заслужава 
из'следването ,.Днешната югозападна граница 
на българската говорна облает" (Македонски 
преглед, VI, кн. 1), в коего обективко и с науч
на добросъвестност е очертано българското ези-
ково землище: Добруджа, Мизия, Тракия, Од-
ринско, Македония1. Освен това ученият от-
кликва с рецензии на бьлгарски книги от Б . Ан
гелов, Й. Иванов и др. , пише статии за „Боль
шая советская энциклопедия" и „Энциклопеди
ческий словарь", посветени на Хр. Ботев, Ив. 
Вазов, Н . Райнов, Г. Райчев, И. Д . Шишманов 
и Др. 

През 1951/52 г. посмъртно бива публику-
ван в два тома трудът на А. М. Селишчев „Ста
рославянский язык". В първия том се разглеж-
да началото на славянската и българската пис-
меност и фонетиката на старобългарския език 
в исторически и синхронен план. Оригинален е 
преди всичко разделът „Интонация. Акцент". 
Във втирия том са дадени текстове от старобъл-
гарски езикови паметници и очерк на старобъл-

гарската морфология. Ръководство-ю на Се
лишчев се нарежда между най-добрите и ориги
налки творби в старобьлгаристиката2, особено 
богато на данни от историята на българския 
език и съвременната българска диалектология. 
Оригинално е и разглеждането на словообразу-
ването с помощта на суфиксите, подкрепено от 
обилен етимологичен материал. В очерка бога
то е представен и самостоятелно е интерпрети-
ран материал от праславянски и други индоев
ропейски езици. А. М. Селишчев изтъква: „Ис
торическое же изучение болгарского языка об
наруживает все главные черты звукового и .мор
фологического состава языка кирилло-мефодиев-
ских переводов."3 Авторът подчертава, чс езикът 
на българските славяни най-рапо от всички 
други славянски езици бил засвидетелстиуван 
писмено през 863 г. от братята Кирил и Ме-
тодий. „Теперь не подлежит сомнению, что эле
менты языка кирилло-мефодиевских переводов 
принадлежали языку славян, находившихся на 
юге-востоке Македонии и в других областях 
востока и юга полуострова — славян болгар
ских."4 Също така А. М. Селишчев стой на по-
зицииге на А. А. Шахматов и други руски уче-
ни, конто защищават тезата, че „в основу язы
ка древнерусской письменности был положен 
язык старославянских, древнеболгарских руко
писей"5. 

За своите големи заслуги към българската 
история и лингвистична наука проф. Селишчев 
бива удостен през 1930 г. със званието член-
кореспокдент на БАН и почетен член на Маке-
донския научен институт в София. 

А. М. Селишчев считал, че всеки ден, все-
ки час, всяка минута от живота му трябва да 
принадлежат на любимата наука — славяно-
знанието', на която той служи честно, обектив-
но и предано. 

1 С е л и щ е в, А. М. 
М., 1968, с. 580. 

Избранные труды. 

2 М и р ч е в, К. А. М. Селишчев (1886— 
1942). — Български език, 1972, кн. 6, с. 575. 

3 С е л и щ е в. А. М. Избранные труды.. . , 
с. 22. 

4 Пак там, с. 23. 
6 Пак там, с. 26. 
• Пак там, с. 11. 
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