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В средата на 1987 г. в Марбург, ФРГ, се състоя 
Петият симпозиум по българистика.организиран 
от Дружеството за изследване на Югоизточна 
Европа, Мюнхен, и Центьра за българистика 
при БАН. За участницнте бнблнотеката към 
университета „Филипс" иИнститутът за славян-
ска филология бяха приготвили един специален 
подарък — книга та сборник „Началото на 
славянските букви. За старобългарската лите
ратура в Марбург". 

На иезапознатия читател подобно заглавие 
може да се стори странно, тъй като не е известно 
каква може да бъде връзката тъкмо на този 
град със старобългарската литература. Съста-
вителнте на сборника обаче успяват да ни пока-
жат, че в университетската библиотека, както 
и в още 14 библиотеки в града се пази наистина 
голямо богатство. И най-интересното е, че най-
старите паметннци, свързани с историята на 
славянската култура, конто се съхраняват в 
Марбург, са още от втората половина на XVI век. 
Това са глаголически отлечатъци, чрез конто, 
както се посочва в увода, всъщност се прави 
връзка между делото на Кирил и Методий и 
литературата на Реформацията в Германия — 
една тема, която в последните години се подема 
от ред западногермански учени. Така че Мар
бург може да серазглеждакато немного познат 
център, в който е съхранена богата книжнина, 
свързана със старобългарската литература,коя
то непрекъснато се увеличава. 

Сборникът се състои от две части. В първата 
са включени три малки студии по различии 
темя, свързани с развитието на старобългаристи-
ката. В тях се изясняват както филологически, 
така и исторически въпроси. Втората част 
представя каталог на старобългарската книж
нина и литературата за Кирил и Методий, 
съхранявани в марбургските библиотеки. 

Първата студия, „Писмеността на славяните. 
Бележкн за глаголицата", с която се открива 
изданието, е от проф. Х.-Б. Хардер. Макар да 
включва в заглавието си думата „бележки", 
авторът сн иоставя за цел прети всичко да 
проследи историята на азбуката от нейното 
създаване до периода на Реформацията, т. е. 

в продължение на няколко века. В началото се 
задава големият въпрос, какво изобщо налага 
да бъде изградена специална азбука за славя
ните, но той не намира нзчерпателен отговор 
Вниманието на автора е насочено преди всичко 
къ.м съдбата на глаголицата в Хърватско, както 
и в Чехия по времето на Карл IV. Проследява се 
конкуренцията с кирилицата, изясняват се 
историческите условия, конто поддържат про-
дължителния живот на глаголицата. Стойността 
на студията е, чесъбира направенитемногоброй-
ни изеледзания в тази облает, като ги свързва 
по убедителен начин в стройно изложение. 

Втората студия на проф. X. Шалер носи 
заглавие „Развитието на старобългаристиката 
в Германия". Авторът започва своя преглед с 
делото на А. Шлайхер, след коего се спира и на 
А. Лескин, Е. Бернекер, П. Днлс, К.-Х. Манер, 
за да завърши със съетоянието на проучванията 
в тази облает след Втората световна война — 
Р. Айцетмюлер и X. X. Билфелд. Вниманието е 
насочено към два основни проблема — първияг, 
чисто терминологичен, по какъв начин различ-
ните учени назовават първяя славянски книжо-
вен език и какви са мотивите за избора им, и 
вторият — какви дялове от науката за старо-
българския език се разглеждат в съчиненията на 
учени те. 

Описанието съдържа ценни сведения, конто 
не са познатн детайлно на славистите. Може да 
се съжалява обаче, че в хода на своето изложе
ние авторът променя подхода си. Докато в 
началото е нзчерпателен, постепенно изложе
ние™ му придобива по-конспективен вид. 

Третата студия на X. Гьодеке е на тема „Към 
Кирило-Методиевата идея в писмеността на 
Българското възраждане". Всъщност тя, както 
пише авторът, трябва да се разглежда като 
преход към втората част на сборника, в конто е 
поместен целият каталог по старобългаристнка 
в Марбург. Под „Кирнло-Мегодиева идея" авто
рът разбнра предн всичко култа към братята 
и тяхното дело, който се развива в България в 
периода на Възраждането. Във връзка с това 
седава оценкана делото на Паисий, В. Априлов, 
М. Дринов, В. Друмев, Ив. Богоров, Н. Геров, 
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Потев Л. Каравелов, Р. Жинзифов. В 
Хр· „птото от тях се търси специфичннят 
пост"Г1^о к о й т о Всеки книжовник поотделно се 
"аЧ"е'от Кирило-Методиевата традиция. В сту-
влИЯ

 е 0бръща внимание и на чествуването на 
ДИЯ иика на Кирил и Методий, и на изписването 
пра3браз'ите им в българските икони. На нем-
н а а ч и та тел се предлагат редица непознати 
ί.ΚΗ.ΤΗ конто имат за цел, както се отбелязва 
те в' началото, да предизвикат и задълбочат 

°Р овИЯ интерес към тематиката. В студията са 
опуснати обаченякои дребни фактически греш

ки, конто смущават. 
Втората част на сборника е по-обемна. В нея 
включен споменатият подборен каталог, 

обхващащ 620 заглавия. Изданията са разпре-
яелени тематично в шест части — списъци на 
старобългарски ръкописи, каталози, библио
графии, енциклопедии; извори и коментари, 
христоматии; речници; наръчници, граматики; 
литература за Кирил и Методий; секундарна 
литература за език, история и култура. 

Онова, което правн най-голямо впечатление, 
е че в марбургските библиотеки може да се 
намерят всички публикувани старобългарски 
паметници, при това винаги във всички въз-

можни издания. Това показва, че в библиотеч
ного дело на града отдавна е сгществувал инте
рес към тематиката, койтозаслужава признание. 
Този факт се потвърждава и от встъпителните 
думи на съставителя на каталога X. Гьодеке. 

Съставянето на каталога е особено ценно, 
защото в него са включени книги, пръснати из 
различии библиотеки на града — не само в 
университета, но и в други научни центрове. 
Така читателят има събрани на едно място 
всички издания, свързани тематично. Чрез 
публикуването на каталога обаче се постига 
и още една цел. Той служи за засилването на 
интереса към старобългаристиката не само в 
Марбург, а и изобщо във ФРГ, страна с тра
диции в тази облает. 

Заслужава оценка и още един отраден факт. 
Целият сборник е богато илюстриран. От една 
страна — с редица ыиниатюри от Болонския 
псалтир. От друга обаче — и с факсимилета от 
различии документа, от книги, включени в 
каталога. По такъв начин цялото издание 
придобива много стилен външен вид и действи-
телно може да допринесе за привличане на нови 
специалиста към интересните теми на старо
българистиката. 
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