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Сред сравнително неотдавна публикуваните 
издания с научна тематика несъмнен интерес 
представлява сборникът, посветен на известния 
учен-славист Николас Ван Вейк. 

Той привлича вниманието с това, че като 
цяло представлява един опит за доста обхватна 
и обективна преценка на научните постижения 
на Ван Вейк, като същевременно хвърля свет
лина и върху чисто човешките качества на 
неговата личност. Начало на сборника се явява 
до известна степей лакоиичното въведение, 
написано от Ф. Б. Кайпер, в което авторът се 
спира преди всичко на откриването през 1913 г. 
на катедрата по балто-славянски езици в Лай-
денския университет, където преподава Нико
лас Ван Вейк. В стремежа си да даде най-пълна 
представа за това, колко необичаен и дори 
революционен е този акт за времето си, Кайпер 
го характеризира като своеобразна „аномалия" 
и като доказателстсо прави кратък исторически 
преглед на филологическою обучение в Лайден-
ския университет до този момент. Той отбелязва, 
че от неговото основаване през 1575 г. изучава-
нето на езици в него се свежда почти изцяло до 
превода и тълкуването на древни текстове 
(предимно латински, старогръцки, древноеврей-
ски, арабски и сирийски, а от 1837до 1865 г. 
и санскритски). 

Втората част на статията е посветена изцяло 
на личните спомени на автора, конто се базират 
на преки впечатления за научната и преподава-
телска дейност на Ван Вейк във въпросната 
катедра. Кайпер се спира на пристрастие·!о му 
към руската класическа литература, с която 
студентите се запознават за първи път чрез 
неговнте лекции, на любовта му към музиката 
и на всички качества, конто го характеризират 
като надарен учен и отзивчив човек. В това 
отношение следващата статия силно се доближа-
ва до тази, като същевременно я допълва и 
обогатява. Неин автор е Тон Ван ден Баар, 
който и е дал заглавие: „Николас Ван Вейк: 
човекът и неговото дело". Тон Ван ден Баар 
анализира твърде подробно житейския път на 

Ван Вейк, като го разделя условно на два основ-
ни периода: от раждането му (1880 г.) до 1913 г. 
когато той става професор в катедрата по балто'-
славянски езици, и неговчта дейност след това. 

Конкретно на научните изследвания на 
Николас Ван Вейк е посветена статията на 
И. Гоосенс, носеща заглавието „Холандската 
диалектология и холандската историческа гра-
матика в трудовете на Н. Ван Вейк". И тук 
авторът набелязва два периода в проучванията 
на Ван Вейк върху тези предмети, като сыцо 
приема за граница 1913 година. Начало на 
първия период е издаването на училищна гра-
матика на холандския език през 1906 г., в 
която Нихолас Ван Вейк за първи път включва 
дефиниция на понятието „диалект", както и 
опростена. схема на диалектното деление в 
Холандия Ван Вейк се спира отново на тази 
тема в статията си „De studie van Nederlandse 
dialekteT" („Студия за холандските диалекта"), 
която публикува през 1907 г. в първия брой на 
периодичното издание De Nieuwe Taalgids. 
Тази статия известява значението на диалекто-
логията при изучаването на даден език (в 
случая холандския) въз основа на проучванията, 
конто съществуват до този момент. По-късно и в 
следващите броеве на същото периодично изда
ние се появява систематично изложение на 
основните схващания на големия учен в областта 
на диалектологията. Така например през 1911 г. 
Ван Вейк за първи път разглежда диалектите 
в Средна Холандия в статията си „Over de 
betekenis van Middelnederlandse handschriften 
voor de studie van dialekten" („Значението на 
среднохоландските ръкописи за изучаването на 
диалектите"). В тази статия той прави преглед 
на голям брой ръкописи и на базата на няколко 
псалми, взети от четири бревиарии, изгражда 
твърде интересно историко-диалектологическо 
изследване. Самият той обаче прави уговорката, 
че твърде големият брой ръкописи, както и 
усложнената смесица от оригинали и преписи 
създават известна неяснота и разводненост. 
Поради това в своята по-късна публикация 
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ейк като „Taalvergelijking en moderne 
Ва" k, | ,unde" („Лингвистичните съпоставки и 
di .,Рината диалектология"), 1923 г., а също 
съВК.п desideratum der taalgeografie" („Поже-
" ,е за лингвистичната география"), 1931 г., 
Л3 пито той прави сбществено достояние проуч-
В К 1ята си върху някои специфични проблеми 
ВаН'славянската диалектология. След това 
Т сенс се спира на научния принос на Николас 
R н Вейк по отношение на проблемите на исто-
ическата граматика, конто той нарича „фоно-

Логична фаза" в изследванията му. Тази форму
лировка според самия автор може да бъде 
пояснена с факта, че Ван Вейк се занимава 
поедимно с историческата фонетика, а още по
точно с вокалната система. Особен интерес 
представляват паралелите между холандския 
и славянските езици, конто се изразяват пре-
димно в съпоставки между славянския кванти-
тет и ударенията в холандския език. По-значи-
телни негови произведения в тази облает се 
явяват студията „De umlaut van a in Ripua-
r j e s en Salies — Frankiese dialekten van 
Belgie en Nederiand" („Умлаутът в Рипуарските 
и Салик — Франкските диалекти в Белгия и 
Холандия"), 1914 г. и изеледването „Zooge-
naamde d-epenthesis" („Така наречената d-епен-
теза"), 1907 г. 

Следващата статия в сборника е от Б. М. 
Грун и носи заглавието „Разработките на Ни
колас Ван Вейк върху фонологията". В нея 
авторът прави подробна характеристика на един 
от най-значителните научни трудове на Ван 
Вейк „Phonologie. Een hoofdstuk uit de struc-
turele taalwetenschap" („Фонология. Извадкн 
върху структуралната лингвистика"), 1939 г. 
Той отбелязва, че това е първото изследване 
по фонология, появило се няколко месеца преди 
книгата на Н. С. Трубецкой „Grundzflge der 
Phonologie", която представлява обобщение 
на всичко писано по този въпрос До края на 
30-те години. Прави обаче уговорката, че публи-
куването на труда на холандски език доста 
стеснява обсега на неговото разространение. 
Грун се спира доста обстоятелствено върху 
съдържанието на самото изследване, като прави 
някои твърде интересни съпоставки с постиже-
нията на други изтъкнати учени, работили в 
тази насока, като Ян Бодуен де Куртене, 
Ф. де Сосюр, Н. С. Трубецкой и Р. Якобсон. 
Авторът споменава освен това и значението на 
големия брой статии, в конто Ван Вейк раз-
глежда сравнителната фонология на славянски
те, балтийските и германските езици. 

Анализ на лингвистичните трудове на Ни
колас Ван Вейк съдържа и статията на Жан 
пол Хинрикс, озаглавена „Лингвист-литерату
ровед". Авторът започва с това, че световната 
слава на Ван Вейк като славист се базира пре-
Димно на неговите лингвистични изеледвания, 
Докато тези, конто се отнасят до славянската 

литература са по-малко известии. Той отбеляз
ва, че с изключение на една статия от 1917 г., 
посветена на Мицкевич, всички други, написани 
от него, се отнасят до руската литература, към 
която той изпитва голям интерес. Според Ван 
Вейк към руската литература трябва да се 
подхожда като към огледало на духовния живот 
и историческото минало на самата Русия. 
Това, което най-вече го привлича, е руската 
душевност и психология. Като изхожда от 
убеждението, че Русия напълно се различава 
от Западна Европа, той си поставя за цел да 
запознае холандците с руския манталитет. 
Ван Вейк пише за Достоевски и Пушкин, 
както и за речта на Тургенев „Хамлет и Дон 
Кихот", във връзка с която изказва мнението, 
че руската литература предлага много типажи, 
конто се доближават до Хамлет, като Онегин, 
Печорин, Рудин, Обломов. Според него целият 
свят на Чехов е „болница, пълна с Хамлетовци". 
Отношеннето му към руската класическа лите
ратура е ясно отразено в неговото изказване: 
„Как може човек да разбере така наречената 
широка руска душа например по-добре, от-
колкото като се запознае с духовния мир на 
тримата братя Карамазови?" По-нататък Жан 
Пол Хинрикс отбелязва като най-значителни 
в тази облает статиите „Hoofdmomenten der 
Russiese letterkunde" („Най-високите постиже
ния на руската литература"), 1919 г. и „Gees-
tlik leven en letterkunde in Rusland gedurende 
de negentiende eeuw" („Духовният живот и 
литературата в Русия през XIX век"), 1920 г. 
Един от основните изводи, конто прави авторът, 
е, че възгледите на Ван Вейк са определено 
повлияни от „Дневник на писателя" на Достоев
ски. Почти същия проблем, макар и разгледан 
в друг аспект, третира и статията на Марк 
Янсен „Русия е и ще си остане загадка за нас." 
Николас Ван Вейк за Русия и Източна Евро
па". Авторът изброява по години посещенията 
на известния учен в Русия, Полша и Чехосло
вакия. Той също се спира на интереса му към 
руската литература като към най-важния из-
точник за проучване на руския характер и 
също отбелязва неговия пиетет към творбите на 
Достоевски. Самият автор проявява някои ре-
зерви, като споделя мнението, че големите 
писатели често изобразяват нетипични характе-
ри на сънародниците си и че литературата не 
може да се възприема като социология или пси
хология. И тук се отбелязва, че Николас Ван 
Вейк неизменно изразява мисълта, че „Русия 
е по-различна от Европа и руските хора са 
различии от западноевропейците. Руснаците 
като хора са по-благородни и с по-широки души. 
Имат по-високи идеали от нашите." Интересен 
е обаче фактът, че той решително се обявява 
против идеята за панславизъм, като се аргу-
ментира с това, че славянските народи имат 
помежду си повече различия, отколкото допирни 
точки. Марк Янсен приключва наблюденията 
си съе заключението, че отношението на Ни
колас Ван Вейк към Русия и Източна Европа е 
лишено от едностранчивост.тъй като той издига на 
пиедестал „руската душа", но същевременно е в 
съетояние да оцени и холандската уравновесеност. 
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Следващата статия в сборника, която носи 
заглавието „Преглед на „Altpreussische Stu-
dien" от Ван Вейк" е от Фредерик Кортланд. 
Авторът споделя, че съществува двоен повод 
тази статия да бъде написана — от една страна, 
75 годишнината на катедрата по балто-славян-
ски езици, а от друга — 70 годишнината от 
издаването на „Altpreussische Studien" (1918 г.). 
Авторът подхожда към оценката на този труд 
с конкретност, която е най-голямото достоин
ство на този анализ. Той отбелязва, че докато 
по-ранните изследователи спират вниманието си 
върху пруския език преди всичко като върху 
прототип на индоевропейския праезик, Ван 
Вейк, преди да премине към диахронна интер
претация на пруския материал, се концентрира 
върху изграждането на синхронната лингвистич-
на система. След това въведение той представя 
подробно от съвременна гледна точка трети ра
ните лингвистични проблеми, като се спира на 
10 глави от книгата. Подобна обхватност е 
характерна и за статията на Уилиам Р. Федер 
„Църковнославянските ръкописи и текстове в 
трудовете на Николас Ван Вейк". Отбелязва се, 
че още преди да постъпи в катедрата по балто-
славянски езици, Ван Вейк има опит в областта 
на проучването на ръкописи, тъй като работа 
в ръкописния отдел на Кралската библиотека 
в Хага, където преработва Cathalogus codicum 
manuscriptorum Bibliothecae Regiae, Vol. I, 
Libri theologici. Той достига твърде бързо до 
извода, че средновековните ръкописи могат да 
бъдат използувани не само за реконструкция на 
първоначалния текст, но и самостоятелно като 
източници за историческото езикознание и 
диалектологията. Това негово схващане е 
отразено в статията „Пропуските в нашите зна
ния за диалектите" от 1911 г., както и в рецен-
зията към паралелното издание на няколко 
ръкописа, подготвено от Вердейен и Енденол. 
В друга своя статия, озаглавена „За значението 
на среднохоландските ръкописи при изучаването 
на диалектите", 1913 г., Ван Вейк се занимава с 
проблема за оценяването на вариантите на 
даден текст в четири ръкописа с различен 
произход от диалектологична гледна точка. 
При това той отчита ортографичните, морфоло-
гичните и лексикологичните данни, взети в 
тяхната взаимовръзка с палеографичните и 
текстологичните характеристики на ръкописа. 

През периода 1921—1941 г. Ван Вейк пише 
над двадесет изследвания върху структурата и 
предисторията на старобългарските ръкописи 
и преводни текстове. Специално внимание за-
служава трудът му върху Супрасълския сбор
ник, както и четирите труда, посветени на проб-
лемите на Пространното житие на Константин-
Кирил, при конто той разкрива някои различия 
в произхода на застъпените в един ръкопис 
текстове и отделни редакции. Един от основните 
изводи, до конто достига, е този за нееднород-
ността на текста при Супрасълския сборник, 
при което той дори изказва твърдението, че, 
ако се пристъпи към изготвянето на речник, 
това трябва да стане не по отношение на целия 
ръкопис, а само за отделни негови части. През 
периода от 1912 до 1941 г. Ван Вейк издава 

12 значителни труда по въпросите на 
църковнославянския (старобългарския\ CTap°· 
таксис, морфология и фонетика, като в ц C|,lt' 

ст от тях разглежда проблема за ,,ъ' - п в е 
Характерен е фактът, че в тези свои т аса· 
Ван Вейк прави опит да приложи прИд0лУДов* 
при проучването на среднохоландските n ^ 
писи познания в областта на славянската °" 
рическа диалектология. Така през 19?Κ°ΤΟ' 
той достига до локализацията на следнит Г' 
метници: Мариинското евангелие, Кл0,е Па" 
сборник и Синайский евхологий, конто и ' 
числява към Македонската облает; Зогра*ск'>И" 
евангелие и Супрасълския сборник, к ° 
локализира към североизточна Бълг'арияИТ° 
Савината книга — на югозапад. Относно γ " 
нологията им Ван Вейк отбелязва, че своеобп" 
зието на Зографското евангелие може да 
припише на по-голямата му древност и по вся? 
вероятност то може да бъде прието като диалек" 
тен вариант. След това Федер се спира въпх, 
заниманията на Николас Ван Вейк съе стру/ 
турата и предисторията на староцърковносла" 
вянските (старобългарските) ръкописи и пре" 
водни текстове, като подробно, в отделни под. 
точки изброява изводите, до конто достига той 
по тези въпроси. По подобен начин подхожда 
и В. Р. Вермер в статията, озаглавена „Някои 
наблюдения върху работата на Ван Вейк във 
връзка с акцентологията". Тя е построена върху 
паралелите между научните достижения на 
Ван Вейк, Сосюр и труда на Белич „Акценатске 
студне" в областта на акцентологические 
проучвания. Авторът отделя по-специално място 
на съпоставката между закона, формулиран от 
Сосюр, и този на Ван Вейк, като пояснява най-
обстоятелствено и с редица примери в какво се 
изразява същноетта на всеки от тях. 

Представлява интерес и статията на В. И. И. 
Пейненбург, която носи заглавието „Николас 
Ван Вейк и етимологията на холандския език". 
Авторът започва с това, че името на Ван Вейк 
е неразривно свързано с неговите научни 
постижения в сферата на етимологическите 
проучвания. Той отбелязва, че големият учен е 
написал над двадесет труда в тази облает, пре-
димно в периода преди назначаването му като 
професор в катедрата по балто-славянски езици, 
тъй като по-късно интересите му се отклоняват 
към фонологията и диалектологията. След това 
Пейненбург се спира конкретно на резултатите 
от заниманията му, като отчита значението на 
етимологичния речник, създаден от Ван Вейк 
през 1912 г., на изеледването в диахронен ас
пект на средно- и старохоландския диалект, как-
то и на индоевропейските и германски езици. 

Последна в сборника е статията на Йос 
Схакен, която носи заглавието „Историята на 
една история. За втория том на староцърковно-
славянския език: синтаксис, речников състав и 
словообразуване от Николас Ван Вейк". Авто
рът споменава широко известния труд на Ван 
Вейк „Фонетика и морфология", публикуван 
през .1931 г. от издателството на Валтер де 
Груйтер като осма част от поредицата на Р. 
Траутман и М. Васмер „Очерк по славянска 
филология и културна история". Той отбелязва, 
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мнение съществува ръкопис на втори 
че 6е3 зц трУД. т ъ и к а т о з а н е г о с е споменава 
том на т0' к ъ М първия том. Цялата статия 
в пРеД1Глява опит да се хвърли светлина върху 
преДС !.а т о в а ИЗГубено изследване, както и 
0>Фглг реконструкция на неговото съдържание. 
оп»тза Р спира на рецензиите на Якобсон, Кул-
СхаКеН Кондратов, Брюкнер и др., които пред-
вакИНоиат доказателство за научната му стойност 
сТЗВЛЯ£И а п о т о з и повод^ г „р птпгата илгт 

zl да обхване най-ак-
между ДВ«е в о й н и и т о 1 
лваниоткъсиотстароцър 
Гбыгарската) езикова и 

^""той изразява становището, че най-солидното 

стаВ'!^рлязва по този повод,, че втората част 
и оГ°~ да обхване най-актуалните за вре-
е шЯ

между двете войни и тогава недостатъчно 
"е1° явани откъси отстароцърковнославянската 
изслед ^ езикова история. По-ната-

язателство за съществуването на втори том 
Д°Кцставлява кореспонденцията с издателството 
ПР Гпуйтер, която съдържа 24 писма. От нея 
ДС ва ясно.'че минават близо две години, преди 
"лателството да реши да пристъпи към отпе-
ИЗтването на ръкописа, който не се вмества в 
ппоеделените стандарти. Избухването на война-
а създава нови спънки. Не е известно каква е 

съдбата на ръкописа след смъртта на Ван Вейк. 
Единствената хипотеза по въпроса е отразена 

предговора, написан от Ван Шонефелд, към 

издадения от Ван Вейк Ανδρών άγίων βίβλος, 
че ръкописът е изгорял в издателството на де 
Груйтер по време на въздушно нападение над 
Берлин. „Схакен изтъква, че в § 5 на първия том 
на Историята Ван Вейк (както самият той 
споменава в рецензията си към старобългарската 
граматика на Дилс от 1932 г.) се занимава об-
стойно с речниковия състав и синтаксиса на 
староцърковнославянския '(старобълга;>ския), 
при което често прави препратки към определени 
параграфи от втория том. Схакен разглежда 
подробно всички тези препратки, постигайки 
по този начин една относителна реконструкция 
на текста. Накрая С.хакен отбелязва, че не би 
написал тази статия, ако е убеден, че ръкописът 
се е изгубил окончателно. Той заявява, че има 
за цел да подтикне изследователите да проучат 
каква е неговата съдба. 

В заключение може да се каже, че сборникът 
от статии, посветен на живота и делото на голе-
ми я учен, е едно открояващо се издание, което 
буди оправдан интерес. В него се забелязва явен 
стремеж да бьдат осветлени с максимална обек-
тивност и обхватност редина нерешени въпроси 
и поради това той представлява несъмнен при
нос към проучваиията, направени до момента в 
тази насока. 
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