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ПРЕГЛЕД I ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ I SURVEY AND BOOK REVIEWS 

Божидар Райков (София, България) 

ПРОФ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР МЛАДЕНОВИЧ НА 60 ГОДИНИ 

На 25 август 1990 г. известният сръбеки 
филолог проф. д-р Александър Младенович 
навърши 60 години. Тази юбилейна го-
дишнина е подходящ повод да хвърлим 
поглед върху изминатия жизнен и твор
чески път на заслужилия изследовател. 

Александър Младенович е роден в гр. 
Битоля, а висшето си образование полу-
чава във Философския факултет в Бел
град, където следва профила за сърбо-
хърватски език и югославянска литерату
ра. Дипломира се с отличие през 1954 г. 
Две години по-късно постъпва като асис-
тент в Катедрата за южнославянски езици 
при Философския факултет в Нови Сад, 
където продължава да работи и до днес 
в продължение на тридесет и пет години. 
През 1963 г. защищава докторска дисер-
тация на тема „О народном ]езику Лована 
Pajtifta", след което е избран за доцент по 
история на сърбохърватския език. От 
1968 г. е извънреден, а от 1973 — редо-
вен професор по тази дисциплина. Между-
1972 к 1981 г.е ръководител на Катедрата 
за южнославянски езиии към същия фа
култет. 

Годината 1978 е една важна дата в 
житейската и научната биография на проф. 
Ал. Младенович. През тази година той 
преминава по съвместителство на работа 
и в Народната библиотека на Сърбия в 
Белград като началник на тамошното Ар-
хеографско отделение. Определено може да 
се каже, че със своите качества на учен и 
организатор проф. Младенович допринася 
особено много за издигане на цялостната 
дейност на този заслужил за славянската 
археография център. Специално тук 
трябва да бъде изтъкнат неговият принос 
за основаването и регулярното издаване 
на поредичния орган на отдела — „Архео-
графски прилози", който в продължение 
на изминалите тринадесет години завоюва 
справедливо сериозен авторитет и попу-
лярност между „ръкописниците" от целия 

славянски свят. На страниците на това 
много полезно специализирано издание на-
ред със сръбските колеги намират добър 
прием и българските, руските и полските 
археографи. 

Определени заслуги проф. д-р Алексан
дър Младенович има и за разгръщането на 
археографската дейност на отдела на ед
на по-широка международна основа. Тук 
отделно искам да посоча, че това се отна-
ся и до връзките на Археографското отде
ление в Белград с Българската архео-
графска комисия. През изминалия повече 
от десетгодишен период бе установен еже
годен обмен на специалиста, на микро-
филми, на научна информация. Подготвено 
бе съвместно сръбско-българско фототип-
но издание на „Софийската Александрия" 
от XV в. Предстой обнародването от двете 
археографски звена на т. нар. Кръчки па
терик — български ръкописен паметник 
1346 г. И в цялата тази взаимополезна 
и нужна за славистиката дейност неизмен
но се чувствува научното организаторско 
присъствие на проф. Младенович. 

Името на изтъкнатия сръбеки езиковед 
е добре познато в родината му и далече 
извън границите на Сърбия. Тон е чел 
лекции в университетите в Сараево, Ско-
пие, Краков, Варшава, Ленинград и Со
фия. Участник е в множество вътрешни 
и международни научни прояви. Член е 
на Международната комисия за славян-
ските книжовни езици към Международ-
ния комитет на славистите, в който работи 
особено активно. Участвувал е в славистич-
ните конгреси в Прага (1968), Варшава 
(1973), Загреб (1978), Киев (1983) и София 
(1988). 

Проф. д-р Александър Младенович е 
член на редколегията на редица научни 
издания: Лужнословенски филолог (Бел
град), Зборник Матине ерпске за филоло-
ги]у и лингвистику (Нови Сад), Годиш-
к>ак Филозофског факултета у Новом Са-
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, (до спирането му) и др. Уредник е на 
дох'еографски прилози (Белград). 

Основната облает, в която проф. д-р 
дяександър Младенович работи повече от 
тпидесет години, е историята на сърбо-
хърватския книжовен и народен език. Спе-
пнално се занимава с проучването на исто-
пията на сръбския книжовен език до Вук 
Караджич и след неговата реформа. Из-
следванията му в тази насока са отразени 
в няколко отдел ни книги и множество сту-
лии статии и бележки. Особено важно 
място в сред тях заемат монографиите му 
з а езика на Йован Раич (1964), Петър 
Хекторович (1968), владиката Данило 
П973). Неотдавна в самостоятелни изда
ния бяха събрани и публикувани студиите 
и статиите му за Петър Петрович Негош 
и върху славяносръбския език (1989). Тук 
е мястото да се изтъкне, че Александър 
Младенович е най-добрият познавач на про-
блемите на руско-славянския и славяно
сръбския книжовен език, облает, в която 
той с основание се ползува съе славата на 
безспорен капацитет. 

В този кратък обзор на научното дело 
на заслужилия сръбски филолог бих ис
кал специално да отбележа и неговите 
трайни връзки с българската езиковедска 
наука, намерили израз както в личните 
контакти и сътрудничество с наши лин
гвиста и изеледователи на старата сла-
вянска книжнина, така и в участието му в 
редица български научни издания. Сред 
българските филолози проф. д-р Алексан
дър Младенович заслужено се ползува с 
авторитета на задълбочен, обективен и пре-
цизен изеледовател, за чийто научен на-
тюрел са характерни перфектното позна-
ване на изворовия материал и неговото 
проникновено анализиране и интерпрети-
ране. Тези черти на учения са съчетани с 
високи човешки добродетели — рядка са-
мовзискателност, трудолюбие, отзивчивост 
и коректност. 

Ценното научно дело на проф. д-р Алек
сандър Младенович е получило справед
ливо признание в родината му и извън нея. 
Още през 1969 г. той е удостоен с Окто-
мврийската награда на Нови Сад за моно-
графията си върху езика на Петър Хек
торович. През 1990 г. получава Тринаде-
сетоюлската награда на Черна гора за на-
учните си приноси в облаетта на лингвис-
тиката, а университетът в Нови Сад го на
граждала с диплом и сребърен плакет „за 
изключителен принос и постигнати резул-
тати в работата и за развитието на Уни
верситета". През настоящата 1991 година 
той получи и най-голямото си международ
но признание: за неговия „влог в развоя на 
общото и славянското езикознание „Науч-
ният съвет на университета в Санкт Петер
бург му присъди високото звание „почетен 
доктор на Санктпетербурския университет". 

Проф. д-р Александър Младенович ло-

срещна своя 60-годишен юбилей изпълнен 
с широки творчески планове. Българските 
слависти от сърце му желаят тяхното осъ-
ществяване и нови успехи в благородного 
научно поприще. 

Библиография на по-важните научни пуб
ликации на проф. д-р Александър Младе
нович. 
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