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НОВ ЧУЖДЕСТРАНЕН ЧЛЕН НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ 
НА НАУКИТЕ 

На 4 юли 2006 г. Събранието на академи-
ците при Българската академия на науки те 
избра за чуждестранен член на БАН един 
от най-изтъкнатите палеослависти на на-
шето време - проф. д-р Хайнц Миклас от 
Виенския университет. Дииломът беше 
връчен от зам.-председателя на БАН акад. 
Константин Косев на 26 октомври 2006 г. 
на тържествено заседание в присъетвиего 
на представители от ръководството на 
БАН, учени от Кирило-Методиевския нау
чен центьр, Института за български език, 
Института за литература при БАН, Со-
фийския университет „Св. Климент Ох-
ридски", колег и и приятели на X. Миклас, 
журналисти. 

Заседанието бе открито от Константин 
Косев, конто подчерта високите научни 
постижения на X. Миклас и неговия гол ям 
международен авторитет. След това К. 
Косев даде думата на ст.н.с. Светлина Ни
колова, директор на Кирило-Методиев
ския научен центьр. В словото си тя нс 
само представи научната и педагогичес-
ката дейност на видния славист, но из-
тъкна и неговите качества като човек: 

„Няма да издам никаква тайна, ако кажа, 
чс само след два дена е датата, когато е 
роде и изтъкнатият австрийски славист 
Хайнц Миклас. Затова днешният дсн с 
много подходящ да се отдадс заслужено-
то признание на неговия принос за разви-

гисто на старобългаристичните изелсд-
вания в немскоезичния свят на Европа 
през последните 30 години по повод на 
избирапето му за чуждестранен член на 
БАН. 

Роден в Грац през 1948 г., той свързва с 
този град почти иоловината от живота си. 
Именно тук получава солидпата си фило-
логическа подготовка в облаетта на сла-
вянската и английската филология. Тук за-
щитава през 1975 г. и докторската си ди-
сертация под ръководството на една от 
най-изтъкнатите австрийски изеледова-
телки на старобългарското кпижовно нас
ледство - Линда Садник, чуждестранен 
член на БАН от 1985 г., която през 1964 г. 
е един от тримата основатели на непре-
къеващата и досега иоредица Monumenta 
linguae slavicae dialecti veteris, където са 
публикувани важни произведения на ста-
робългарската литература, поредица, 
която е единствена по рода си в Европа. 
О пук започват и интересите на X. Миклас 
в облаетта на старобългаристнката. В не-
говата докторска дисертация, посветена 
на съчинението на византийския писател 
от XI в. Филип Монотроп, което пред-
ставлява сложен богословско-философски 
спор между тялото и душата и е запазено 
в иовече от 50 гръцки и 160 славянски ръ-
кописа, се анализира славянският превод, 
направен в българскитс земи през XIV в.. 
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като се посвещава изключително внима
ние на неговия пай-стар ирепис, съхра-
няван днес в Народната библиотека „Св. 
св. Кирил и Методий" в София, част от 
който препис Миклас откри в Руската 
държавна библиотека в Москва. 

Оттук нататък творческият път на X. 
Миклас цротича почти двадесет години в 
Германия, страната с най-силни старобъл-
гаристични традиции в Западна Европа 
още от XIX в. Първоначално той работи 
няколко години в Университета във Вюрц-
бург, а след това от 1977 до 1994 г. - в 
Славянский семинар на един от най-ста-
рите университети в страната, основан 
още през 1457 г. - Университета „Алберт-
Лудвиг" във Фрайбург, където става до
цент през 1988 г. 

От 1994 г. досега научната му дейност 
се развива отново в родната му страна. 
Тогава той спечелва конкурса за професор 
по славянска филология в един от най-
престижните университети в Европа -
Виенския, в чийто Институт по славянска 
филология са работили от XIX в. до днес 
много от най-забележителните европейски 
слависти като например Франц Микло-
шич, Ватрослав Ягич, Николай Трубец
кой, Франтишек Вацлав Мареш, Иосип 
Хам и др. 

През всичките тридесет години от на
учната си дейност X. Миклас е неразрив-
но свързан с българската наука и с цяло-
стната старобългаристична проблематика. 
В периода 1971-1974 г. той специализира 
две години в Софийския университет и 
има възможност не само отлично да ов
ладев съвременния български език, но и 
да се докосне до богатствата на българ
ската средновековна ръкописна книга и да 
опознае лично представителите на бъл
гарската филологическа наука. Така се 
оформят трайните му интереси в областта 
на българистиката и старобългаристиката. 

Няма да се спирам на всички насоки в 
голямата му по обем и разнообразна по 
проблематика научна дейност. Ще отбе-
лежа само някои трайни тенденции, започ-
нали в началото на научния му път и 
съхранили се до днес. 

Забележимо е пристрастието му към из-
следването на славянската ръкописна тра
диция, в което водещо място заемат про-
учванията на българските средиовековни 
ръкописи - като се започне от класиче-
ските старобългарски глаголически и ки-
рилски паметници от X-XI в., премине 
се през среднобългарската традиция и се 
стигне до руските и сръбските преписи 
на български средиовековни преводи. 
Плод на постоянната му любов към сред-
новековната ръкописна книга са публи-
кациите му върху славянските ръкописи 
на Атон, както и участието му като съав-
тор във важните описания на славянските 
средиовековни ръкописи във ФРГ и в Зог-
рафския манастир. 

Той е автор на редица публикации на 
много важни по съдържанието си славян
ски ръкописи от епохата на Средновеко-
вието. Тук ще отбележа само изключи
телно интересния български Берлински 
сборник от края на XIII - началото на 
XIV в., който бележи началото на нов етап 
в развитието на българските „антологии", 
ако мога да се изразя така и който е пуб-
ликуван от него през 1988 г. 

Трайно място в проучванията на X. 
Миклас заемат проблемите на преводната 
литература от гръцки език. Той анализира 
принципите на превеждането през различ
ии етапи от развитието на старобългар-
ския език от IX-X до XV в. на фона на 
данните за развитието на балканските 
езици; пътя на преводите от българските 
към източнославянските земи, както и из-
точнославянските влияния върху писме-
ната култура на южните славяни. 

Специално внимание заслужават науч-
ните търсения на X. Миклас през послед-
ните години. Той посвети много време и 
сили на изясняването на развоя и струк-
турата на ранната кирилска писменост, 
възникнала според него в България след 
идването на Кирило-Методиевите уче-
ници в Плиска през 886 г.; направи перио
дизация на развитието й през IX-X в.; ана
лизира взаимоотношенията й с глаголи-
цата, която е в центъра на научните му 
занимания в момента. 
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Невъзможно е да се отмине една друга 
страна от дейността на X. Миклас - не-
говата педагогическа работа. Прекарал на-
учния си път до днес единствено в авто-
ритетни висши училища, той неизменно 
привлича студентите към изучаването на 
българския език и българската писмена 
култура, като преподава история на бъл
гарския език и на славянските книжовни 
езици, балканско езикознание, славянска 
палеография, съвременен български език. 
Неоценими са неговите заслуги за откри-
ването на отделна специалност българска 
филология във Виенския университет през 
2003 г. във време, когато немалка част от 
българските лекторати по света се закри-
ваха. 

Накрая бих искала да кажа няколко ду-
ми за сътрудничеството на X. Миклас с 
българските филолози медиевисти. Него
вите първи научни публикации се появяват 
в края на 70-те години на XX в. не само 
на немски, но и на български език на стра-
ниците на две от най-авторитетните из
дания в областта на палеославистиката, и 
двете публикувани от Българската ака
демия на науките - списание Palaeobul-
garica и поредицата „Старобългарска ли
тература". От този момент нататък сът
рудничеството му с българските учени и 
институции не престава никога. Сов
местно с български учени той подготвя 
каталога на славянските ръкописи в Зог-
рафския манастир, отпечатан през 1994 г. 
С автори от Кирило-Методиевския научен 
център завършва наборното издание с из-
следване на Берлинския сборник, което 
вече е под печат. Той е консултант на уче-
ните от Центъра при подготовката на Ка
талога на славянските средновековни ръ
кописи от колекцията на Алексей Хлудов 
в Държавния исторически музей в Москва, 
съдържащи произведения на българската 
средновековна литература, каталог, който 
беше публикуван с помощта на Програ-
мата ФАР на Европейската комисия през 
1999 г.; участва в екипа на Кирило-Мето
диевския център, който описа среднове-
ковните ръкописи, свързани с българските 
земи, съхранявани днес в Одеската дър-

жавна библиотека, вече завършен. В мо
мента участва в подготвената книга, която 
представя за пръв път пълния текст на 
Лондонското евангелие на цар Иван Алек-
сандър от 1356 г. Това е мащабно начи
нание, което се осъществява по между
народен проект на Кирило-Методиевския 
научен център и Департамента по линг
вистика на Университета във Флоренция 
в рамките на сътрудничеството между 
БАН и Националния център за научни из-
следвания на Италия. 

В това дългогодишно сътрудничество 
X. Миклас се проявяваше винаги като ко-
ректен партньор, на когото може да се 
разчита за всяческа помощ и в най-труд-
ните моменти; доброжелателен и вещ кон
султант; честен, открит и широко скроен 
човек - качества, конто не се срещат 
много често в научните среди. 

Така цялостната научна дейност и чо-
вешките достоинства на X. Миклас му 
спечелиха високото признание и искре-
ното уважение на филолозите медиевисти 
не само в България, но и в европейското 
научно пространство. Затова смятам, че 
мога да си позволя да го поздравя най-
сърдечно не само от свое име с присъде-
ното му от БАН най-високо научно звание 
- чуждестранен член на БАН, и да му 
пожелая нови върхови постижения в об
ластта на палеославистиката и старобъл-
гаристиката". 

В своя отговор X. Миклас благодари за 
високата чест да бъде избран за чужде
странен член на Българската академия на 
науките и увери присъстващите, че винаги 
ще се старае да бъде достоен за това от
личие. 

В последвалия академичен доклад, 
озаглавен „По следите на Константино-
вата глаголица", X. Миклас се спря на 
една тема, която особено го вълнува през 
последните няколко години - темата за 
създаването на първото славянско писмо 
от славянския първоучител Константин-
Кирил. Като припомни на аудиторията по-
дема, който преживяха кирилометодие-
вистиката и старобългаристиката през по
следните десетилетия, безчислените от-
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крнтия и тази ооласт, значителното раз-
ширяване на изиоровия материал, ученият 
подчерта, че „вопрекизначителнитс уси
лия на науката все още има много явления 
от характера на глаголическата система, 
от историята и распространение™ й, кои-
то остават неизяенени или изобщо не-
проучени". 

След като разгледа историческите ус
ловия, при конго възниква Констаити-
новата азбука, и изтъкна, чс тя се отпася 
към груиата па т.нар. мисионерски пис-
мсностн, X. Миклас премина към основ-
пия въпрос в акалемичното слово, а имен
но, към въпроса за формалпото изграж-
данс на глаголицата. Като изтъкна връз-
ката и сходството й с гръцкага, а също 
така със староарменската и старогрузин-
ската азбука по отношение на системата 
като цяло, X. Миклас нзрази убеденоетта 
си, че е погрешно всички глаголически 
елсменти и правила за изграждане на сис
темата да се извеждат от по-ранни пис-
мсни традиции. Той подкрепи изеледова-
тслите, конто приемат графична та автен-
тичносг па глаголицата и се стараяг да 
разкрият принципите, според конто Кон
стантин е създал своята упикадна система, 
която не иапомня на пито една от съще-
ствувашитс вече писмености, като по този 
начин е подчертал културната самостоя-
телност на славяните. 

Голям интерес сред присъетващите пре-
дизвикаха наблюдения га на австрийския 
славист за числената стойност на буквитс 
в глаголицата и за това, как Константин e 
използвал свободните единици, за да ги 
иатовари с вторични функции - като кла-
сификатори за собствени имена и думи 
от гръцки произход. Той посочи, че по 
характера и броя на класификаторите гла
голицата надминава всички сравними сис-
теми, което позволява да ее маркират по-
вечето от чуждите думи, заети от или чрез 
гръцки. с което се подчертапа преди всич-
ко библейско-сакралната лексика. 

По-пататък X. Миклас посочи, че гла
голицата се съетои от символни градивни 
елемепти (кръст, кръг и триъгълник), тео
рия, формулирана през средата на XX в., 
и оттогава за снмволиката в Константи-

новата азбука са нзградени и редица други 
теории. Графемите в глаголицата се схва-
щат отчасти като логограми на имсната 
си, отчасти като идеограмм за понятнята. 
изразяванн от гях. Тона се подкрепя от 
факта, че Константин не само е давал на 
своите азбучпи единици обозначения, из-
пьлнени с определен емнеъл, по очевидно 
ги е втъкад в азбучно стихотворение с мпе-
мотехнически характер, чиито начални 
думи. прочетсии както водоравно, гака и 
отвесно, образуват една смислова цидост. 

Спсцифнчната конструкция на буквите 
и формата на оснонлитс им елсменти са 
много важни за формалната реконст
рукция на праглаголицата. X. Миклас 
обърна внимание на факта, чеедип погдед 
върху иннциалитс от най-старите глаго
лически ръкописн показва. че глаголицата 
сякаш с била конструирана от архитект с 
линия и пергел, при това от ограничен 
брой основии елсменти. Ученият изтъкна, 
че ако проследим буквите според учас-
тието на такива елсменти в общата им 
композиция, ще получим групи с плавни 
преходи помежду им. Факп/ι. че понякога 
наблюдаваме двойки форми, чиито еле
мепти се намнрат в огдедадно или взаи-
мообратно отношение помежду си, гово
ри, че такова распределение с мотивирано. 
При търсепето на мотиви X. Миклас под
ходи най-папред парадш матично и гогава 
наличието на букиепи двойки изглежда 
мотивирано от фонетичните им стойпостн 
само в един частен случаи, а именно при 
двете графеми за „G". 

Изключи I елно иитсреспи основания за 
мотивираност обаче X. Миклас откри в 
синтагматиката, а именно при анализа на 
буквените комбинации при определепи 
съкращения. Ученият припомни известия 
факт, че в раннохристиянскитс писмени 
традиции съкращепията служат не толкова 
за икономия па врсме и място. колко го за 
подчертаване на определепи сфери на 
лексиката, и по-точно за маркирането на 
сакрални понятия. Най-важното съкраще-
ние нредставлява това па Исусовото име, 
на което X. Миклас даде изклгочително 
интересна интерпретация, като го разглсда 
като един вид ставрограма, която снм-
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волно представя сцсната на разпятието на 
хълма Голгота. Глаголическото съответ-
ствне на буквата ста в средата X. Миклас 
разтълкува като Христовия кръст, а външ-
нитс букви свърза с различните начини 
на приковаване - в изправено положение 
(на благоразумния разбойник) и с главата 
надолу (на непокаялия се разбойник), 
което очевидно има за цел да отличи 
Христос от разбойниците. 

В този дух бе разтълкуван и първона-
чалният вариант на името Давид, който 
би могъл да означава престол Давидов. 
От гледна точка на Стария завет в средата 
пред нас е изобразен един издигнат среден 
дял, запазен за Господ, и два съпрестола 
за херувимите от двете страни. От гледна 
точка на Новия завет средният дял би 
могъл да означава престола на величието 

на Иисус, страничните дялове - един-
ството с Отца и Светия дух. 

Следтези изключително интригуващи 
интерпретации X. Миклас завърши сло-
вото си с убеждението, че учените, зани-
маващи се с глаголицата, са изправени 
пред просторно поле за бъдещи изслед-
вания, а за да бъдат те ефективни, „е не
обходимо съхранилите се паметници да 
се заснемат с помощта на най-нови (мно-
госпектърни) техники, да се публикуват в 
оригиналния си облик и материалът им 
да бъде обработен систематично". 

След академичного слово на проф. 
Хайнц Миклас неговите колеги и прия
тели имаха възможност да му честитят 
престижното отличие и да му пожелаят 
здраве и нови творчески успехи. 
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