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From „Основни и второстепенни въпроси из
новобългарската граматика“ by Stefan Mladenov
(Списание на Българската академия на науките, кн. XLVIII, София, 1934, с. 21–98)

В рубриката „Архив“ редакцията на „Език и литература“ обръща
вниманието на читателите към някои по-слабо известни днес, но значими в миналото материали във връзка с темите, разглеждани в съответните броеве. Материалите винаги се публикуват под формата на факсимилета. За темата „Езиков парламент“ предлагаме откъс от публикация
на един от най-признатите български езиковеди от първата половина на
ХХ в. – акад. Стефан Младенов. На 18 януари 1934 г. той докладва пред
Историко-филологическия клон на Българската академия на науките
От стр. 61

своето становище за излязлата през 1930 г. „Българска граматика. Дял I:
За думите. Част I: Звукословие“ от акад. Александър Теодоров-Балан,
смятана за първата научна граматика на нашия език. От този доклад избрахме един откъс, който има пряко отношение към една от темите на
броя. В т. 50 от публикацията си (с. 61–63) Ст. Младенов коментира виждането на Ал. Теодоров-Балан за синтактичното правило за употребата
на пълен или кратък член при имената от мъжки род, което изиграва решаваща роля за закрепването на това неслучайно смятано за изкуствено
правило в съвременния правопис. Тъй като тази тема продължава да възбужда често разгорещени спорове между специалисти и неспециалисти,
а е и здраво залегнала в съзнанието на масовия българин като мерило
за грамотност, смятаме, че актуализирането на становището на големия
езиковед ще е интересно и полезно за читателите.
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BULGARIAN LITERATURE IN EAST GERMANY – A CLOSED PAGE (?)
Dietmar Endler is amongst the best connoisseurs of Bulgarian literature both in the former German
Democratic Republic and united Germany. The article reveals some of the most notable translations of
Bulgarian literature during the years 1952–1999. Only a few countries can rival East Germany in its complete
and versatile presentation of classic and modern Bulgarian literature with around 250 Bulgarian book titles
published during that period in the GDR (novels, collections of short stories, travelogues, plays, memoirs and
anthologies), not including second editions or poetry and short stories published in periodicals. Attention is
drawn to many translators, whose works remain little known in Bulgaria, that however demonstrated excellent
knowledge on Bulgarian language, histo- ry and culture, thus popularising Bulgarian literature through
excellent prose and poetry translations in East Germany and the whole German-speaking world. Worth a
special mention is the fact that Bulgarian titles have been included in lists of recommended lite- rature for East
German secondary schools. The author shares his thoughts and opinions on some of the most notable
Bulgarian works, translated in the GDR, as well as on the entire process of translating and the reception of
Bulgarian literature in East Germany.
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От 1952 до 1990 г. издателствата в Германската демократична ре- публика са
публикували общо около 250 български заглавия – романи, сборници с разкази и поезия,
пътеписи, пиеси, мемоари и антологии, без да се броят преиздавани книги, както и
стихове и разкази, печатани в периодични издания и смесени антологии (вж. Кунке 1988)
[38]1.
1
Дитмар Ендлер е един от най-добрите познавачи на българската литература в Германия. До 1990 г.
той е редовен доцент по българска литература в Лайпцигския университет. Настоящата статия е
публикувана на немски език под следното заглавие: Endler, Dietmar. Bulgarische Literatur in der DDR – ein
abgeschlossenes Sammelgebiet? (In: Osteuropa in Tradition und Wandel. Leipziger Jahrbücher. Band 12.
Historische Zä- suren und strukturelle Tendenzen in Osteuropa. Im Auftrag der Rosa-Luxemburg-Stiftung
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