Български език / Bulgarian Language 65 (2018), 4, 133–150

***

МЕЧИСЛАВ МАЛЕЦКИ И НАУЧНИТЕ МУ ПРИНОСИ В
СЛАВЯНСКАТА ДИАЛЕКТОЛОГИЯ

(ПО СЛУЧАЙ 115 ГОДИНИ ОТ НЕГОВОТО РОЖДЕНИЕ)
ДИАНА ИВАНОВА
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“
dpivanova@abv.bg

MIECZYSŁAW MAŁECKI AND HIS CONTRIBUTION TO SLAVONIC
DIALECTOLOGY (ON THE OCCASION OF HIS 115TH ANNIVERSARY)
DIANA IVANOVA
PAISII HILENDARSKI UNIVERSITY OF PLOVDIV
dpivanova@abv.bg
The article reviews Prof. Mieczysław Małecki’s contribution to the development of
Polish and Slavonic dialectology. The first part presents his works dealing with issues
related to mixed and transitory vernaculars in the border regions of Poland. The second
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1. Научна и академична дейност на Мечислав Малецки
Именитият полски славист Мечислав Бронислав Малецки е роден на
14 юли 1903 г. в гр. Мелец1. През 1915 г. постъпва в класическата гимназия в гр. Злочув (Złoców, на територията на днешна Украйна), а после се
премества в Нови Тарг, където се дипломира. В периода 1923–1927 г. е
приет в Ягелонския университет, като избира за свое поприще полската и
славянската филология с допълнителна специалност – романистика. Негови професори са видните учени Игнаций Храновски, Ян Лош, Ян Розвадовски, Кажимеж Нич, Станислав Вендкевич. Слушал е лекционни курсове по историческа граматика и диалектология на полския език, описателна граматика на съвременния полски език, сравнителна граматика на
славянските езици, съпоставителна граматика, старобългарски език (според полската езиковедска терминология староцърковнославянски – starocerkiewnosłowiański), история на полската литература, поетика и стилистика и др. През 1925 г. специализира в университета в гр. Дижон (Франция), а през декември 1926 г. защитава магистърската си работа по полска
филология на тема „Archaizm podhalański (Wraz z próbą wyznaczenia granic
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tego dialektu“ („Подхаланският архаизъм. Опит за определяне границите на
този диалект“). Качествата на изследването са високо оценени и след две
години текстът излиза като монография с разширено заглавие: „Polskich
cech gwarowych. Archaizm podhalański (Wraz z próbą wyznaczenia granic tego dialektu“ (1928 г.).
През 1927 г. печели конкурс за специализация в Югославия (от 1927
до 1929 г.), което му позволява да работи на терен и да прави своите диалектоложки проучвания. Използвайки събраните диалектни материали в
Югославия, за кратко време М. Малецки подготвя докторската си работа
на тема „Cakawizm z uwzględnieniem zjawisk podobnych“ („Чакавизмът с
оглед на други подобни явления“), която защитава в Ягелонския университет на 14.10.1927 г.). Хабилитира се през март 1930 г. въз основа на трудовете си „Przegląd słowiańskich gwar Istrii“ („Обзор на славянските говори в
Истрия“) и „Zagadnenie jedności językowej serbochorwackiej“ („Въпросът за
сръбскохърватското езиково единство“).
Като стипендиант на Фонд „Народна култура“ към Полската академия
на науките в продължение на 13 месеца (от октомври 1932 до ноември
1933 г.) ученият прави теренни проучвания на българските македонски говори на територията на Гърция, а през 1934 г. изследва говорите на банатските българи в Румъния.
Интересът му към южнославянските диалекти го мотивира да създаде
катедра по южнославянска филология (1937 г.), като в същата година е
избран за професор и за ръководител на катедрата. Започналата война прекъсва изследователската му дейност и през есента на 1939 г. М. Малецки
(заедно с други професори от Ягелонския университет) е арестуван и изпратен в нацистките концентрационни лагери – най-напред в Захсенхаузен, а после в Дахау. Завръща се в Краков през зимата на 1940 г. и се включва
в нелегалната организация в Ягелонския университет, която провежда тайно преподавателска и научна дейност и подготвя магистри и докторанти в
различни специалности (техният брой по време на войната надвишава хиляда – Rusek: 2005: 14). Непосредствено след освобождението на Краков
М. Малецки отново се връща към задълженията си на професор, заема
поста директор на обучението по славистика, но вече в новооткритата Катедра по славянска диалектология. Под негово ръководство катедрите от 6
се увеличават на 11, като изследователската дейност се разширява с нови
направления в славистиката. За високите му научни постижения той е избран за член-кореспондент на Полската академия на науките (1945 г.). За
съжаление, в разцвета на творческите си сили талантливият изследовател
почива (на 3.09.1946 г.).
През краткия си житейски и професионален път проф. М. Малецки
постига забележителни успехи в науката, дидактиката, организационната и
административната дейност. Неговата научна продукция обхваща над 80
заглавия, между които осем книги и студии. Изследванията му са в областта на полската и славянската диалектология, балканистиката и старо134
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българския език. И във всяко едно от тези направления неговите приноси
са с непреходно значение.
2. Научните приноси на Мечислав Малецки в областта на полската
диалектология
М. Малецки има големи заслуги за развитието на диалектологията в
Полша, като описва и анализира както особеностите на отделни полски
диалекти, така и техните общи черти в съпоставка с други славянски диалекти. Още с успешно защитената си магистърска теза Archaizm podhalański (Wraz z próbą wyznaczenia granic tego dialektu. (Z mapą) той дава заявка
за бъдещото си развитие като диалектолог. И това, което го откроява като
учен, е новаторският му подход към изследователската дейност – в концептуален и методологичен план (Kurek 2002: 73). С новаторската си методология изследването му за говора на Подхале (Podhale2) открива перспектива за изследване и на други погранични диалекти и езици – не само
славянски, но и генетично различни, а и до днес служи за образец в работата на полските диалектолози. Сантиментът към такъв тип диалекти е не
само поради обстоятелството, че това е първият негов значим научен труд,
а се корени и в близкото познаване на този регион от ранна възраст.
Младият учен следи развитието на европейското езикознание и е изключително рефлексивен по отношение на най-новите идеи. Свързвайки
теорията с практиката (теренните проучвания), той сполучливо ги използва за модернизиране на полската диалектоложка наука.
В обсега на научните му интереси стоят различни проблеми, свързани
със смесените и преходните говори. Концепцията за преходните и смесените говори на М. Малецки изиграва важна роля в историята на изследванията на неродствените езици. В тази насока може да се отбележат изключително ценните му публикации „O możliwości chronilogizacji cech w gwarach przejściowych“ (За възможността за хронологизация на особеностите
на преходните говори) (Malecki 1933); „Do genezy gwar mieszanich i przejciowych (ze szczególnym uwzględnieniem granicy językowej polsko-czeskiej i
polsko-slowackiej“) (Malecki 1934) (За генезиса на смесените и преходните
говори (преди всичко с оглед на езиковата полско-чешка и полско-словашка граница).
Следващият значителен принос на учения (в съавторство с Кажимеж
Нич) е диалектният атлас „Atlas językowy polskiego Podkarpacia“, 1930
(Езиков атлас на Полското Прикарпатие), който съдържа 500 карти. Това е
първият атлас на традиционните говори в Полша, а и въобще в славянския
свят (Rusek 2005: 15). С този труд М. Малецки полага началото на националната диалектоложка програма в Полша, изпълнена по-късно успешно
от колектив с ръководител К. Нич, а след това продължена от М. Карас3.
Особен интерес проявява и към териториалните говори в малко проучените по-затворени планински селища, както и в пограничните региони,
където се чувства влиянието на съседните езици/диалекти. В такава насока
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са изследванията му на селища от Долните Татри (Теплица и Погореле) и
влиянието на словашките диалекти върху полските (вж. в източниците –
Malecki 1935). Занимават го подобни влияния и при говорите на чешкополската граница.
Големи заслуги има М. Малецки и за проучването на полските диалекти извън границите на Полша, като специално внимание отделя на полските езикови острови и на полилингвизма в пограничните райони, практикуван в ежедневната комуникация от мъжете, които научават чужди езици
във връзка с нуждите на занаятите и търговията (както отбелязва авторът,
това не се отнася за жените, които живеят в затворена домашна среда). С
особена грижа и обич се отнася към сънародниците си, останали поради
историческите обстоятелства извън границите на Полша, и с трудовете си
им напомня, че те не са забравени.
По тази проблематика ученият обнародва редица статии, а също и книгата си „Język polski na południe od Karpat (Spisz, Orawa, Czadeckie, wyspie
językowe“, 1938 („Полският език на юг от Карпатите (Спиш, Орава, Чадецке, езикови острови“). За това свидетелства и мотото в самото начало на
книгата, взето от емблематичната статия на неговия учител К. Нич, публикувана в сп. „Полски език“:
„Państwo w pewnych chwilach musi się zgodzić z losem, musi politycznie
rezygnować z jakiejś najświęciej należącej mu się części. Rezygnacja ta nie dotyczy jednak społeczeństwa, którego obowiązkiem jest właśnie pamiętać także o
swych zagranycznych braciach i utrzymywać z nimi stały kulturałny kontakt.
Ale do tego trzeba przede wszystkim o nich wiedzieć“ (Nitsch, 1920: 97)4.
Монографията (107 стр.) е задълбочено, класически подготвено изследване, чието съдържание представя пълната картина на езиковата ситуация
в проучваните региони. Тя съдържа следните части: I. Polska ekspanzja na
południu od Karpat (Полската експанзия на юг от Карпатите), с. 3–18; II.
Ogólna charakterystyka polskich gwar góralskich (Обща характеристика на
полските гуралски говори), с. 18–36; III. Szczegółowa charakterystyka gwar
południowokarpackich – Spisz, с. 36–54; Orawa, с. 54 – 69, Czadeckie (Специфична характеристика южнокарпатските говори – Спиш, Орава, Чадецке ),
с. 69–85; Wyspie językowe (Езикови острови), с. 86–101, Bibliografje, с.
102–107; Uwagi dodatkowe do map (Допълнителни бележки към картите),
107 с. По проблеми, свързани с говорите на гуралските селища в посочените области, той е публикувал и самостоятелни статии (вж. в източниците след текста).
В историческия обзор в първата част на съчинението намираме ценни
сведения за разглежданата територия още в ранната епоха от създаването
на полската държава (XII в.) до края на 30-те години на ХХ в., като авторът проследява миграцията на славяни и на други етноси по тези земи. В
книгата си освен исторически сведения той включва и социолингвистичен
ракурс, описвайки актуалната за периода езикова ситуация. По отношение
на езика на етнически смесеното население авторът прави интересни връз136
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ки и установява дълголетни влияния в местните диалекти на поляци, словаци, румънци, унгарци, русини, а дори и на балканските скотовъдци, които търсят препитание по тези планински области (от Банатската област,
вкл. и Седмоград). Във втората глава на книгата авторът анализира обстойно общите черти на гуралските диалекти, а в отделна глава се спира на
специфичните им особености и прави пълна характеристика на говорите в
Спиш, Орава, Чадецке и на други говори, намиращи се в т.нар. лингвистични острови5.
Както в посочените, така и в други изследвания ученият прилага традиционния сравнително-исторически метод, но възприема и новопоявилия
се метод на лингвистичната география, по всяка вероятност повлиян от
идеята за езиковите съюзи на датския езиковед Кр. Сандфелд, чиято книга
„Балканско езикознание“ става популярна сред европейските учени и търпи две издания: в Копенхаген (1926) и в Париж (1930).
3. Научните интереси на М. Малецки към южнославянските езици
Едновременно с проучването на пограничните полски диалекти М. Малецки се насочва и към южнославянските езици – той има сериозен дял в
проучването на сръбските, хърватските и черногорските говори.
При теренните проучвания на южнославянските езици М. Малецки открива взаимовръзки и общи черти между тях и съседните им неславянски
езици на Балканите. Именно тези лингвистични факти и откритото сходство между генетично различни езици привличат вниманието му и той ги
описва в редица свои публикации, като прилага малко познатия по онова
време метод на лингвистичната география. Приносен момент в работата
му е внасянето на историческия подход и наред с изследването на актуалните фонетични, граматични и лексикални особености на говорите той
препоръчва да се проследява и тяхното историческо развитие.
По време на теренните си проучвания в граничещи си сръбски и хърватски региони изследователят подробно се запознава с чакавските говори, които са предмет на докторската му дисертация „Cakawizm z uwzględnieniem zjawisk podobnych“ („Чакавизмът с оглед на други подобни
явления“), публикувана през 1929 г. В нея той представя същността, произхода, разпространението (както на север, така и на юг) и хронологията
на явлението, като го отнася към XVII век – становище, което по-късно коригира6. На темата за чакавизма в различни аспекти, вкл. в съпоставителен
план, той се връща нееднократно, като през 1937 г. изнася доклад пред
Езиковата комисия: „Przyczynki do cakawizmu (cakawizm połudnowosłowiański, grecki, polski i połabski)“ („Причини за чакавизма – южнославянски, гръцки, полски и полабски“). В него доразвива и разширява темата,
като посочва други сходни на чакавизма състояния в някои диалекти
(напр. полската мазовщина).
Неговият хабилитационен труд, отпечатан през 1930 г., също е посветен на южнославянските езици: „Przegłąd słowiańskich gwar Istrji“ („Обзор
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на славянските говори в Истрия“). Тази книга е изключително добре приета в тогавашните научни среди, оценена е нейната актуалност наред с
приносния му труд „O podział gwar Krku (Z mapą)“ („За подялбата/класификацията на говорите на Крък7. С карта“). За това, че изследванията на М.
Малецки са все още актуални и представляват научен интерес, говори фактът, че са преведени (макар със закъснение) на хърватски език (вж. Jelenović 19638; Kryžan-Stanojević 20029).
На Балканите М. Малецки се запознава основно и с чакавските говори
по Адриатическото крайбрежие и на островите, изследва също сложните
междудиалектни отношения на полуостров Истрия . Проучвайки сръбскохърватската езикова област, той засяга пряко или косвено и черногорските
диалекти, като при сравнението отбелязва редица техни общи особености
(вж. Petrović 1987: 58). На тази тема посвещава изследваното си: „Charakterystyka gwary Ciciów na tłe sąsiednich dialektów czarnogórskich. Z mapką w
tekście“, 1930 („Характеристика на говора на Чичов на основата на съседните черногорски говори“. С карта в текста) (Malecki 1930), а отделна статия пише и за черногорските диалекти: „Przegłąd dialektów Starej Carnogóry (z uzwględnieniem gwar sąsiednich“) („Преглед на диалектите на Стара
Черна гора (с оглед на съседните говори)“ в съавторство с Р. Бошкович.
Във всички тези изследвания големият диалектолог се придържа към
новаторски методи в областта на лингвистичната география.
4. Приносите на М. Малецки за проучването на крайните югозападни
български диалекти
След достатъчно натрупания опит в теренните проучвания М. Малецки насочва вниманието си към солунската говорна област, привлякла вниманието на славистите през втората половина на ХIХ век10. В края на ХIХ
и началото на ХХ в. интересът към крайните югозападни говори не стихва,
като особено голям принос за тяхното изследване има словенецът Ватрослав Облак, в чийто труд „Macedonische Studien“ („Македонски изследвания“), обнародван посмъртно (1896), са описани особеностите на редица
говори от крайния югозапад на македонската област (дебърски и солунски,
между които и говорът на с. Сухо). Тезата на В. Облак за българския произход на Кирило-Методиевия език се определя като най-значимото откритие в славистиката през ΧΙΧ век. В началото на ХХ в. български езиковеди
(предходници и съвременници на М. Малецки) също дават своя принос в
проучването на тези говори11. Малецки е запознат с предходните изследвания на старинните български говори и с тезата за българския произход на
Кирило-Методиевия език и това го мотивира да продължи по-нататъшното
им проучване. Големи са заслугите на учения за проучването българските
диалекти извън териториалните граници на България, като се има предвид
тяхната отдалеченост, трудно достъпния планински релеф, както и недопускането на български учени в тези места. Експедицията в солунската
област той осъществява през 1933 г., когато проучва говора на селата Сухо
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и Висока, а на следващата година достига до Костур и Лерин и околните
им селища. Резултатите описва в редица публикации, като представя ценен диалектоложки материал и прави анализ на специфичните за тези
говори черти: развоя на крайната ерова гласна в Богданско, еднаквите
форми за ед. и мн. число при съществителните във Висока, отпадането на
фонемата в, развитието на носовите гласни в Костурско, „полското ударение“ в Костурско и Леринско и др. В запазените архаични черти (рефлекси
шт, жд от *tj, *dj, съхранен назализъм и старинен изговор на старобългарския ятов вокал) той намира неоспоримо доказателство за българската
говорна основа на Кирило-Методиевия език и за установяване на прародината на старобългарския език (отношение по тези изследвания на М. Малецки вземат учени като Л. Милетич, Й. Н. Иванов, К. Мирчев, Л. Мошински и др. (Милетич/Miletich 1933; Иванов/Ivanov 1991; Мошински/Moszinski 1986).
Резултатите от изследванията си М. Малецки представя в две свои
публикации: „Dwie gwary macedońskie Suche i Wysoka w Soluńskiem“, cz. I.
Teksty („Два македонски говора – Сухо и Висока в Солунско, ч. I. Текстове“). 1934, 90 str., cz. II. Słownik (Речник), 1936, 135 str. Първата част съдържа 44 текста от местни жители, записани фонетично, а втората представлява речник от около 4000 думи. Записаните от М. Малецки текстове
и съставеният от него речник са важен източник както за проучването на
различни особености от говора на Сухо и Висока, така и за съпоставка с
други славянски диалекти12. В тях лесно могат да се видят характерните
черти както на източнобългарските якави говори на изток от Солун, към
които принадлежат и говорите на Сухо, Висока, Зарово, така и на говорите, разположени на северозапад от тях. Речникът е особено ценен с оглед на това, че е единственият пълен речник на говорите в двете села. Текстовете и речникът категорично свидетелстват за българския характер на
речниковия състав (Иванова/Ivanova 2005: 222–223), както и за чуждото
влияние върху лексиката, предимно гръцко и турско, което е доста силно
поради смесеното население в тези села (Иванова/Ivanova 2005: 226–227).
Посочването от М. Малецки на двойното ударение като важна акцентна особеност на говора на с. Сухо дава възможност това фонетично явление да бъде подробно изследвано по-късно и от българските диалектолози,
които доказват, че то се среща и на други места – обхваща значителна част
от българското езиково землище, лежащо между крайния югозапад и крайния югоизток, с което се потвърждава и по този признак тезата за диалектното единство на българския език (Шклифов/Shklifov 1973, 1995).
Идеята на М. Малецки – да свърже говорите в Солунско с тези в Южна
Албания в една диалектна цялост, българският диалектолог Т. Бояджиев
оценява като особено плодоносна. Тя подкрепя изказаната преди това теза
за старо генетично родство на тези диалекти с българските говори в Родопите, Тракия и Странджа (Бояджиев/Boyadzhiev 1981: 184).
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Изследванията на М. Малецки хвърлят светлина върху езиковите особености на двете изключително интересни в говорно отношение солунски
села, като допълват и коригират някои неточности в работите на негови
предшественици. Това дава тласък на по-нататъшното проучване на югозападните български говори, в частност на солунския диалект, легнал в
основата на първия писмен език на славяните – старобългарския.
В своите критични бележки към някои неточности в труда на В. Облак
авторът засяга съществения въпрос за границите на южнославянските
говори. Той следва правилната постановка за комплексен езиков анализ,
като отдава еднакво значение на особеностите от различните езикови равнища, вкл. и на фонетично. Българския характер на говорите в македонските области изследователят определя преди всичко с оглед на тяхната
аналитична структура, като изтъква следните основни общи черти: разпадането на склонението и загубата на инфинитива, задпоставения определителен член, еднаквия начин на степенуване на прилагателните, на образуване на бъдеще време и др.
Тези изследвания, запазили своята актуалност до днес, осигуряват на
полския учен заслужено място в историята на южнославянската диалектология.
5. М. Малецки и въпросът за балканския езиков съюз
Изследванията на южнославянските диалекти откриват пред М. Малецки перспективата на балканистичните проучвания. На балканистичната
проблематика той посвещава редица свои разработки: „Cechy bałkańskie w
językach w Macedonii“ (1935) („Балкански особености на езиците в Македония“); „Z zagadnenień dialektologii macedońskiej“ (1936) („По въпросите
на македонската диалектология“13).
В доклада си на III Международен конгрес на лингвистите в Рим (1933
г.) на тема „Наблюдение върху балканския езиков съюз“14 М. Малецки изтъква предстоящите задачи на новото лингвистично направление – балканското езикознание, и поставя съществени въпроси, свързани с концепцията за балканския езиков съюз: кои са езиците, принадлежащи към него, с
какви общи черти те се разграничават от други езици, кога са се очертали
общите им особености и т.н. И въпреки наличието на редица общи черти в
южнославянските и неславянските езици на Балканите, той смята, че към
балканския езиков съюз не могат да бъдат причислени всички езици на
тази територия, а главно албанският, българският, гръцкият и румънският.
Със своя доклад „Zagadnenia sporne lingwistyki bałkańskiej“ („Дискусионните проблеми в балканската лингвистика“) той възнамерява да повдигне отново обсъждания преди това въпрос и на Славистичния конгрес в
Белград (1939), който, за съжаление, не се е състоял поради избухването
на войната, но са публикувани предварително изпратените резюмета15. В
подаденото за конгреса резюме авторът отново потвърждава тезата си, че в
ядрото на балканския езиков съюз се включват четирите езика (албански,
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български, гръцки и румънски) и периферно само някои сърбо-хърватски
говори, но без турския, който, като късно появил се език на Балканите, е
повлиял на балканските езици само на лексикално и фразеологично равнище (Малецки/Małecki 1939: 216). Посочените публикации очертават безспорните приноси на големия учен в изследването на балканските езици.
М. Малецки дава една нова научна перспектива и фактически става основоположник на балканското езикознание в Полша (Селимски/Selimski 2005:
193).
Проследявайки историческата съдба на старобългарския език, М. Малецки спира вниманието си на състоянието на запазения назализъм и характера на ударението в костурско-леринския регион в студиите си „O rozwоju samogłosek nosowych w Kosturskiem“ („За развоя на носовите гласни
в Костурско“) и „O „połskim“ przycisku w gwarach kostursko-lerinskich“ („За
„полското“ ударение в костурско-леринските говори“, 1934 г.). Изследователят отделя специално внимание и върху проблема за балканизмите в
южнославянските езици, като отбелязва, че само век-два след Кирило-Методиевото книжовно дело в старобългарския език започват да се появяват
характерните балканизми: задпоставен член, тенденция към отпадане на
инфинитива и др., с което формулира тезата за старобългарския като балкански език. Проучванията на учения в тази насока дават началото на полските балканистични изследвания (Селимски 2005: 199).
За съжаление, краткият житейски път на учения не му позволява да се
разгърне и да продължи проучванията си върху старобългарския език.
Въпреки това М. Малецки отделя подобаващо място и на тази проблематика, като подготвя учебник, предназначен за полонисти и слависти, но успява да завърши само неговата първа част, а от втората е нахвърлял отделни
фрагменти. Студията му „Najstarszy literacki język Słowian“ („Най-старият
книжовен език на славяните“, 1947) е отпечатана посмъртно, но десетки
години след отпечатването ѝ тя продължава да се използва от преподаватели и студенти.
5. Заключение
М. Малецки е учен с международно признание, със солиден администраторски и научноорганизаторски опит. По негова инициатива през 1934 г.
се открива Катедрата по южнославянска филология, на която дълги години е ръководител. По време на окупацията е пълномощник на ректора на
нелегалната учебна дейност, извършвана от Ягелонския университет. Като
ръководител на Славянския семинар той посвещава много усилия за популяризирането на славянознанието, спомага за неговото развитие, като разширява изследователските полета, увеличава броя на катедрите и открива
библиотека към семинара. Преподавателят М. Малецки се радва на уважението от страна на своите студенти, за научното израстване на които е полагал големи грижи. Негови ученици са видните слависти Франтишек
Славски, Збигнев Голомб, Алфред Заренба, както и българският учен Куйо
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Куев (в периода 1937–1939 г. той е бил лектор по български език в Ягелонския университет).
Въпреки краткия си житейски път М. Малецки оставя забележителни
трудове в областта на полонистиката и славистиката, на балканското езикознание и ареалната лингвистика. Отделно той има приноси и в българското езикознание, свързани с проучването на крайните български югозападни говори (останали извън пределите на България), в чиито запазени
архаични черти ученият намира неоспоримо доказателство за българската
говорна основа на Кирило-Методиевия език. Български учени от различни
поколения вземат отношение към неговите изследвания и дават висока
оценка на неговия подход и научни резултати. За заслуги към българистиката проф. Мечислав Малецки, наред с други чуждестранни учени (А.
Селищев, Ст. Слонски, Г. Вайганд, А. Мазон и т.н.), е сред редовните и почетните членове на създадения през 1923 г. Институт по македонски език в
София.
В знак на своята почит към големия учен академичната общност на Ягелонския университет организира периодично юбилейни конференции в
негова чест. По инициатива на университета, утвърдена и от кметството,
улицата, на която е живял М. Малецки в Краков, носи неговото име.
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РЕЗЮМЕ
В статията се разглеждат приносите на проф. Мечислав Малецки за развитието на полската и славянската диалектология. В първата част на текста се представят неговите трудове, посветени на проблеми, свързани със смесените и преходните говори в пограничните райони на Полша. Във втората част се прави анализ на изследванията на учения върху южнославянските диалекти: български,
сръбски, хърватски, черногорски.
Ключови думи: Мечислав Малецки, диалектология, полски диалекти, южнославянски диалекти
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