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През ноември 1989 г. Сегедскпят университет 
„Атила ИожеФ" издаде книга^а на Константин 
Босилков „Кратка история на бългярскня кии· 
жовен език". В нея авторът е събрал вснчките си 
по-значнтелни нзеледвання върху гемата, с 
която се беше заннманал, като ги е обогатил и с 
много факти, нужни му по времето, когато рабо-

тсше като лектор по български език в Унгарня. 
Така малката книга, която излезс в нзключител-
но малък тираж само за нужднтс на обучёнието 
в лектората, всыцност събира ведно вспчко, 
или почти всичко, по което работеше Константин 
Босилков. 

За съжаленнс авторът не видя своята книга, 
която толкова чакаше. Той почина само 
дни преди излизането и. Така за него остана 
очакването за признанието па научната му 
работа. А от такоза признание той наистинэ се 
нуждаешс. Зящото за миозина К. Босилков 
беше Преди всичко органнзаторът — съветникът 
в кабинета на Председателя на БАН, научнпят 
секретар по вънроснте на езикозпаннето в Цсн-
търаза българнстпка, секретарят на Дружество-
то на фнлолозите българнстн, секретарят на 
сборника „История на славистнката от края на 
XIX н началото па XX век", секретарят на 
списание „Старобългаристика" от неговото осно-
ваване през 1977 година. 

Л\ного малко колегн са запознатн с първите 
му стъпкп в облаетта на езикозпаннето, когато 
тон се залозн с нзеледвання върху езика на 
бол ни с психически страдания. Малцина 
познават подробно заниманпята му с отделнн 
дялове на нормата на съвремеиния български 
кнпжовен език, конто се нуждаят от оконча-
телна кодификация. Не са познати достатъчно 
н теоретичеекпте му нзеледвання върху особе-
ности па развития книжовеп език според съвре-
менната методология. Не всичкп свързват името 
му и с книгата „Българската кш;жовка реч", 
която в съапторство с Я. Бъчваров и Ив. Павлов 
той подготви с грижа за развнтнето на бълга· 
рнстикита по света. 

Този факт е обясним. К. Босилков нпкога 
не изтъкваше своя собствен принос. За него 
важно беше делото, а не вършителят. 

Много хора энаят обаче за онова проучване 
върху езика на Паиснй Хнлендарскп, което 
той заиочна от 1971 г. под ръководството на 
проф. Л. Андрейчин. Това изеледване, което 
остана недовършено, много бързо излезе от 
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рамките на обикновения дисертационен труд 
и придоби много по-значителни размер». За-
щото от конкретния материал ногледът на авто
ра постепенно се насочи към много по-общи 
въпроси, свързани с теоретична обосновка на 
историческите проучвания в областта на езико-
знанието. 

От трва нзследване останаха хиляди фишове. 
За тях, за нялата много голяма картотека на 
автора говорехме много. От време на време 
К. Босилков вадеше от нея отделни ценни 
зрънца, за да ги предложи творчески осмислени 
на конференции, симпозиум!!, конгреси. Или 
просто като стати и в научни списания и сбор-
ници. Но вниманието му беше вече насочено в 
друга посока. Неговият стремеж от самото начало 
на научния му творчески път беше преди всичко 
към общението. Затова са малко например 
студиите му за книжовник от периода на Бъл-
гарското възраждане като Христаки Павлович, 
за учени слависта като Ватрослав Ягич или 
Любомир Милетич. 

Наистина в сп. „Старобългаристика" излезе 
по-обширна статияна К. Босилков за Историята 
на Паисий и българската книжовноезикова 
традиция. Но основно все пак бяха неговите 
обобщаващи статии — за отношението между 
народноразговорни и книжовни варнанти в 
езика на възрожденската литература, за взаимо-
действието между традиционното и новото в 
ранния етап от формирането на новобългарския 
книжовен език, за появите на синтетизъм и 
аналитизъм в славянобългарската книжовно
езикова норма. Всички тези заглавия имат една 
обща черта, че чрез проучения огромен езиков 
материал авторът им градеше теоретична основа 
за лнтерпретиране на историята на ново
българския книжовен език. 

Този негов подход се прояви и в друга посо
ка — в оценкята, която като рецензент предло
жи на ред издания от последните години, където 
зад конкретния факт търсеше все същностното, 
за да открие мястото на всяко рецензирано 
съчинение в националната ни научна литера
тура. 

Когато през 1988 г. К. Босилков се завърна 
от лектората си в Сегед, той ни донесе вестта 
за предстоящото издаване на книгата му. Донесе 

ни и обещанпето, че в тази книга се е пост- п 
да разкрие своя оригинален поглед по вкл" 
ните въпроси. Cera,с книгата-в ръка, ние на> 
на имаме възможност да се убедим, че тези""' 
думи са били верни. И това се проявя^ 
не само в оригиналния подход при предсТаЕ

Ва 

нето на материала. Оригинални са редиЯ" 
виждания, за конто той подсказваше н отс Э 

тиите, публикувани през последните години" 
но тук вече представени в система. 

Обикновено се казва, че младите хора 
склонни да отрекат традицията в областта у? 
науката само поради желанието да дирят нещ3 

ново. При К. Босилков отказването от редиця 
традиционно приети схващания е дълбоко 
мотивирано от непредубедената самостоятелна 
работа с езиковия материал, кокто често ппедля-
га неочаквани решения. ', 

Новото в книгата за историята на бългап-
ския книжовен език от К. Босилков не е само 
разглеждането му в неговия непрекъснат развой 
от IX век насам (напоследък има и други 
авторн, конто избират такава гледна точка) 
Нова е периодизацията в този развой, която 
предлага авторът, като стъпва на много солидна 
основа. Нови са редфакти, конто са разгледани 
Нов е подходът към основни въпроси като на-
родната основа на новобългарския книжоген 
език. Нова е оценката на типологическия ста
тус за съвременния български книжовен език. 
Нов е прочитът на редица изследвания, от 
конто К· Босилков дири опора в своята обобща-
ваща дейност. 

Когато през 1988 г. К. Босилков се завърна 
от лектората си в Сегед, той донесе и натрупани 
знания в областта на компютърната лингвисти
ка. Мечтата му беше да може да използува този 
нов път при бъдещата си работа върху история
та на книжовния език, върху неговата теория. 
За съжаление тази мечта не се сбъдна. Време 
то не стигна. Така нашият колега и приятел 
си отиде от нас с много неосъществени идеи и 
намерения. 

Но малката книга „Кратка история на бъл-
гарския книжовен език" остава и като достатъч-
но категорично свидетелство за посоката, в 
която авторът и щеше да продьлжи по своя 
научен път. 
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