
PALAEOBULGARICA / СТАРОБЪЛГАРИСТИКА, XXVI (2002), 3 

ПРЕГЛЕД j ОБЗОРМ И РЕЦЕНЗИИ / SURVEY AND BOOK REVIEWS 

Ангелина Даскалова (София, България) 

БОРЯНА ВЕЛЧЕВА НА СЕДЕМДЕСЕТ ГОДИНИ 

Боряна Велчева е сред талантливите уче-
ници и последователи на К. Мирчев, Ст. 
Стойков, Л. Андрейчин. Нейното научно 
дело е богато и разностранно. To обхваща 
проблеми на глаголическата и кирилската 
азбука, палеография, праславянски и ста-
робългарски език, история на стария бъл-
гарски книжовен език, българска диа-
лектология, балканистика, етймология. 
Затова е трудно да бъдат обхванати и от-
разени в цялост приносите в научните й 
трудове. 

Б. Велчева е родена на 19 май 1932 г. в 
София. През 1956 г. завършва българска 
филология (езиковедски профил) в Со-
фийския университет „Св. Климент Ох-
ридски". Научните и интереси датират 
още от студентските години, когато тя ак-
тивно участва в работата на кръжоците 
по история на българския език, по българ-
ска диалектология и по стара българска 
дитература. Като студентка получава на-
1рада за най-добър научен доклад на тема 
„Описателно бъдеще време в старобъл-
гарскии среднобългарски език". Паккато 
студентка взема активно участие в диа-
лектоложка експедиция за събиране на 
материали за Българския диалектен атлас. 

През 1956 г., веднага след дипломи-
рането си, започва работа в Института за 
български език при БАН - отначало в Сек-
1р!ята за българска диалектология, a след 
това - в новосъздадената Секцйя за ис-
тория на българския език. Оттогава да-

тират и нейните първи научни изяви. Една 
от първите ипублйкации е от 1960 г. върху 
императивното значение на бъдеще вре-
ме1. 

Кандидатската дисертация на Б. Вел-
чева е на тема „Показателни местоиме-
ния и наречия в новобългарските памет-
ници от XVII и XVIII век". Хабилитирана 
е с труда и „Към установяването на сред-
нобългарските правописни типове (Ста-
матовото четвероевангелие от XIII в.)"2-· 

В края на 70-те години започва пре-
следване на научни кадри в Института за 
български език. Бяха прогонени редица 
вече утвърдени езиковеди, сред които и 
Б. Велчева. Тя беше преместена в Инсти-
тута по балканистика, където по-късно за-
едно с Максим Младенов създадоха група 
„Етнолингвистични проблеми на балкан-
ските народи". Въпреки психическия 
стрес, в който изпада, Б. Велчева продъл-
жава да работи активно и успява да ce 
изяви като авторитетен учен и в новата 
среда. През 1989 г. защитава докторска 
дисертация на тема „Глаголицата на Еал-
каните до началото на XIII век", с която 

1 Към въпроса за императивното значение 
на формите за отрицателно бъдеще време в 
българския език. - Български език, 10, 1960, 
№ 6, 535-537. 

2 Към установяването на среднобългар-
ските правописни типове (Стаматовото чет-
вероевангелие от XIII в.). - Изв. Инст. бълг. 
ез., 17, 1969, 233-286. 
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получава научната степен „доктор на ис-
торическите науки". През 1990 г. е избрана 
за старши научен сътрудник I степен. 

През 1963 г. Б. Велчева специализира в 
Москва и Санкт Петербург кирилска па-
леография, a през 1976 г. - историческа 
фонология при големите лингвисти М. 
Хале и Н. Чомски в Масачузетския инсти-
тут по технология (MIT) в САЩ. 

В България чете лекции и води спец-
курсове в университетите в София, Шу-
мен, Велико Търново, Пловдив. Била е 
лекторка във Вапшнгтонския университет 
в Сиагьл (1971-1972 г.) и в Саарландския 
университет в Саарбрюкен (1981 -1985 г.). 
През 1988-1989 г. е гост-професор в 
Кьолнския университет, a през 1994 г. - в 
Държавния университет на Охайо в Ка-
лъмбъс, САЩ. На няколко дъти чете лек-
ции в Сегедския университет, Унгария, и 
в Централноевропейския университет в 
Будапеща. Отделни лекции е чела във 
Виена, Грац, Клагенфурт, Люблин, Кра-
ков. 

Наградена е със Златна значка на БАН 
я орден „Кирил и Методий". 

Б. Велчева сериозно работи в областта 
на старобългарските азбуки, старобъл-
гарския и среднобългарския правопис, 
глаголическата и кирилската палеогра-
фия. 

Един от проблемите, който дълготрай-
но буди нейния интерес, е установяването 
на съсхава и правописа на ранната гла-
голица. Въз основа на анализ на азбучните 
молитви, първите абецедари, преписите 
на „За буквите" от Черноризец Храбър и 
глаголическите паметници Б. Велчева съз-
даде нова концепция за състава на гла-
голическите букви в най-ранната глаго-
лица и в най-ранния глаголически абе-
цедар. С това са свързани редица нейни 
публикации3. 

3 Названията на буквите в българските 
абецедари като източник на езикови данни. 
- В: Константин-Кирил Философ. Юбилеен 
сборник по случай 1100-годишнината от 
смъртта му. С, 1969, 369-373; Буквите за 
„х" в глаголицата. - Български език, 21,1971, 
№ 2-3, 214-217; Въпросът за w в глаголиче-

В момента Б. Велчева несъмнено е нан-
добрият специалист по правописа на гла-
голическите паметници и типовете бъл-
гарска глаголица. Тя за първи път уста-
нови явлението „късна българска глаго-
лица" и направи пълно описание на па-
метниците с късен глаголически право-
пис, като разкри успоредиците с ранната 
хърватска глаголица4. Към нейните прн-
носи трябва да отбележим, че тя разчете 
за първи път късната глаголица в първим 
почерк на Охридския апостол, в някои от 
приписките на Асеманиевото евангелие3. 

Интересно е да ce отбележи, че тя от-
кри глаголическа основа на частта, писава 
от главния преписвач на Изборника огг 
1073 г., и глаголически оригинал наЖи-
тието на Мария Египетска6,чийто превод 
отнася към ранна епоха. 

ската азбука. — Изв. Инст. бълг. ез., 22,1973, 
105-124; Глаголическият „и" проблем и Рил-
ските листове. - Български език, 27,1977, № 
6,456-461; Которне 38 букв создал Констан-
тин Философ. - В: Славянские культурн н 
Балканн. Т. 1. С, 1978, 57-61; Абецедар. -В: 
Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 1. С_ 
1985,20-26; Буквата Ψ в глаголицата. - Fest
schrift für F. V. Mares. München, 1985, 399-
401 ; Die altbulgarisehe Alphabete. - Mitteilungen 
des bulgarischen Forschungsinstitutes in Öster
reich, 8, 1986,1/VIII, 69-75; Старобългарскн 
шт и жд и буквата w в глаголицата. - Palaeo-
bulgarica, 12,1988, № 1,29-38; Отново за гла-
голицата. - Palaeobulgarica, 25, 2001, № 2,16 
-21 и др. 

4 Късната българска глаголйца. - В: Ки-
рило-Методиевски студии. Кн. 12. С, 1999, 
87-153. 

s Въпроси на късната глаголица. Носов-
ките в първия почерк на Охридския апостоп. 
- Български език, 16,1966, № 1,3-9; Пробле-
ми на глаголическата писменост. Асема-
ниево евангелие. - В: Сб. Константин-Кириа 
Философ. С, 1981, 167-172; Късната глаго-
лица й: кирилскйте припискив Асеманиевото 
евангелие, - В: Литературознание и фолкло-
ристика. Сборник в чест на акад. П. Динеков. 
С, 1983, 202-207. 

6 Правописът на Светославовия изборнжс 
от 1073 г. и неговите старобългарски успо-
редици. - В Симеонов сборник (по Свето-
славовия препис от 1073 г. Т. I, Изследванпж 
й текст. С, 1991,130-146; Ранният славянскя 
превод на Жйтието на Мария Египетска. -
Palaeobulgarica, 20, 1996, № 3, 30-54. 
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Кръглата глаголица Б. Велчева свързва 
с дейността на книжовниците от Прес-
лавската школа и проучва глаголическо-
кирилските връзки, както я взаимоотно -
шенията с византийското унциално пис-
мо7. 

Редица нейни изследвания са свързани 
с палеографията и правописа на старо-
българските и среднобългарските памет-
ници. Тя откри типологически белези за 
класификацията на киридските почерци8. 
Нейната популярна книга„Старите бъл-
гарски ръкописи и техният език" пред-
ставлява достъпно поднесен учебник по 
българска палеография и история на бъл-
гарския книжовен език9. 

Б. Велчева разработва методика за гра-
фо-лингвистично описание на среднове-
ковен ръкопис10. Тази методика, съчетана 
с данните на лингвистичната география, 

7 Из глаголйческо-кирилските взаимо-
отнопгения. - Български език, 16,1966, № 5, 
472-476; Глаголицата и школата на Климент 
Охридски. - В: Сб. Климент Охридски, С, 
1966, 133-143; Киевските листове. - В: Сла-
вянска филология. Т. 17. С, 1983,,231-236; 
Кирилицата. - Във: Втори международен 
конгрес по българистика. Кирйло-Методие-
вистика. С, 1988, 265-270; Glagolica, Kyril-
lica, Orthographie und Sprache. - In: Symposium 
Methodianum. Beitrage der internationalen 
Tagung in Regensburg (17. bis 24. April 1985) 
zum Gedenken an 1100. Todestag des hl. Method. 
München, 1988,703-708; Глаголицата и сред-
нобългарската писменост. - Език и 
литература, 1992, № 3, 75-79 и др. 

8 Вж. напр.: Към среднобългарската па-
леография. Ръкопис 1/2 от библиотеката на 
Рилския манастир. - Palaeobulgarica, 1,1977, 
№ 3, 12-32. Срв. също статиите й за кирил-
ските букви в „Кирило-Методиевска енци-
клопедия". 

9 Старите български ръкописи и техният 
език. С, 1983,78 c. 

10 Към установяването на среднобългар-
ските цравописни типове (Стаматово четве-
роевангелие от XIII в.)..,; Графолингвисти-
ческий анализ Рнльского Б евангелия начала 
XIV в. - В; Язнк и письменность среднебол-
гарского периода. М., 1982, 145-146; В е л-
ч е в а, Б., Д. Б о г д a н о в и ч, A. H a y м о в. 
Болгарский апостол XIII века: Рукопись Де-
чани-Церколез 2. [Balcanica, III. CIBAL], 
Sofia, 1986, 151 c. 

й дават възможност за първи път да ло-
кализира с приблизителна точност езика 
на преписвача на Рилско Б евангелие, като 
го свързва с говорите югоизточно от 
София. Нейното изследване направописа 
в студията й за Изборника от 1073 г. може 
да ce смята за образцово. 

Разностранните наблюдения и богатият 
опит, които притежава Б. Велчева в про-
учването на старобългарскатаписменост, 
я насочват към нови подробни изследва-
ния на праславянската и старобългарската 
фонология. Като резултат от тези изслед-
вания ce явява оригиналният й приносен 
труд „Праславянски и старобългарски фо-
нологични изменения" (С, 1980), издаден 
и в САЩ в превод на Ъ. Скатън". С ме-
тодите на генеративната фонология ав-
торката установява етапите в развоя на 
праславянската и старобългарската вокал-
на и консонантна система, изяснява меха-
низма на измененията и връзката между 
тях; дава точни формулировки на проме-
ните; разкрива относителнатахронология 
на явленията. Книгата изобилства с нови 
идеи, обяснения и трактовки. Така напри-
мер по нов начин в нея ce представят про-
мените на праславянския изглас. Редица 
от измененията, които Вл. Георгиев пред-
ставя като морфологични аналогии, Б. 
Велчева обяснява в система от законо-
мерни звукови изменения. Специално вни-
мание тя отделя на неясните проблеми 
на старобългарския вокализъм. Като го 
разглежда по нов начин, тя открива на-
чалото на най-важните следващи проме-
ни в историята на българските говори. 
Някои от въпросите, засегнати в книгата, 
са разгледани и в самостоятелни статии12. 

11 Proto-Slavic and Old Bulgarian Sound 
Changes (Translated and Edited by E. Scatton). 
Columbus, Ohio, 1988, 187 p. 

12 Ранната диференциация ж/у в славян-
ските езици. - В: Славянска филология. Т. 
15. Езикознание. С, 1978, 279-287; Отново 
за праславянския изглас. - В: Езиковедски 
цроучвания в чест на акад, Вл. Георгиев. С, 
1980, 323-329; Имало ли е в старобългарски 
редуцирани гласни и стегнати ерове? - В: 
Традиция, приемственост, новаторство. В 
памет на Петър Динеков. С, 2001, 531-534; 

7 Палеобулгарика, кн. 3 97 



Значително място в научната дейност 
на Б. Велчева заема публикуването на 
важни паметници от българското ръко-
ггасно наследство. Тук трябва специално 
да бъде отбелязано изданието на Добро-
мировото евангелие, което представлява 
критично издание на текста и увод с па-
леографско кодикологическо изслед-
ване13, на новооткритата му Синайска 
част14, на неиздадената част на Стамато-
вото евангелие15. През 1967 г. тя откри за 
българистиката т. нар. Нов Троянски да-
маскин, писан от Аврам Димитриевич16, 
и е един от авторитена описа на ръкопй-
сите от Троянския манастир17. Направй 
ново разчитане и тълкуване на най-ранния 
босненски паметник - Хумачката плоча18. 

В областта на българската историческа 
и съвременна морфология Б. Велчева съ-
що има своите научни приноси. Тя про-
учи показателните местоимения и наре-
чия като определени системи в североиз-
точните български говори и установи 
техния развой въз основа на данните от 
дамаскинската книжнина. Студията й по 
тези въпроси19 е важен принос в българ-
ската историческа диалектология и в про-

Proto- Slavic Dental Palatalization and Bulgarian. 
- Studies in Honor of H. G. Lunt. Part 2. Folia 
Slavica. Columbus, Ohio. Vol. 3,1979, № 1-2, 
249-255. 

13 Добромирово евангелие. Български па-
метник от началото на XII век. С, 1975. 

14 Новооткрита част на Добромировото 
евангелие в Синайския манастир „Св. Ека-
терина". - Год. СУ. Филолог. фак., 82, 1988, 
№ 2, 125-137. 

15 Към установяването на среднобългар-
ските правописни типове... 

16 Един неизвестен български дамаскин. 
Ръкопис№ 15 отбиблиотекатанаТроянския 
манастир. - Български език, 18, 1968, 225-
244. 

17 В е л ч е в а, Б., Ем. К о ч е в а, Ст. К о-
ж y х a р о"в. Ръкописната сбирка на Троян-
ския манастир. - Старобългарска литера-
тура, 1, 1971, 461-497. 

18 Хумачката плоча. - Зборник Матице 
српске за филологщу и лингвистику, 33,1990, 
61-63. 

19 Показателни местоимения и наречия в 
новобългарските паметници от XVII и XVIII 
в. - Изв. Инст. бълг. ез., 10, 1964, 159-235. 

учването на ранните новобългарски па-
метници. За първи път тя разделя дама-
скините по признаците тогива и тогази. 
По този критерий по-късно Е. Дьомина 
направи класификацията си на новобъл-
гарските дамаскини от XVII в. 

Въз основа на морфемен анализ, като 
очертава типовете показателно-место-
именни системи, Б. Велчева прави инте-
ресен принос за типологическата харак-
теристика на българските диалекти20. 

Занимават я и други проблеми в област-
та на морфологията: хронологията и зна-
чението на промените в българските фу-
турни конструкции21, разпадането на три-
членната показателна система22, наре-
чието като част на речта23 и др. 

В обсега на изследванията на Б. Велчева 
стоят и много важни въпроси, свързани с 
историята на българския книжовен език. 
Тя е автор на концепцията за приемстве-
ността в развоя на българския книжовен 
език и за появата на новрбългарски език 
с определеци правогшсни и езикови норми 
в паметниците от XVI до XVIII в.24 Тази 
нейна теза намери широка популярност 
както y нас, така и в чужбйна и служи за 
основа в следващи трудове. Според нея 
в науката не ce оценява достатъчно 

20 Показателни местойменни форми в бъл-
гарските говори (обща типологическа харак-
теристика). - Изв. Инст. бълг. ез., 20, 1971, 
227-239. 

21 Към хронологията на някои промени в 
българските футурни конструкции. - Изв. 
Инст. бъдг. ез., 16, 1968, 363-369. 

22 За изчезването на тричленната показа-
телна система в българския език. - В: Слави-
стичен сборник. С, 1963, 129-139. 

23 Наречието като част на речта. - Изв. 
Инст. бълг. ез., 19, 1970, 171-177. 

24 Норма и традиция в българския книжо-
вен езйк от XVL· до XVIII в. - Български 
език, 16,1966,№2,110-122; Заезиканабъл-
гарската книжнина от XV до XVIII в. - В: 
Културно развйтие на балканските народи 
XV-ХХв. (=Studia Balcanica, 18). С, 1985, 
142-151 ; Приемственост в развоя на българ-
ския книжовен език (IX-XIX в.). - В: Ksztal-
towanie sic jçzyka nowobulgarskiego (do roku 
1878). (=Prace slawistyczne, 78). Wroclaw-War-
szawa-Krakow, 1990, 205-215. 
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приемствеността при изграждането на 
съвременния български книжовен език и 
ce надценява църковнославянското влия-
ние. Тя привежда данни, които илюст-
рират вече начало на новобългарския 
книжовен език в паметниците от XVII в.25 

Известен е и интересът на Б. Велчева 
към диалектологията. Като участник и 
ръководител на диалектоложки групи тя 
е проучила говорите на много села в Бур-
гаско, Елховско, Новозагорско, Трънско, 
Родопите. Трябва да ce подчертае при-
носът на Б. Велчева в изследването на ре-
дица явления в диалектите26. 

В последните десетина години Б. Вел-
чева проявява активен интерес към лек-
сиката на старите паметници, за което 
свидетелстват много нейни научни и на-
учнопопулярни статии - върху Житието 
на Мария Египетска, Словото на Йоан 
Милостиви, дамаскините и други.27 

25 Дамаскините от XVII век и началото на 
новобългарския книжовен език. - Palaeo-
bulgarica, 25, 2001, № 4, 64-81. 

25 Вж. : В е л ч е в a, Б., T. Б о я д ж и е в. 
Развойни тенденции във вокалната система 
на един южнородопски говор. - Език и лите-
ратура, 21, 1966, № 2, 49-58; Девокализа-
цията в Троянски говор. - Български език, 
26,1976, № 1-2,141-144; Назализмът в бъл-
гарските говори на Сухо и Висока, Солунско. 
- В: Изследвания върху историята и диалек-
тите на българския език. С, 1979, 78-83; Пов-
тарящи ce фонетични ограничения. - Език и 
литература, 1992, № 3, 75-79; Явления, свър-
зани с [dz] и [dz] в българските говори. - В: 
Сб. Диалектология и лингвистична география. 
С, 1999, 35-49; Velceva,B.,E. S c a t t o n . 
One for All and All Four One: Yers and Nasals 
in Rodopa Dialects. - Palaeobulgarica, 19,1995, 
№2, 3-18; B e л ч e B a, Б., E. Скатън . Към 
историята на един старинен български 
говор. - В: Сб. Българският език през XX 
век.С, 2001,244-248. 

27 Ранният славянски превод на Житието 
на Мария Египетска...; Хилендарският 
препис на словото за Йоан Милостиви. - В: 
Сб. Медиевистика и културна антропология. 
С, 1998, 41-8-421; B e л ч е в а, Б., А. Д a c к а-
л о в а. Някои редки и остарели български 
думи. - В: Сб. За думите и речниците. С, 2000, 
259-266; Старобългарско плгоъць 'половин-

Извън обсега на проучванията й не ос-
тава и етимологията. Любопитно е да ce 
отбележи, че тя свързва промяната мьть 
> майко с един ономастичен модел в ис-
торията на българския вокатив, a не като 
резултат, свързан с евентуалната мекост 
на съгласната m пред ъ, както ce прие-
маше досега28. 

Работата à в групата „Етнолингвистич-
ни проблеми на балканските народи" я 
насочи и към балканистични проблеми2'. 

В един обзор като настоящия не може 
да бъде обхваната в пълнота научната 
продукция на Б. Велчева както по отно-
шение на обема, така и по отношение на 
съдържащата ce в нея проблематика. На-
края ще спомена способността й да поле-
мизира и да защитава приетите от нея 
тези. Това проличава в жара, с който тя 
обосновава идеята за ранното начало на 
новобългарския книжовен език (вж. „Hop-
Ma и традиции в българския кни-жовен 
език от XVI до XVIII в.", „Дамаскините 
от XVII век и началото на новобългар-
ския книжовен език" и др.); в критиката, 
която прави на Н. Дурново и неговите по-
следователи за тълкуването на w и & в 
глаголицата (вж. „Въпросът за w в глаго-
лическата азбука"); в отговора на Г. Про-
хоров за авторството на гла-голицата30; в 
спора й с Вл. Георгиев за гласежа на шт 
и ЖА в старобългарски (вж. „Ста-

ка'. - Българска реч, 1995, № 4, с. 18; Old 
Bulgarian хлждъ 'dry branches of a tree'. - Lin
guistique balkanique, 1966, № 2, 93-94, и др. 

28 От ΜλΤΗ до майка и един словообразува-
телен модел. - В: Кирило-Методиевски сту-
дии. Кн. 14. С, 2001, 239-242. 

29 Greek-Bulgarian Phonological Parallels. -
In: Relations et influences réciproques entre 
Grecs et Bulgares XVIII-XX0 siècle. Thessa
loniki, 1991,511-514; Language Interference and 
Universal Constraints. Nasalization and Dena-
salization in Bulgarian and Greek. - Linguistique 
balkanique, 35, 1992, 3-4; Значението на ру-
мънската лексика за историята на българ-
ския език. - В: Сб. Етнолинтвистични проб-
леми на балканските народи. С, 2000, 59-
65; и др. 

30 Отново за глаголицата. - Palaeobulgarica, 
25, 2001, №2, 16-20. 
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робългарски шт и жд и буквата w в гла-
голицата") и много други. 

Б. Велчева активно участва в национал-
ни и международни научни форуми (сим-
позиуми, конференции, конгреси) с док-
лади и изказвания, които също ce отли-
чават с нови идеи и полемичен тон. 

Б. Велчева е пример за висока научна 
етика и ясно чувство за справеддивост и 
отговорност. Тя винаги е отзивчива, го-

това да сподели своите знания и богат 
опит с всекиго. Увлича и ентусиазира със 
заразяващата си любов към ръкописите 
и научните проблеми. Затова е търсен 
консултант във филологическите среди;. 

Пожелаваме й здраве, сили и бодрост, 
за да съхрани духовното и душевно бо-
гатство, които притежава, и да даде на 
науката още много от себе си. 
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