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Искра Христова (София, Еългария) 

Преди 10 години, на 2 януари 1995 г. си 
отиде нашият учйтел доц. Петър Илчев. 
Той не успя да достигне старостта. Отиде 
си в активна творческа възраст, остави 
студентите си по средата на учебната го
дина, без да успее да довърши лекциите 
си по старобългарски език и по истори-
ческа граматика, както и започнатйте в по-
следните години спецкурсове „Филоло
гически анализ на Стария завет" и „Фи
лологически анализ на Новия завет". Ма
кар да ни напусна преждевременно, той 
беше учйтел на повечето българисти и 
слависта у нас. 

Той имаше качества на забележителен 
лектор. Беше сладко думен, стънко чув
ство за хумор и с необятна обща култура 
- лингвистична, филологическа и хума-
нитарна. П. Илчев не държеше на масово 
присъствие на лекциите си. Затова пък 
тези; конто го слушаха, имахавъзможност 
не само да научат много, но и да общуват 
с една изключително интересна личност, 
с един човек, извлякъл от богатая си и 
разностранен жизнен опит неочаквани жи
тейски и лингвистични изводи. Неговите 
лекции бяха не само по история на бъл-= 
гарския език, а и изобщо по лингвистична 
и филологическа култура. Умееше да под-
несе ёзиковия факт по такъв начин, с та-

; 

кива примери и потопен в такава на пръв 
поглед странична, но важна филологиче
ска и културна информация, че правешё 
от сухата наглед материя най-приятно 
развлечение. Невероятен ерудит, израснал 
сред филологическа литература (беше син 
на големия български езиковед Стефан 
Илчев), с лекциите си той ни подари зна-
нието си, събирано (разбира се, с удовол-
ствие) в продължение на много и много 
часове от хиляди томове. Но не само то 
присъстваше в лекциите му. Той беше от 
тези родени филолози, конто умеят да из-
влекат от делничната ситуация лингви-
стичния факт, да го анализират и обобщят. 
И до днес помня лекциите му, а знам от 
мнозина значително по-възрастни колеги, 
че и те ги помнят съвсем ясно. Мойте сту
дента чрез мене същр са получили много 
от неговите знания и мъдрост. 

Както беше интересен и оригинален 
лектор, П. Илчев беше и самобйтен и не
тривиален учен. Дали защото обичаше; 
твърде много да чете, или защото беше 
привърженик на принципа Multum, ndn 
muita, за съжаление той не остави голямо 
по обем научно наследство. Ä и наи-зна-
чителният му труд, завършен през 70-те 
години на XX в. („Глаголицата като гра-
фична система"), и до днес не е видял бял 
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свят. Така и не направи главоломна карие-
ра, както би трябвалода се очаква. Това'е 
жалко, защото написаното от него беше 
не само оригинално като виждане, но и 
образцово като филологическо изложение. 

В своите трудове той се спира на тео-
ретични лингвистични въпроси и на от-
ражението им в изследването на славян-
ските езици, на различнйпроблеми наста-
робългарския език и на историята на бъл-
гарския език от областта на лексиката, 
синтаксиса, линейното членение на текста, 
графиката и правописа, отношението гра
фика-фонетика. 

В статията си „Никои теоретико-мето-
дологически въпроси, свързани с палеоК 
славистиката" (Известия на Института за 
български език, 11,1964, 57-66) П. Илчев 
повдига въпроса за анализа на езика като 
система и за мястото на синхронните и 
диахронните изследвания в този вид ана
лиз. За старобългарския език той отбеляз
ва, че „синхронният анализ на старобъл
гарския език, т.е. неговото.пълно проуч-
ване като система, т е бъде възможно, ако 
старобългарският език, а не само отдел
яйте негови текстове, се схваща като зат
ворена система". Във връзка с това той 
поставя въпроса как да се дефинира ста
робългарският език и посочва, че в грама 
тиките обикновено се дават външни и раз
нородна характеристики, конто излождат 
едновременно от няколко различии ас
пекта: исторически, етнографски, култу-
рен, литературен и др., затова са и неточни. 
Ученият предлага с термина старобългар-
ски език да се означава „графичният език 
на дадена ограничена по обем група от 
ръкописи, обединени.от наличието на оп
ределен брой еднакво разпространени и 
разпределени общи езикови норми (напр. 
шт, жд и т. н.) и неговата фонетична ин
терпретация", като изтъква, че според 
статистиката „при големина на текста от 
50 000 лексикални единици гце постигнем 
стопроцентно описание на граматиката и 
на лексемите, конто имат фреквентност 
до Г/10 000 (в думи); старобългарските ръ
кописи са следователно достатъчни за та
кова описание". 

Статиите „За шецификата на старобъл
гарския dativus absolutus" (Български език, 

13, ,1963y21il-233),s>Kï>M разпределението 
на дългит ё и краткйте прономинални фор-
ми в старобългарски" (Известия на Инс
титута за български език, 10,1964,235-248), 
„Единична и двойна поява на някои про-
клитични морфеми (предлози и пред
ставки) в старобългарски" (Втори между
народен конгрес по българистика, София, 
23 май -̂  3 юнй 1986/Доклади*Т;-2\ Исто
рия на българския език. С, 1987,89-94) са 
посветени на някои специфични проблеми 
на старобългарския синтаксис. 

В статиите, 1;Из;българска"тайсторическа 
лексикология, стб. ключнтн СА" (Известия 
на Института за български език, 8, 1962, 

lJ1.7r-l 29) й!,,С)тклоййния при адаптйрането 
на книжовните заемки враннитестаро-
български текстове" (Български език, 19, 
1969, № 5, 220-228) той прави някои ин-
тересни наблюдения върху старобългар-
ската лексика. 

Няколко свои изследвания П. Илчев по-
свещава на един въпрос, на който слави-
стите преди него не са отделяли внима
ние: линейното членение на старобъл
гарските текстове. В своите статии „Към 
проблема за езиковата сегментация на ста
робългарските текстове" (Български език, 
19,1969, № 3,220-228) и „Наченки намор-
фомна сегментация в старобългарски" 
(Palaeobulgarica, 11,1987, № 1,62-66) той 
посочва, че в старобългарските ръкописи 
редовно и последователно се употребяват 
три демаркационни сигнала, конто той де
финира като мезолекса (интерпунктуа-
ционната вътрешноредова средна точка); 
мезосилаба (краят, съответно началото на 
реда), за нея той отбелязва, че „тя бележи 
една реална.характеристика на старобъл-
гарската фонетична реч - нейната разчле-
неностна отворени срички", и мезограма 
(интервалы· между отделяйте букви). Из
тъква, че сигнали за разделяне на думите 
и на изреченията в старобългарските ръг 
копией липсват почти напълно, като по
сочва, че, „първият знак от типа разделител 
на думите (още от старобългарския пе
риод на писмеността) е разделителният 
ер". Във връзка с това той забелязва тен-
денцията, характерна за Супрасълския 
сборник, морфемите вес, въс, \ц, ущ да се 
пишат с ер в края, когато са предлози, и 
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без ер, когато са представки и по този 
начин се маркира краят на думата. Наб-
люденията му го водят до извода: „Нито 
един от сегментационните сигнали, освен 
мезограмата, не се явява редовно и по-
следователно, всеки от тях е определено 
потенциален и ние сме длъжни да прие-
мем, че за графичния език отделната буква 
е в много по-голяма степей реалност, от-
колкото например думата, и особено из-
речението". 

Най-траен интерес в своите научни тър-
сения П. Илчев проявява към проблемите 
на глаголицата. Тях той разглежда от раз
личии аспекти: глаголицата като графична 
система и отношението и към фонетич-
ната система на езика, връзката на глаго
лицата с други азбуки, линейното чле
нение на глаголическите текстове, особе-
ностите на конкретни глаголически ръ-
кописи. На тези проблеми са посветени 
статиите „Към първоначалното състояние 
на глаголическата графична система" 
(Език и литература, 24,1969, № 5,29-39), 
„Старобългарските алограми и тяхната 
дистрибуция" (Константин-Кирил Фи
лософ. Доклади от симпозиума, посветен 
на 1100-годишнината от смъртта му. С, 
1971,321 -339), „Знакова мотивираност в 
глаголицата" (Език и литература, 27,1972, 
№ 1, 16-24), „Аспекти в изучаването на 
глаголицата" (Славистични изследвания. 
Т. 3. С, 1973,52-63), „Текстова структура 
на Синайския псалтир" (Изследвания вър-
ху историята и диалектите на българския 
език. Сборник в памет на чл.-кор. Кирил 
Мирчев. С, 1979,200-205), „Синайският 
псалтир и неговите писачи" (Славянска 
палеография и дипломатика. С, 1980,89-
95), „Структурни принципи на глаголи
ческата графика" (Palaeobulgarica, 4,1980, 
№ 2,34-36), „Константин-Кириловата аз
бука и византийското писмо" (Изслед
вания по кирилометодиевистика. С, 1985, 
61-73), „От какво зависи видът на глаго
лическите буквени начертания" (Изслед
вания по кирилометодиевистика. С, 1985, 
74-95). Тук трябва непременно да посочим 
и неговите статии за азбуките и за отделяй 
глаголически букви в Кирило-Методиев-
ската енциклопедия. В статията „Струк
турни принципи на глаголическата гра

фика" П. Илчев прави подробен анализ 
на строежа на глаголическите букви и до-
стига до извода, че основният конструк
тивен елемент на глаголицата е чертицата, 
„тя изгражда изцяло буквения чертеж и 
изпълва без остатък неговата структура". 
Той посочва, че тя притежава някои ин-
дивидуални особености, конто не се сре-
гдат в почти никоя друга писменост: „не 
може да съединява точки, намиращи се 
върху две противоположни страни на бук-
веното поле, т.е. не може да минава през 
центъра на буквеното поле, не може да 
се нанесе от долу на горе или от ляво на 
дясно, по геометрически вид тя е или пра
ва линия, или дъга с много голям радиус, 
свързва се по строго определени начини 
с другите чертици в състава на същата 
буквена конфигурация и бива или напълно 
самостоятелна, или полусвободна, или 
двойно свързана". По-нататък той посоч
ва, че двойно свързаните чертици „обра-
зуват и толкова характерните за глаголи
ческата азбука затворени пространства, от 
конто най-важна е петлицата - затворена 
фигура, изградена от четири (рядко три 
или пет) двойно свързани и последо-
вателно наредени чертици", като изтъква, 
че „петлицата може да се счита за най-
характерния знаков компонент от глаго
лическата графика". 

В статиите „Знакова мотивираност в 
глаголицата" и „От какво зависи видът на 
глаголическите буквени начертания" П. 
Илчев също прави анализ на буквените 
конфигурации в глаголическата азбука, но 
този път от гледна точка на връзката меж
ду знак и фонема, като и тук прави много 
интересни и оригинални наблюдения. Той 
достига до извода, че някои диференциал-
ни признаци са отразени в общи елементи 
или близки конфигурации между буквите, 
конто означават тези фонеми - още едно 
доказателство за филологическия гений на 
първоучителя св. Константин-Кирил Фи
лософ. Така той посочва несъмнената бли-
зост и общите елементи в начертанията 
не само при знаковете за носовките и за 
еровете, на което е обръщано внимание 
неведнъж, но и при знаковете за [о] и за 
[е], за [з], [дз], [ч] и [шт], за звучните [д] и 
[ж], за веларите [г] и [х], за сонорите [л] и 
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[м] И за [р] и [н], за лабиалите [б] и [п]. 
В статията си „Константин-Кириловата 

азбука и византийското писмо" П. Илчев 
посочва сходните черти между глаголи-
цата и гръцката азбука като принципи на 
изграждане и същевременно отбелязва, че 
по начин на изписване глаголическите 
букви са близки до византийския унциал 
и съвсем различии от византийския ми
нускул, който е имал най-голямо разпро-
странение във Византия през IX в. 

От глаголическите ръкописи най-под-
робно изследва Синайския псалтир. В ста-
тиите „Текстова структура на Синайския 
псалтир" и „Синайският псалтир и него
вите писачи" той прави подробен палео-
графски анализ на паметника и достига 
до много важни изводи за историята му. 
Той посочва, че над него са работили че-
тирима главни калиграфи, първият от кои-
то е бил и главен оформител на ръкописа 
с несъмнена дарба на илюстратор, и още 
шестима помощници, като посочва инди-
видуалните особености на отделяйте по-
черци и специфичната употреба на някои 
неглаголически букви. Неговият извод е, 
че ръкописът е възникнал в голям скрип-
ториум, който е разполагал с мнозина ка
лиграфи и помощници. Тъй като големият 
брой участници явно показва, че ръкопи
сът е трябвало да бъде завършен бързо, 
П. Илчев предполага, че книжовният цен-
тър е бил основан наскоро и още не е 
разполагал с Псалтир. 

П. Илчев е автор и на някои трудове, 
посветени на историята на славистиката 
и старобългаристиката - „Граматики на 
старобългарския език, излезли през по-
следното десетилетие" (Български език, 
13,1963,284-289), „Делото на Кирил и Ме-
тодий през погледа на нашите съвременни 
изследователи" (Български език, 14,1964, 
№ 4-5, 447-457), „Виктор Григорович и 
българската филология" (Български език, 
27,1977,72-78), „Николаас Ван Вейк" (Съ-
поставително езикознание, 5, 1980, № 5, 
108-114), както и на някои обобщаващи 

работи с популярен характер - „Старо-
българският език - класически език на сла-
вянството" (Българският език - език на 13-
вековна държава. С, 1981,16-31). 

П. Илчев взима участие и в някои гло-
тометрични изследвания. В статията „К 
вопросу о македонском языке и его исто
рии" (Балканско езикознание, 12,1967,5-
36), в съавторство с Пиринка Пенкова, коя-
то в основната си част съдържа анализ на 
книгата на Блаже Конески „HcTopnja на 
македонскиот]азик", са приведени коли-
чествени данни за честотата на фонемите 
в български, македонски и сръбски текс-
тове от различии стилове. Съпоставката 
е направена с метода на Спирман и ре-
зултатите показват, че: българските, ма-
кедонските и сръбските текстове принад
лежат към една генерална съвкупност; ма-
кедонските текстове стоят по-близо до 
българските; степента на различие при 
българските текстове от различии стилове 
е по-голяма, отколкото степента на раз
личие при македонските и българските 
текстове от някои стилове. 

Недовършен остана последният му труд 
„Пролегомени към лингвистичната ста-
робългаристика", недовършени останаха 
и неговите лекции, недовършени останаха 
и разговорите с него. Учените за съжале-
ние все още не познават голяма част от 
неговите трудове, конто, да се надяваме, 
все някога ще видят бял свят, и още по-
голяма част от неговите идеи, конто ни-
кога няма да узнаем. Но и публикуваните 
му трудове са достатъчни, за да го наредят 
сред първата редица на българските ези-
коведи. 

Петър Илчев не се придържаше само 
към строгата наука. Той имаше много-
бройни изяви също и като популяризатор 
на науката, като редактор и като преводач 
от полски, чешки, словашки и руски език. 
С прецизността си и в тези свои дела той 
също може да служи за пример на всички 
ни. 

Requiescas in расе, magister! 

ПО 


